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Bradley A. Ault, Kathleen M. Lynch, Anna Panti, Zosia H. Archibald,  

Lisa C. Nevett & Bettina Tsigarida 

The Olynthos Project: Classical Pottery in an Urban and Domestic Context 

 

Since 2014 the Olynthos Project has returned to this well-known Classical city in order 

to recover data relevant for the study of the Greek household and urban development. 

Originally explored between 1928 and 1938, more than 100 houses and some 600 

graves were excavated and published, including an impressive quantity of pottery. New 

excavation, concentrating on the total recovery of a single house on the North Hill, 

alongside surface survey of the immediate site environs and investigations focusing on 

the South Hill settlement, are expanding what we know about the urban fabric of 

Olynthos, offering a much more detailed picture of previously neglected artifact 

assemblages in the process. Preliminary analysis of this new material shows that the 

initial excavators’ data set was highly selective by comparison: limited numbers of 

vessels were saved, chosen primarily on the basis of qualitative judgements typical for 

that time (whole and painted vessels receiving the highest priority). In addition to 

presenting the range of Classical pottery from Olynthos, this paper will introduce some 

of the research questions being posed by this material, particularly those related to 

consumption of locally produced fine and plain ware fabrics. 

 

Πρόγραμμα Ολύνθου: Κλασική κεραμική από αστικά  

και οικιστικά συμφραζόμενα 

 

Από το 2014, το «Πρόγραμμα Ολύνθου» επέστρεψε στη γνωστή πόλη της κλασικής 

εποχής, για να ανακτήσει δεδομένα σημαντικά για τη μελέτη της ελληνικής οικιστικής 

και αστικής ανάπτυξης. Κατά τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες μεταξύ 1928 και 1938, 

ανασκάφηκαν και δημοσιεύτηκαν περισσότερες από 100 οικίες και περίπου 600 ταφές, 

οι οποίες περιείχαν εντυπωσιακές ποσότητες κεραμικής. Οι νέες ανασκαφές 

περιορίζονται στην ολική αποκάλυψη μίας μόνον οικίας στον Βόρειο Λόφο, 

παράλληλα με επιφανειακές έρευνες στα άμεσα περίχωρα της θέσης και με έρευνες 

που εστιάζονται στον οικισμό του Νότιου Λόφου, και αποσκοπούν να προσφέρουν μια 

πολύ πιο λεπτομερή εικόνα για παραμελημένα παλιότερα σύνολα τεχνέργων. Η πρώτη 

ανάλυση του νέου υλικού δείχνει ότι η αρχική συλλογή δεδομένων εκ μέρους των τότε 
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ανασκαφέων ήταν εξαιρετικά επιλεκτική συγκριτικά με σήμερα: κρατήθηκε μικρός 

αριθμός αγγείων, τα οποία επιλέχτηκαν κυρίως με βάση τις ποιοτικές κρίσεις που 

επικρατούσαν τότε (δίνοντας προτεραιότητα στα ακέραια και γραπτά αγγεία). Εκτός 

από την παρουσίαση της κλασικής κεραμικής από την Όλυνθο, η εργασία θα προβάλει 

ορισμένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει αυτό το υλικό, ιδιαίτερα εκείνα που 

σχετίζονται με την κατανάλωση της λεπτής και ακόσμητης κεραμικής τοπικής 

παραγωγής.  
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Nathan Arrington & J. Michael Padgett 

Classical Fine Wares from the Molyvoti Peninsula (“Ancient Stryme”) 

 

The Molyvoti, Thrace, Archaeological Project (MTAP), a synergasia between the 

American School of Classical Studies at Athens and the Ephorate of Antiquities of 

Rhodope, investigated the city often identified as ancient Stryme (2013--2015). This 

paper offers a preliminary analysis of the Classical and Early Hellenistic fine ware from 

the site, providing an overview of the shapes and types represented and a close 

consideration of select important contexts. Most of the excavated material dates to the 

4th c. BC, when a grid plan for the city was established. The pottery comes from a 

crossroad and from two houses, one explored in part (the House of Hermes), another 

completely revealed (the House of the Gorgon). The majority of the fine ware is 

imported Attic black-glazed, especially different forms of drinking cups, with bolsals, 

one-handlers, and kantharoi predominate. Plates, bowls, salt cellars, oinochoai, kraters, 

unguent containers, and thuribles are also present. Most kraters are decorated in red-

figure, and a few can be attributed to specific Athenian painters. Non-Attic imports are 

also present, but there is no evidence for local production. Forms find parallels at 

Olynthos, yet there is also a considerable quantity of material that post-dates the mid-

4th century. Indeed, the stratigraphy at the site demonstrates that there was considerable 

activity 350-325 and even into the 3rd c. BC. Several good contexts, with amphora 

stamps and coins, provide some new data on the chronology of forms, especially the 

footed saltcellar and the deep bowl. Typical Hellenistic pottery forms are generally 

absent. It is likely that activity continued at the site in the very late 4th and 3rd c., but 

that table ware was no longer imported in considerable quantity. 

 

Λεπτή κεραμική κλασικών χρόνων από τη χερσόνησο της Μολυβωτής 

(«αρχαία Στρύμη») 

 

Το «Αρχαιολογικό Πρόγραμμα της Μολυβωτής στη Θράκη» (MTAP), μία συνεργασία 

ανάμεσα στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ροδόπης, ερευνά την πόλη που ταυτίζεται συχνά με την αρχαία Στρύμη (2013-2015). 

Η παρούσα εργασία προσφέρει την προκαταρκτική ανάλυση της κλασικής και πρώιμης 

ελληνιστικής λεπτής κεραμικής από τη θέση αυτή, κάνοντας μια επισκόπηση στα 

υπάρχοντα σχήματα και τύπους αγγείων και μια ειδική προσέγγιση σε ενδιαφέροντα 
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επιλεγμένα σύνολα. Το μεγαλύτερο μέρος της κεραμικής χρονολογείται στον 4ο αι. 

π.Χ., όταν διαμορφώθηκε το πολεοδομικό σύστημα. Η κεραμική προέρχεται από ένα 

σταυροδρόμι και από δύο οικίες, τη μία ερευνημένη εν μέρει (οικία του Ερμή) και την 

άλλη εξ ολοκλήρου (οικία της Γοργούς). Η πλειονότητα της κεραμικής είναι αττική 

μελαμβαφής, κυρίως διάφορα σχήματα αγγείων πόσης, ανάμεσα στα οποία κυριαρχούν 

οι άποδες κύλικες τύπου bolsal, τα μόνωτα κυάθια και οι κάνθαροι. Υπάρχουν, επίσης, 

πινάκια, μπωλ, αλατιέρες, οινοχόες, κρατήρες, μυροδοχεία και θυμιατήρια. Οι 

περισσότεροι κρατήρες είναι ερυθρόμορφοι και μπορούν να αποδοθούν σε 

συγκεκριμένους αγγειογράφους. Έχουν βρεθεί και μη-αττικά εισηγμένα αγγεία, αλλά 

δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοπική παραγωγή. Τα σχήματα έχουν αναλογίες με εκείνα 

της Ολύνθου, μολονότι υπάρχουν σημαντικές ποσότητες κεραμικής που 

χρονολογούνται μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Όντως, η στρωματογραφία της θέσης 

μαρτυρεί ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα στην πόλη μεταξύ 350-325 π.Χ., ακόμη 

και στη διάρκεια του 3ου αι. Αρκετά καλά σύνολα, με σφραγίσματα αμφορέων και 

νομίσματα, προσφέρουν νέα στοιχεία για τη χρονολόγηση ορισμένων σχημάτων, 

ιδιαίτερα για τις αλατιέρες με πόδι και τα βαθιά μπωλ. Τα τυπικά ελληνιστικά σχήματα 

αγγείων είναι απόντα σε γενικές γραμμές. Είναι πιθανόν ότι στη θέση συνεχίστηκαν οι 

εμπορικές δραστηριότητες στο τέλος του 4ου και στον 3ο αι. π.Χ., αλλά παρόμοια 

επιτραπέζια σκεύη δεν εισάγονταν πλέον σε μεγάλες ποσότητες. 
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Vera Bitrakova Grozdanova 

La céramique du Ve et du IVe siècle de Lychnitide 

 

La région entourant le lac d’Ohrid, désignée dans les sources antiques aussi sous le nom 

de Lychnis-Lychnitide, fait partie de la périphérie du monde culturel égéen. Les 

artefacts datant de l’époque classique découverts dans cette région seront présentés à 

travers les contenus suivants : 

- céramique importée à figures rouges du Ve-IVe siècle ; 

- céramique locale qui imite la céramique à figures rouges ; 

- céramique locale sans éléments décoratifs, mais comportant des profils et 

des formes qui imitent la céramique à figures rouges, peinte habituelle. 

La céramique a été découverte dans des sépultures, comme dans la nécropole 

près de Gorna Porta, mais plus fréquemment dans les agglomérations de Lychnidos ou 

Saint Erasme. La céramique de la nécropole près de Delagozda, la plus abondante et de 

provenance très diverse, se joint à ces constatations. Le présent article tâchera de 

déterminer l’existence d’ateliers locaux, d’ateliers liés à la côte Adriatique et, 

éventuellement, des ateliers attiques et leur imitation.  

 

Η κεραμική του 5ου και 4ου αι. π.Χ. στη Λυχνίτιδα 

 

Η περιοχή που περιβάλλει τη λίμνη της Οχρίδας, γνωστή στις αρχαίες πηγές με το 

όνομα Λυχνίς-Λυχνίτις, αποτελεί τμήμα της περιφέρειας του αιγαιακού κόσμου. Τα 

κεραμικά ευρήματα της κλασικής περιόδου, που ήρθαν στο φως στην περιοχή αυτή, θα 

παρουσιαστούν με βάση τις παρακάτω ομάδες: 

- εισηγμένη αττική κεραμική του 5ου-4ου αι. π.Χ. 

- τοπική κεραμική που μιμείται την εισηγμένη ερυθρόμορφη 

- τοπική κεραμική χωρίς διακοσμητικά μοτίβα, αλλά με σχήματα που 

μιμούνται εκείνα των ερυθρόμορφων αγγείων, με απλό επίχρισμα.  

Η κεραμική έχει βρεθεί σε τάφους, όπως στη νεκρόπολη κοντά στη Gorna 

Porta, αλλά συχνότερα σε οικισμούς, όπως στη Λύχνιδο ή τον Άγιο Έρασμο. Σε αυτά 

έρχεται να προστεθεί η κεραμική από τη νεκρόπολη κοντά στη Delagozda, που είναι 

άφθονη σε ποσότητα και διαφορετικών προελεύσεων. Η παρούσα εργασία θα 

προσπαθήσει να προσδιορίσει την ύπαρξη τοπικών εργαστηρίων, άλλων εργαστηρίων 
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που συνδέονται με τις ακτές της Αδριατικής και, τέλος, την παρουσία αττικών 

εργαστηρίων και των απομιμήσεών τους.  
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Silvana Blazevska 

Local Pottery Production along the Axios River  

in the Fifth and Fourth Centuries BC 

 

The increased number of imported Athenian and Olynthian vases at certain sites along 

the Axios River during the late 5th and throughout the 4th c. BC influenced significantly 

the local pottery production. Even though the potters successfully imitated the basic 

shapes, they rarely copied their painted decoration or glazed surface. Instead, the impact 

of the imported pottery resulted in a vast number of grey wares, with slipped or 

burnished surface, a technological feature of ceramic production widely shared among 

local potters in the region since the early 6th c. BC.  

This paper focuses on the local pottery production of the Classical period 

through an analysis of the vases discovered at select archaeological sites along the 

Axios River.  

 

Τοπική κεραμική παραγωγή κατά μήκος του Αξιού ποταμού  

στον 5o και 4o αι. π.Χ. 

 

Ο αυξημένος αριθμός των εισηγμένων αγγείων από τα αττικά ή ολυνθιακά εργαστήρια 

κατά μήκος του Αξιού ποταμού στον ύστερο 5o και στη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. 

επηρέασε την τοπική κεραμική παραγωγή. Οι κεραμείς αντέγραφαν με επιτυχία τα 

βασικά σχήματα, αλλά σπανιότερα τη γραπτή διακόσμηση ή τη στιλπνή επιφάνεια. 

Αντ’ αυτού, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες γκρίζων αγγείων, με επιχρισμένη ή 

στιλβωμένη επιφάνεια, μια τεχνολογία παραγωγής που είναι γνωστή στα τοπικά 

εργαστήρια της περιοχής ήδη από τον πρώιμο 6ο αι. π.Χ. 

Η εργασία επικεντρώνεται στην τοπική κεραμική παραγωγή της κλασικής 

περιόδου, αναλύοντας παραδείγματα που βρέθηκαν σε ορισμένες αρχαιολογικές θέσεις 

κατά μήκος του Αξιού. 
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Anelia Bozkova & Krasimir Nikov 

Grey Pottery in Southern Thrace during the Classical Age 

 

The most abundant type in the repertoire of tableware from the Classical Age in ancient 

Thrace was no doubt the wheel-made pottery of grey colour. The grey pottery, usually 

made of well-refined clay and covered with a shiny slip, is attested in every kind of 

archaeological context from the 5th and 4th c. BC, and presents throughout a more or 

less permanent and well-established range of shapes. The principal of these shapes was 

imposed in the Archaic Age, appearing first in the Greek cities along the Thracian 

littorals as a result of imports or the arrival of foreign potters and from the 6th c. BC on 

gradually penetrated the workshops of the Thracian interior. The authors present an 

overview of the present-day knowledge on the grey pottery of Southern Thrace, with 

an accent on the shapes and typological characteristics of the vessels and the influences 

of Aeolian grey pottery and later of black-glazed and painted pottery on the 

development of the local repertoire. They will also attempt to follow the roads through 

which early importations and cultural impulses accessed inner Thrace. The valley of 

the Hebros is identified as a main road through which ceramic influences penetrated 

from Ainos towards the interior. Alternative local groups as the one in the Nestos valley 

in South-Western Thrace are also discussed. 

 

Γκρίζα κεραμική στη Νότια Θράκη κατά την κλασική περίοδο 

 

Η πιο πολυάριθμη κατηγορία στο ρεπερτόριο των επιτραπέζιων αγγείων κατά την 

κλασική περίοδο στην αρχαία Θράκη ήταν αναμφίβολα η τροχήλατη γκρίζα κεραμική. 

Τα γκρίζα αγγεία, συνήθως κατασκευασμένα από λεπτό καθαρό πηλό και καλυμμένα 

με στιλπνό επίχρισμα, μαρτυρούνται σε κάθε είδους αρχαιολογικό σύνολο από τον 5ο 

και τον 4ο αι. π.Χ. και παρουσιάζουν ένα λιγότερο ή περισσότερο τυποποιημένο 

σχηματολόγιο. Τα κυριότερα σχήματα της κατηγορίας αυτής καθιερώθηκαν στην 

αρχαϊκή εποχή και εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές πόλεις κατά μήκος 

των θρακικών παραλίων ως αποτέλεσμα εισαγωγών ή της άφιξης ξένων κεραμέων, και 

από τον 6ο αι. π.Χ. μπήκαν σταδιακά στα εργαστήρια της θρακικής ενδοχώρας. Στην 

εργασία γίνεται επισκόπηση της μέχρι τώρα γνώσης για τη γκρίζα κεραμική της Νότιας 

Θράκης, με έμφαση στα σχήματα και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων 

καθώς και τις επιδράσεις της αιολικής γκρίζας κεραμικής και αργότερα της 
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μελαμβαφούς και γραπτής κεραμικής στην εξέλιξη του τοπικού ρεπερτορίου. Οι 

συγγραφείς επιδιώκουν να ακολουθήσουν τους δρόμους μέσω των οποίων πρώιμα 

εισηγμένα αγγεία και πολιτιστικά ερεθίσματα προσέγγισαν την ενδοχώρα της Θράκης. 

Η κοιλάδα του Έβρου έχει αποδειχτεί ως κύρια οδός από την οποία οι κεραμικές 

επιδράσεις εισάγονταν από την Αίνο προς το εσωτερικό. Γίνεται, επίσης, συζήτηση 

εναλλακτικών τοπικών ομάδων, όπως μίας από την κοιλάδα του Νέστου στη 

νοτιοδυτική Θράκη. 
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Margarit Damyanov 

Pottery for Demeter: The Classical Assemblage from a Sanctuary  

in Apollonia Pontica against a Northern Aegean Background 

 

The paper will discuss the Classical pottery from the presumed sanctuary of Demeter 

on Skamni Promontory in Apollonia Pontica, present-day Sozopol in Bulgaria. The 

materials consist of a large amount of votive miniatures, but also of tableware and 

cooking vessels that come mostly from disturbed layers. Some better-preserved 

contexts with datable pottery provide an idea of the votive repertoire in the 5th-4th c. 

BC. The overall picture that emerges allows for a comparison with materials from 

similar sites in the Northern Aegean area, e.g. Mytilene, Thasos, Abdera, Dion, etc. – 

and from sanctuaries in East Greece and the islands. The one in Apollonia adds to a 

well-attested situation that includes modest dedications by the worshipers and vessels 

needed for ritual meals. There are some variations in the votive miniatures – mainly 

hydriskai in the Northern Aegean, and more shapes in Apollonia: juglets, amphoriskoi, 

and hydriskai. Apollonia also seems to confirm the impression about changes in the 

religious practices in the Early Hellenistic Period, as the huge majority of the materials 

from the site date from before the end of the 4th c. BC. 

 

Κεραμική για τη Δήμητρα: κλασικό σύνολο από ένα ιερό στην Απολλωνία  

του Πόντου σε σχέση με το βορειοελλαδικό υπόβαθρο 

 

Η εργασία εξετάζει την κλασική κεραμική από το θεωρούμενο ιερό της Δήμητρας στο 

ακρωτήριο Skamni στην Απολλωνία του Πόντου, τη σημερινή Sozopol (Σωζόπολη) 

στη Βουλγαρία. Το υλικό αποτελείται από μεγάλη ποσότητα μικρογραφικών αγγείων, 

καθώς επίσης από επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, τα οποία προέρχονται κυρίως από 

διαταραγμένα στρώματα. Ορισμένα καλύτερα διατηρημένα σύνολα με χρονολογημένη 

κεραμική προσφέρουν μια ιδέα για το αναθηματικό ρεπερτόριο του 5ου και 4ου αι. 

π.Χ. Η συνολική εικόνα που αναδύεται, επιτρέπει τη σύγκριση με το υλικό από 

παρόμοιες θέσεις στο Βόρειο Αιγαίο, όπως στη Μυτιλήνη, τη Θάσο, τα Άβδηρα κλπ, 

και από ιερά στην Ανατολική Ελλάδα και τα νησιά. Το παράδειγμα από την Απολλωνία 

προσθέτει μία καλά τεκμηριωμένη περίπτωση που περιλαμβάνει ταπεινά αφιερώματα 

από τους πιστούς και σκεύη προορισμένα για τελετουργικά γεύματα. Παρατηρούνται 

ορισμένες διαφοροποιήσεις στα αγγεία-μινιατούρες: κυρίως υδρίσκες στο Βόρειο 
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Αιγαίο, αλλά περισσότερα σχήματα στην Απολλωνία: οινοχοΐσκες, αμφορίσκοι και 

υδρίσκες. Επίσης, εδώ φαίνεται να επιβεβαιώνεται η εντύπωση για αλλαγές στις 

θρησκευτικές πρακτικές κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, καθώς η συντριπτική 

ποσότητα του υλικού από τη θέση αυτή χρονολογείται πριν το τέλος του 4ου αι. π.Χ.  

  

11 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Elvia Giudice, Filippo Giudice & Gaetano Santagati 

Attic Imports to the Northern Aegean: Τhe Construction  

of the Reference Framework 

 

For many years now, the archive of ceramics of the University of Catania has hosted a 

project, called "Post-Paralipomena", with the goal of building (based on Haspels’ and 

Beazley’s classifications) a record of Attic imports in the Mediterranean. Drawing from 

this project, in this paper we document imports into the Northern Aegean poleis and 

their suburbs. The aim is to construct a framework (painters, forms, subjects) of 

ceramics coming from northern Greece, specifically the Athenian production of the 

period between the second quarter of the fifth to the fourth c. BC. At the same time, our 

initiative updates the lists of Haspels and Beazley, a necessary step in order to confirm 

the trends identified in these original classifications. On this basis, we are also learning 

more information about the distribution of Attic pottery shipped from Athens, towards 

the northern Aegean coast and the Hellespont, and then eventually arriving to the Black 

Sea. 

 

Αττικές εισαγωγές στο Βόρειο Αιγαίο: η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς 

 

Εδώ και πολλά χρόνια, το αρχείο κεραμικής στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια διεξάγει 

ένα πρόγραμμα, που ονομάζεται «Post-Paralipomena», βασισμένο στην ομαδοποίηση 

της Haspels και του Beazley, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής 

των αττικών εισαγωγών στη Μεσόγειο. Βασισμένοι στο εν λόγω πρόγραμμα, θα 

τεκμηριώσουμε εδώ τις εισαγωγές στις πόλεις του Βόρειου Αιγαίου και τον περίγυρό 

τους. Στόχος είναι να οργανώσουμε ένα πλαίσιο (αγγειογράφοι, σχήματα, θέματα) για 

την κεραμική από τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά αττικής παραγωγής στο διάστημα από το 

β΄ τέταρτο του 5ου μέχρι τον 4ο αι. π.Χ. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται οι κατάλογοι των 

Haspels και Beazley. Αυτή η ενημέρωση είναι απαραίτητη, για να φανεί αν 

επιβεβαιώνεται η τάση που υπάρχει στους παραπάνω καταλόγους. Εξετάζεται, επίσης, 

η κατανομή της αττικής κεραμικής, την οποία μετέφεραν τα πλοία από την Αθήνα προς 

τα παράλια του Βόρειου Αιγαίου και του Ελλησπόντου, φτάνοντας τελικά μέχρι τη 

Μαύρη Θάλασσα. 
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Othmar Jaeggi & Anna Petrakova 

The Marsyas Painter and his Workshop in the Northern Black Sea Area 

 

The workshop of the Marsyas Painter can be perceived as one of the most outstanding 

ateliers of the Athenian vase-painting of the 4th c. BC. Nevertheless, no exhaustive 

study on this topic has been carried out recently. Vases attributed to this workshop have 

been found on Greek islands, such as Euboea and Rhodes, in the Northern Aegean area 

and especially in the Northern Black Sea. In this region, vases have been used mainly 

though not exclusively in the context of burial rites and grave goods.  

The joint paper proposes to discuss questions related to the archaeological 

contexts, the functions and the iconography of vases attributed to this workshop. This 

collaboration aims to collect new evidence from The State Hermitage Museum, St. 

Petersburg and from different Crimean museums as well as from excavations performed 

from the 19th c. up to recent times. The main purposes are: to clarify the corpus of vases 

attributed to the workshop, to discuss their diffusion and function, to reconstruct 

archaeological contexts, and to trace the correlation between iconography and function.  

 

Ο Ζωγράφος του Μαρσύα και το εργαστήριό του στην περιοχή  

της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας 

 

Το εργαστήριο του Ζωγράφου του Μαρσύα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα 

εξέχοντα αττικά κεραμικά εργαστήρια του 4ου αι. π.Χ. Παρόλα αυτά δεν έχει 

μελετηθεί ακόμη διεξοδικά. Αγγεία που έχουν αποδοθεί στο εργαστήριο αυτό έχουν 

βρεθεί σε ελληνικά νησιά, όπως η Εύβοια και η Ρόδος, στην περιοχή του Βόρειου 

Αιγαίου και κυρίως σε θέσεις της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτήν την περιοχή, 

τα αγγεία προέρχονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από ταφικές τελετουργίες και 

σύνολα κτερισμάτων. 

Η κοινή παρουσίαση εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τα αρχαιολογικά 

συμφραζόμενα, τις λειτουργίες και την εικονογραφία των αγγείων του εργαστηρίου. Η 

κοινή εργασία μας αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει νέα στοιχεία από το Κρατικό 

Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη και από διάφορα μουσεία της Κριμαίας, 

αλλά και από ανασκαφές οι οποίες διεξάγονται από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα. Κύριοι 

στόχοι μας είναι: να διευκρινίσουμε το corpus των αγγείων που αποδίδονται στο 
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εργαστήριο, να συζητήσουμε τη διάδοσή τους, να ανασυστήσουμε αρχαιολογικά 

σύνολα και να εντοπίσουμε τη σχέση μεταξύ εικονογραφίας και χρήσης. 
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An Jiang 

Imported Attic Figure-Decorated Pottery on Samothrace  

during the Classical Period 

 

This paper signals a new initiative to provide a comprehensive overview and a fresh 

perspective on the imported Attic figure-decorated pottery found in the vicinity of the 

Sanctuary of the Great Gods on Samothrace during the Classical Period. Attic imported 

wares were found both in the Sanctuary of the Great Gods and in the graves of the South 

Necropolis. The Attic figure-decorated pottery unearthed in the Sanctuary plays an 

important role in shaping our understanding of the ritual activities in Samothrace in the 

5th c. BC, prior to the construction of monumental architecture. In the South 

Necropolis, the choice of certain Attic shapes provides essential evidence for local 

funerary practices. This paper will explore the relationship of the imported figured 

pottery from these two contexts in order to understand the dynamics between the local 

population and the sanctuary, and to establish new understandings of the trade between 

Samothrace and Athens during this period. Considering the presence and absence of 

certain shapes, the iconography and the workshops of the Attic imported pottery 

deepens our understanding of Samothrace as a distinctive market (both civic and cultic) 

for Attic figure-decorated pottery in the Classical period.  

 

Εισηγμένη γραπτή αττική κεραμική στη Σαμοθράκη κατά την κλασική περίοδο 

 

Η ανακοίνωση επιδιώκει να προσφέρει μια περιεκτική επισκόπηση και μια νέα 

προοπτική σχετικά με την εισηγμένη αττική γραπτή κεραμική που βρέθηκε στην 

περιοχή του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη κατά την κλασική εποχή. 

Αττικά αγγεία ήρθαν στο φως τόσο στο Ιερό των Μεγάλων Θεών όσο και στους τάφους 

της Νότιας νεκρόπολης. Η αττική γραπτή κεραμική, που αποκαλύφθηκε στο Ιερό, 

παίζει σημαντικό ρόλο για την κατανόηση των τελετουργιών στη Σαμοθράκη κατά τον 

5ο αι. π.Χ., πριν την ανοικοδόμηση των μνημειακών κτισμάτων. Στη Νότια νεκρόπολη, 

η επιλογή συγκεκριμένων σχημάτων αττικών αγγείων προσφέρει ουσιώδεις ενδείξεις 

για τις τοπικές ταφικές πρακτικές. Στην εργασία, εξετάζεται η σχέση της εισηγμένης 

γραπτής κεραμικής από αυτές τις δύο μεγάλες ενότητες ευρημάτων, ώστε να γίνει 

κατανοητή η δυναμική ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό και το Ιερό και να προκύψουν 

νέα στοιχεία για το εμπόριο μεταξύ Σαμοθράκης και Αθήνας κατά την περίοδο αυτή. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και την απουσία ορισμένων σχημάτων, την 

εικονογραφία και τα εργαστήρια της εισηγμένης αττικής κεραμικής, ενισχύεται η 

γνώση μας για τη Σαμοθράκη ως χαρακτηριστική αγορά (σε αστικό και λατρευτικό 

επίπεδο) για την αττική διακοσμημένη κεραμική στην κλασική εποχή.  
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Gülseren Kan Şahin 

Classical Pottery Imports from Sinope, Paphlagonia, Turkey 

 

Sinope/Sinop (Σινώπη) is situated on the most northern edge of the Turkish side of the 

Black Sea coast, in ancient Paphlagonia. The city was re-founded as a Greek colony by 

colonists from Miletus in 7th c. BC and flourished as a Black Sea port of a caravan 

route that led from the upper Euphrates valley. Sinope escaped Persian domination until 

the early 4th c. BC when it came under the expanded rule of the Kingdom of Pontus. 

The archaeological situation of Sinope during the 5th and 4th c. BC is almost entirely 

unknown, except for some chance finds from the site. Nevertheless, trade routes were 

already in function in the Classical period. 

It is certain that Sinope was founded just under today’s Sinop. The 

Archaeological Museum of Sinop, inaugurated in 1932 and re-opened in 1970, has a 

large collection of Archaic and Classical pottery found in Sinope. The Museum 

conducted several rescue excavations in the region where quality pottery of the 5th and 

4th c. BC, imported from the Greek mainland, was found. But very few of the 

excavations in Sinope have been published systematically so far. This paper is devoted 

to the Classical imported pottery, currently exhibited at the Archaeological Museum of 

Sinop. The Museum’s collection includes, among others, Attic red-figure and black-

glazed vases (especially ritual forms). Figurative themes on the surfaces of pottery are 

very common. The tradition of imported pottery continued with some changes in 

Hellenistic period. 

 

 

Εισαγωγές κλασικής κεραμικής στη Σινώπη, Παφλαγονία, Τουρκία 

 

Η Σινώπη βρίσκεται στο βορειότερο άκρο των τουρκικών παραλίων στον Εύξεινο 

Πόντο (Μαύρη Θάλασσα), στην περιοχή της αρχαίας Παφλαγονίας. Η πόλη 

επανιδρύθηκε ως ελληνική αποικία της Μιλήτου τον 7ο αι. π.Χ. και άκμασε ως λιμάνι, 

όπου κατέληγε ο εμπορικός δρόμος από την κοιλάδα του άνω Ευφράτη. Η Σινώπη 

περιήλθε στην περσική κατοχή μόλις στις αρχές του 4ου αι., όταν εντάχθηκε στην 

επικράτεια του ευρύτερου βασιλείου του Πόντου. Τα αρχαιολογικά στοιχεία για την 

πόλη κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. είναι ελάχιστα, με εξαίρεση ορισμένα τυχαία 
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ευρήματα από την περιοχή. Παρόλα αυτά, οι εμπορικοί δρόμοι λειτουργούσαν ήδη 

στην κλασική περίοδο. 

Eίναι βέβαιο ότι η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη ακριβώς κάτω από τη σύγχρονη. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Sinop (Σινώπη), που εγκαινιάστηκε το 1932 και άνοιξε 

εκ νέου το 1970, περιέχει μία πλούσια συλλογή αρχαϊκών και κλασικών αγγείων που 

βρέθηκαν στη Σινώπη. Το Μουσείο διεξήγε σειρά σωστικών ανασκαφών στην περιοχή, 

κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε καλής ποιότητας κεραμική του 5ου και 4ου αι. π.Χ. από 

την κυρίως Ελλάδα. Αλλά πολύ λίγα ευρήματα από τις ανασκαφές αυτές έχουν 

δημοσιευτεί συστηματικά έως σήμερα. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στην 

εισηγμένη κεραμική της κλασικής περιόδου, η οποία εκτίθεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Sinop. Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 

αττικά ερυθρόμορφα και μελαμβαφή αγγεία (κυρίως τελετουργικά σχήματα). Αρκετά 

αγγεία φέρουν εικονιστικές παραστάσεις. Η παράδοση των σχημάτων της εισηγμένης 

κεραμικής συνεχίστηκε με λίγες αλλαγές έως την ελληνιστική περίοδο. 

 

  

18 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Büşra Elif Kasapoğlu, Vedat Keleş & Hasan Kasapoğlu 

Classical Pottery of Parion in Troas 

 

Parion, a city of the Troas region, is located in Kemer village, Biga district, at the 

present-day city of Çanakkale. Since 2005, excavations have been carried out at the 

Archaic city of Parion at various areas: The Southern Necropolis, the Theatre, the 

Odeion, the Roman Bath, the Slope Bath, and the Agora shops.  

The majority of the classical-period ceramics which are the subject of this study 

were uncovered in the Southern Necropolis. In addition, potsherds which belong to the 

same period were found in the areas mentioned above and on the acropolis. The 

presence of a small number of archaeological data related to the establishment’s date 

and the early (Archaic and Classical) periods of the city reveals the importance of 

Classical pottery. Among the various groups, Attic red-figure and black-glazed pottery 

are in majority and will be presented for the first time in this study. 

 

Κλασική κεραμική από το Πάριον στην Τρωάδα 

 

Το Πάριον, πόλη της Τρωάδας, εντοπίστηκε στο χωριό Kemer της επαρχίας Biga, 

κοντά στην πόλη του Çanakkale. Πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές από το 2005 σε 

διάφορα σημεία: Νότια νεκρόπολη, θέατρο, ωδείον, ρωμαϊκό λουτρό, λουτρό της 

πλαγιάς, καταστήματα της Αγοράς. 

Τα περισσότερα αγγεία της κλασικής περιόδου, που είναι το θέμα της παρούσας 

εργασίας, βρέθηκαν στη Νότια νεκρόπολη. Επιπλέον, άλλα όστρακα αγγείων 

προέρχονται από τα προαναφερθέντα σημεία και την ακρόπολη. Η ύπαρξη μικρού 

αριθμού αρχαιολογικών δεδομένων που σχετίζονται με την ίδρυση και τις πρώιμες 

περιόδους (αρχαϊκή-κλασική) της πόλης είναι ενδεικτική της σημασίας της κεραμικής 

των κλασικών χρόνων. Ανάμεσα στις ομάδες κλασικών αγγείων, τα αττικά 

ερυθρόμορφα και μελαμβαφή αποτελούν την πλειοψηφία και θα παρουσιαστούν για 

πρώτη φορά στην ανακοίνωση. 
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Ergün Laflı 

Classical Pottery Imports from Bithynia, Turkey 

 

Bithynia (Βιθυνία) was located in the northwestern part of Asia Minor, adjoining 

the Propontis, the Thracian Bosporus and the Euxine Sea. According to ancient authors, 

such as Herodotus, Xenophon and Strabo, the Bithynians were an immigrant Thracian 

tribe; but their archaeological material culture, especially pottery tradition, is almost 

completely unknown. Several tumuli have been excavated in Bithynia so far, ranging 

in date from the 5th c. BC to the 3rd or 2nd c. BC, and finds from these graves seem to 

be the only way to comprehend Classical and Hellenistic Bithynian pottery traditions.  

The Archaeological Museum of Bursa, inaugurated in 1904 and re-opened in 

1971, has a large collection of Archaic and Classical pottery found in the Bithynian 

tumuli in the region between Balıkesir in the west and Bilecik in the east. Very few of 

the Bithynian necropolis excavations were published systematically so far. This paper 

is devoted to the Classical imported pottery, currently being exhibited at the 

Archaeological Museum of Bursa. The Museum’s collection includes among others 

Attic red-figure and black-glazed vases (especially lekythoi and ritual forms). Two 

major sites, Miletoupolis in Mustafakemalpaşa, as well as Kios in Gemlik provided c. 

30 examples of Classical imported pottery. Also, the Museum conducted several rescue 

excavations in the region where quality pottery of 5th and 4th c. BC, imported from 

Greek mainland, was found. One of the intentions is to show which ware appears in this 

part of northwestern Asia Minor, and why.  

 

Εισαγωγές κλασικής κεραμικής στη Βιθυνία, Τουρκία 

 

Η Βιθυνία βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας, ενώνοντας την 

Προποντίδα, τον θρακικό Βόσπορο και τη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τους 

αρχαίους συγγραφείς, όπως τον Ηρόδοτο, τον Ξενοφώντα και τον Στράβωνα, οι 

Βιθύνιοι ανήκαν σε μια περιπλανώμενη θρακική φυλή. Αλλά τα αρχαιολογικά τους και 

πολιτιστικά κατάλοιπα, ιδιαίτερα η κεραμική παράδοση, είναι σχεδόν τελείως 

άγνωστα. Αρκετοί τύμβοι έχουν ανασκαφεί προς το παρόν στη Βιθυνία, που 

χρονολογούνται από τον 5ο έως τον 3ο αι. και 2ο αι. π.Χ., και τα ευρήματα από τους 

τάφους τους προσφέρουν τη μόνη δυνατότητα για να κατανοήσουμε την κλασική και 

ελληνιστική κεραμική της Βιθυνίας. 
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Bursa (Προύσα), που ιδρύθηκε το 1904 και 

άνοιξε εκ νέου το 1971, διαθέτει μία μεγάλη συλλογή αρχαϊκών και κλασικών αγγείων, 

που βρέθηκαν σε τύμβους ανάμεσα στο Balıkesir στα δυτικά και το Bilecik στα 

ανατολικά. Ελάχιστα από τα ευρήματα έχουν δημοσιευτεί συστηματικά μέχρι σήμερα. 

Στην εργασία θα παρουσιαστεί η εισηγμένη κλασική κεραμική, που φυλάσσεται στο 

μουσείο. Σε αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ερυθρόμορφα και μελαμβαφή 

αγγεία (κυρίως ληκύθοι και άλλα τελετουργικά σχήματα). Δύο σημαντικές θέσεις, η 

Μιλετούπολις στο Mustafakemalpaşa και η Κίος κοντά στο Gemlik έχουν δώσει 

περίπου 30 εισηγμένα κλασικά αγγεία. Το μουσείο διεξήγε σωστικές ανασκαφές στην 

περιοχή, κατά τις οποίες βρέθηκε καλής ποιότητας κεραμική του 5ου και 4ου αι. π.Χ., 

εισηγμένη από την κυρίως Ελλάδα. Ένας από τους στόχους της εργασίας είναι να δείξει 

ποιες κατηγορίες κεραμικής είναι παρούσες σε αυτές τις θέσεις της βορειοδυτικής 

Μικράς Ασίας και γιατί.  
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Martin Langner 

Things with an Attitude: Ways of Looking at Late Red-Figure outside Athens 

 

Starting with Olynthos, the placement of red-figure pottery within the Greek 

households of the Classical period will be reexamined. Though there is no typical 

inventory of a house, some consumption patterns can be distinguished. They represent 

different life-styles which in part correspond to the Characters of Theophrastus. 

Looking again at certain contexts, these distinctions lead to the result that red-figure 

pottery was not highly esteemed but an important part of the personal belongings.  

 

Αντικείμενα με «προσωπικότητα»: προσεγγίζοντας την ύστερη ερυθρόμορφη 

κεραμική εκτός Αθηνών 

 

Έχοντας ως αφετηρία την Όλυνθο, θα επανεξεταστεί η θέση της ερυθρόμορφης 

κεραμικής στα ελληνικά νοικοκυριά της κλασικής εποχής. Μολονότι δεν υπάρχουν 

τυπικοί κατάλογοι σκευών οικιακής χρήσης, μπορούν να ανιχνευτούν ορισμένα 

καταναλωτικά πρότυπα. Αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους ζωής, οι οποίοι 

αντιστοιχούν εν μέρει στους Χαρακτήρες του Θεόφραστου. Εάν προσέξουμε εκ νέου 

διάφορα σύνολα ευρημάτων, οι διαφοροποιήσεις τους οδηγούν στη διαπίστωση ότι η 

ερυθρόμορφη κεραμική δεν έχαιρε τόσο μεγάλης εκτίμησης, αλλά ότι αποτελούσε ένα 

σημαντικό κομμάτι των προσωπικών υπαρχόντων. 
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Mark Lawall 

Transport amphoras from the Molyvoti Peninsula: 

Results of the 2013-2015 excavation and survey 

 

A synergasia of the American School of Classical Studies (Princeton University) and 

the Ephorate of Antiquities of Rhodope has recently completed three years of 

excavation and survey of the Molyvoti peninsula in and around a walled city site 

sometimes identified as ancient Stryme. The commercial importance of the site is clear 

from the plentiful finds of transport amphora fragments from both the excavation and 

the survey. Already in 1967, Bakalakis reported finds of Thasian amphora stamps, and 

amphoras figure prominently in work from the 1990s. Much of the amphora material is 

broadly speaking local, attributable to the many known production sites across the north 

Aegean. Most important from a chronological and historical point of view are the 

datable Thasian amphora stamps, most of which date before the mid 4th c. but a 

surprising number do continue even into the 3rd c. Other identifiable and datable types 

come from Mende and Akanthos. Many other fragments, however, share the same 

morphological features as these known types, but the fabrics differ. Significantly, these 

unattributed – but likely northern Aegean – fabrics found during research at Molyvoti 

do not show much overlap with northern fabrics from farther west, nor do we find much 

that can be attributed to the nearby island of Samothrace. 

The broader study of the amphora finds, comparing the Molyvoti assemblage 

with others across the Northern Aegean, noting when and from where the site received 

long distance imports, contributes to understanding the history of the site as an 

important emporion (regardless of whether it truly is Stryme, “an emporion of Thasos”, 

as Harpokration s.v. Στρύμη). 

 

Εμπορικοί αμφορείς από τη χερσόνησο της Μολυβωτής: τα αποτελέσματα  

της ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας 2013-2015 

 

Η συνεργασία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο του 

Πρίνστον) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης συμπλήρωσε πρόσφατα τρία 

χρόνια ανασκαφών και επιφανειακής έρευνας στη χερσόνησο της Μολυβωτής, στο 

εσωτερικό και τον περίγυρο μίας οχυρωμένης πόλης, η οποία ταυτίζεται συχνά με την 

αρχαία Στρύμη. Η εμπορική σημασία της θέσης είναι προφανής από τα άφθονα 
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θραύσματα εμπορικών αμφορέων, που έχουν βρεθεί τόσο στις ανασκαφικές όσο και 

τις επιφανειακές έρευνες. Ήδη το 1967, ο Γ. Μπακαλάκης αναφέρει ευρήματα 

θασιακών σφραγισμάτων σε αμφορείς και οι αμφορείς είναι πολυάριθμοι στις εργασίες 

που έγιναν τη δεκαετία του 1990. Το μεγαλύτερο μέρος των αμφορέων είναι, σε γενικές 

γραμμές, τοπικής προέλευσης, και μπορεί να αποδοθεί στα διάφορα κέντρα παραγωγής 

κατά μήκος του Βόρειου Αιγαίου. Πιο σημαντικά από χρονολογική και ιστορική άποψη 

είναι τα σφραγίσματα των θασιακών αμφορέων, τα περισσότερα από τα οποία 

χρονολογούνται πριν από τα μέσα του 4ου αι., αλλά ένας εντυπωσιακός αριθμός 

συνεχίζει ακόμη και στον 3ο αι. π.Χ. Άλλες ομάδες που μπορούν να ταυτιστούν και να 

χρονολογηθούν προέρχονται από τη Μένδη και την Άκανθο. Πολλά άλλα θραύσματα, 

όμως, παρουσιάζουν κοινά μορφολογικά γνωρίσματα με τους παραπάνω γνωστούς 

τύπους, αλλά ο πηλός τους διαφέρει. Ιδιαίτερα, αυτά τα αταύτιστα εργαστήρια – αλλά 

προφανώς από το Βόρειο Αιγαίο –, που βρέθηκαν κατά τις έρευνες στη Μολυβωτή, 

δεν δείχνουν επικάλυψη με τα βόρεια εργαστήρια προς τα δυτικά, ούτε όμως δείχνουν 

πολλά στοιχεία, ώστε να τα αποδώσουμε στη γειτονική Σαμοθράκη. 

Η ευρύτερη μελέτη των αμφορέων, συγκρίνοντας το σύνολο της Μολυβωτής 

με άλλα από το Βόρειο Αιγαίο και διατυπώνοντας παρατηρήσεις για την προέλευση 

και χρονολόγηση των εισαγωγών από μακρινές περιοχές, συμβάλλει στην κατανόηση 

της ιστορίας της θέσης αυτής ως σημαντικού εμπορικού σταθμού (ανεξάρτητα από το 

αν πρόκειται όντως για τη Στρύμη, «ένα εμπόριον της Θάσου», βλ. Αρποκρατίων λ. 

Στρύμη). 
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Dragan Mitrevski 

Classical Pottery from the Ruler Palace in Bilazora 

 

The last five years of excavations at Bilazora, the largest city in Paeonia, brought to 

light a monumental building, which has been identified as the ruler palace of the so 

called Independent Paeonians, based upon architectural features, archeological 

evidence and historical sources. The palace has two distinct chronological phases and 

was in use from the 5th to the beginning of the 3rd c. BC. It was violently destroyed by 

fire around the first decades of the 3rd c. BC, most probably by the Gauls in 279/8 BC, 

and was never rebuilt. The palace has been dated mainly by the numismatic material 

discovered on the floor-levels and, also, by ceramic finds, offering us almost a whole 

inventory of findings from the 5th and 4th centuries BC.  

The pottery from the palace is an excellent case-study as it reflects the 

characteristics of the classical pottery in the wider Paeonian territory. There are small 

amounts of imported classical pottery, mainly Attic black-glazed and red-figure vessels. 

More than 90% are locally made pots, painted or green-backed, but they are largely 

crafted or decorated according to the classical criteria.  

 

Kλασική κεραμική από το ανάκτορο του ηγεμόνα στη Bilazora 

 

Οι ανασκαφές των τελευταίων πέντε ετών στη Bilazora, τη μεγαλύτερη πόλη της 

Παιονίας, αποκάλυψαν ένα μνημειακό οικοδόμημα. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές 

καθώς και τα αρχιτεκτονικά και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα μπορεί να ταυτιστεί με 

το ηγεμονικό ανάκτορο των λεγόμενων ανεξάρτητων Παιόνων. Το ανάκτορο 

κατοικήθηκε, σύμφωνα με τις δύο οικοδομικές φάσεις του, από τον 5o μέχρι την αρχή 

του 3ου αι. π.Χ. Καταστράφηκε βίαια από φωτιά στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι., 

πολύ πιθανόν από τους Γαλάτες το 279/8 π.Χ. Το συγκρότημα χρονολογείται κυρίως 

από τα νομίσματα που βρέθηκαν πάνω στα δάπεδα και από τα κεραμικά ευρήματα. 

Επομένως, όλος ο κινητός εξοπλισμός του πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει στον 5ο και 

τον 4ο αι. π.Χ. 

Η κεραμική από το ανάκτορο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να δει 

κανείς τα χαρακτηριστικά και την παρουσία της κλασικής κεραμικής στην παιονική 

επικράτεια. Υπάρχουν μικρές ποσότητες εισηγμένων αγγείων, κυρίως αττικών 

μελαμβαφών και ερυθρόμορφων. Περισσότερα από 90% είναι αγγεία τοπικής 
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παραγωγής, γραπτά ή με πρασινωπή επιφάνεια, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους 

είναι πλασμένα και διακοσμημένα σύμφωνα με τα τρέχοντα κλασικά κριτήρια. 

  

26 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Diana Rodriguez Peréz 

A Rare Athenian Import in Ancient Macedonia: The Case of the Black-Glazed 

Plemochoai 

 

In a good number of Macedonian tombs of the last decades of the 6th c. and the first 

half of the 5th c. a peculiar Athenian black-glazed shape is documented: the plemochoe 

or stemmed exaleiptron. The main characteristic of this shape is its incurving rim, 

overhanging on the interior, which considerably limits the functions that the shape can 

perform. Despite being an Athenian shape, the plemochoe is seldom attested in Attica, 

being predominantly exported to the north of the Aegean, to Boeotia, and occasionally 

to South Italy. Nevertheless, the shape is abundantly depicted in Athenian vase painting 

of the classical period, mostly in women scenes, which has occasionally led to the shape 

being taken as a gender marker in the archaeological record, an unsustainable claim 

nowadays.  

In my contribution, I would like to offer some guidelines for the interpretation 

of this shape taking into account the examples recovered from the cemeteries of the 

region of ancient Macedonia, and to contextualize the consumption of this shape within 

the framework of the popularity of shapes with incurving rims of local or Corinthian 

manufacture in the area of the Thermaic Gulf. 

 

Μία σπάνια αθηναϊκή εισαγωγή στη Μακεδονία:  

η περίπτωση της μελαμβαφούς πλημοχόης 

 

Σε σημαντικό αριθμό τάφων στη Μακεδονία από τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι. 

και το α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. μαρτυρείται ένα ιδιαίτερο αθηναϊκό σχήμα 

μελαμβαφούς αγγείου: η πλημοχόη (αλλιώς: εξάλειπτρον με πόδι). Το κύριο 

χαρακτηριστικό του σχήματος αυτού είναι το εσωστρεφές χείλος, που κάμπτεται προς 

τα μέσα και περιορίζει αρκετά τις χρήσεις που μπορεί να έχει το αγγείο. Παρά του ότι 

είναι αθηναϊκό σχήμα, η πλημοχόη μαρτυρείται σπάνια στην Αττική και εξαγόταν 

κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, τη Βοιωτία και περιστασιακά τη Νότια Ιταλία. Παρόλα 

αυτά, το σχήμα απεικονίζεται πολύ συχνά στην αττική αγγειογραφία της κλασικής 

περιόδου, κυρίως σε σκηνές με γυναίκες, κάτι το οποίο συνετέλεσε στο να θεωρείται 

ως δηλωτικό του γυναικείου φύλου στην αρχαιολογική τεκμηρίωση, ένας αστήρικτος 

ισχυρισμός μέχρι τώρα. 
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Στην ανακοίνωση θα δοθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την 

ερμηνεία του σχήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα που βρέθηκαν 

στα νεκροταφεία της αρχαίας Μακεδονίας και θα παρουσιαστούν τα συμφραζόμενα 

για την προτίμησή του μέσα στο πλαίσιο της δημοτικότητας παρόμοιων αγγείων με 

εσωστρεφές χείλος, τοπικής ή κορινθιακής παραγωγής, στην περιοχή του Θερμαϊκού 

κόλπου.  
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Goran Sanev 

Olynthian Red-Figure Pottery Products from Isar Marvinci 

 

Recent archaeological excavations at the Classical necropolis of Isar Marvinci (ancient 

Doberos), near Valandovo, added new and valuable information about the trade 

relations between the cities of the middle Axios valley and Olynthos during the 4th c. 

BC. Ceramic products from Olynthos and other commercial centers in the Northern 

Aegean were not merely imports, but also had a strong influence on the local pottery 

production. This influence is seen mainly in the repertoire of shapes, while black-glazed 

and red-figure pottery continued to be purchased from the Greek centers. This paper 

presents a group of red-figure vases found at Isar Marvinci, some of which are 

apparently products of known Olynthian workshops. 

 

Ολυνθιακή ερυθρόμορφη κεραμική από το Ιsar Marvinci 

 

Οι πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στο κλασικό νεκροταφείο στο Isar Marvinci 

(αρχαία Δόβηρος), κοντά στο Valandovo, προσέθεσαν νέες σημαντικές πληροφορίες 

για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις πόλεις της κοιλάδας του μέσου Αξιού και της 

Ολύνθου στη διάρκεια του 4oυ αι. π.Χ. Τα κεραμικά προϊόντα από την Όλυνθο και 

άλλα κέντρα του Βόρειου Αιγαίου δεν ήταν απλές εισαγωγές, αλλά ασκούσαν έντονη 

επίδραση στην τοπική κεραμική παραγωγή. Οι επιρροές αυτές είναι εμφανείς κυρίως 

στο ρεπερτόριο των σχημάτων, ενώ μελαμβαφή και ερυθρόμορφα αγγεία συνέχισαν να 

αγοράζονται από τα ελληνικά κέντρα. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται μία ομάδα 

ερυθρόμορφων αγγείων που βρέθηκαν στο Isar Marvinci, ορισμένα από τα οποία είναι 

προφανώς προϊόντα από γνωστά ολυνθιακά εργαστήρια. 
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Athanasios Sideris & Milena Tonkova 

Pottery of the Classical Period from Halka Bunar, SE Bulgaria 

 

The paper presents the Classical pottery from the site of Halka Bunar, in south-eastern 

Bulgaria. All finds come exclusively from pits, since the structures documented in the 

site date from the Early Hellenistic period (or, much earlier, from the Late Neolithic 

period). Besides a few sherds of imported Attic pottery, there is a relatively large 

amount of grey ware, mostly lekanai with vertically set handles, kraters with lug 

handles, amphoras with strongly profiled rim, oinochoai with carinated body, and bowls 

with continuous profile. Some related forms of different fabric may be local 

“imitations”, while some cooking shapes are probably imports. The authors recognize 

certain motifs and decorative techniques as characteristic of the grey ware (such as 

incised “fish-bone” on the shoulder, horizontal fluting on the base, tripartite vertical 

handles, etc.), and – when possible – link them to metal ware models known from 

Thrace. They compare the Halka Bunar material with analogous finds from the 

Thracian hinterland and try to elucidate the far from obvious connections with the EIA 

Balkanic antecedents, and with the Northern Aegean and Asia Minor ceramic 

production of the Classical period. Despite the closed contexts, from which all Halka 

Bunar grey ware finds are issued, their dating remains conjectural as a consequence of 

a still lacking detailed typology, and the rarity of better dated imported pottery. 

 

Κεραμική της κλασικής περιόδου από τη Halka Bunar, ΝΑ Βουλγαρία 

 

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται η κλασική κεραμική από τη θέση Halka Bunar στη 

ΝΑ Βουλγαρία. Όλα τα κινητά ευρήματα προέρχονται από λάκκους, καθώς οι 

κατασκευές που αποκαλύφθηκαν στη θέση αυτή χρονολογούνται στην πρώιμη 

ελληνιστική εποχή (ή ακόμη παλιότερα, στην ύστερη νεολιθική). Εκτός από λίγα 

όστρακα αττικών αγγείων, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα γκρίζων αγγείων, κυρίως 

λεκάνες με κάθετες λαβές, κρατήρες με λοβόσχημες λαβές, αμφορείς με έντονα 

διαμορφωμένο χείλος, οινοχόες με καρινωτό σώμα και φιάλες με ενιαίο προφίλ. 

Ορισμένα παρόμοια σχήματα με διαφορετικό πηλό μπορεί να είναι τοπικές 

απομιμήσεις, ενώ μερικά μαγειρικά σκεύη είναι προφανώς εισηγμένα. Αναγνωρίζονται 

μοτίβα και διακοσμητικές τεχνικές, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της γκρίζας 

κεραμικής (όπως εγχάρακτα ψαροκόκαλα στον ώμο, οριζόντιες ραβδώσεις στη βάση, 
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τρίδυμες κάθετες λαβές) και μαρτυρούν ως ένα βαθμό σχέσεις με μεταλλικά αγγεία της 

Θράκης. Γίνεται σύγκριση του υλικού από τη Halka Bunar με ανάλογα ευρήματα από 

τη θρακική ενδοχώρα και προσπάθεια να διερευνηθούν οι τυχόν συνάφειες με αγγεία 

της Πρώιμης εποχής του Σιδήρου στη Βαλκανική καθώς και με κεραμικά σκεύη της 

κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. Παρά τα κλειστά σύνολα, στα 

οποία βρέθηκε όλη η γκρίζα κεραμική στη Halka Bunar, η χρονολόγησή της παραμένει 

υποθετική προς το παρόν εξαιτίας της έλλειψης λεπτομερούς τυπολογικής ανάλυσης 

και της σπάνιας παρουσίας καλύτερα χρονολογημένων εισηγμένων αγγείων.  
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Amy Smith & Katerina Volioti 

Lesser Pots Go Places: The Attic Brand in Macedonia 

 

In this paper, we examine the relational value of early Classical (ca. 480–450 BC) Attic 

pottery in Northern Greece as evidenced in burial assemblages from Macedonia. We 

compare and contrast the shapes, sizes, and quality of craftsmanship/ draughtsmanship 

of Attic pots vis-à-vis other pottery and non-ceramic objects (including jewellery and 

weaponry) from these graves. We infer the relative value of Attic pots on the basis of 

two observations: (a) groups of pots by the same potter/painter are found in individual 

graves; (b) there are patterns of similarity across burial assemblages from the Northern 

Aegean and beyond, especially in combining fine red-figure and lesser black-figure 

wares. Tradesmen, local or foreign, seem to have used a marketing language in selling 

batches of (stylistically related and unrelated) Attic pots. Considering the prestige of 

metal plate in the Northern Aegean, for example, marketing language may have 

addressed the (metallic) shine of glazed Attic surfaces and the diversity of Attic shapes 

that recalled metal prototypes. Such a detailed investigation of the social implications 

of the Attic pots, even those of a ‘lesser’ quality, flooding into northern markets 

increasingly in the 5th c., adds a nuanced perspective that complements perceptions of 

burial customs enabled through pot counts. 

 

Αγγεία υψηλής και χαμηλής ποιότητας: η διάδοση της «φίρμας»  

του αττικού Κεραμεικού στη Μακεδονία 

 

Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζουμε τη σχετική αξία της πρώιμης κλασικής αττικής 

κεραμικής (περ. 480-450 π.Χ.) στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από κεραμικά ευρήματα που 

προέρχονται από ταφικά σύνολα της Μακεδονίας. Συγκρίνουμε και αντιπαραθέτουμε 

τα σχήματα, τα μεγέθη και την ποιότητα του σχεδίου των αττικών αγγείων ως προς 

άλλες κεραμικές και μη-κεραμικές ομάδες αντικειμένων (όπως κοσμήματα και όπλα) 

από τους ίδιους τάφους. Συνάγουμε τη σχετική αξία των αττικών αγγείων με βάση δύο 

παρατηρήσεις: α) ομάδες αγγείων του ίδιου κεραμέα/αγγειογράφου έχουν βρεθεί σε 

ξεχωριστούς τάφους, β) υπάρχουν παρόμοια πρότυπα ανάμεσα σε ταφικά σύνολα από 

το Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του, ιδιαίτερα σε σχέση με το συνδυασμό καλής 

ποιότητας ερυθρόμορφων με χαμηλής ποιότητας μελανόμορφων αγγείων. Οι έμποροι, 

ντόπιοι και ξένοι, φαίνεται ότι ακολουθούσαν κοινή εμπορική γλώσσα, πουλώντας 
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παρτίδες από (στιλιστικά συναφή και μη συναφή) αττικά αγγεία. Αν λάβουμε υπόψη, 

για παράδειγμα, το γόητρο της μεταλλικής υφής στο Βόρειο Αιγαίο, τότε η εμπορική 

γλώσσα εκμεταλλευόταν τη μεταλλική λάμψη των στιλβωμένων αττικών επιφανειών 

και την πολυμορφία των αττικών σχημάτων, τα οποία θύμιζαν μεταλλικά πρότυπα. 

Αυτή η λεπτομερής εξέταση των κοινωνικών προεκτάσεων των αττικών αγγείων, 

ακόμη και εκείνων ελάσσονος ποιότητας, που πλημμύριζαν τις βόρειες αγορές σε 

ολοένα αυξανόμενες ποσότητες τον 5ο αι. π.Χ., προσθέτει μια διαφοροποιημένη 

προοπτική, που συμπληρώνει τις ερμηνείες για τις ταφικές συνήθειες, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη στατιστικού τύπου καταμέτρηση της κεραμικής. 
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Roman Stoyanov 

Attic Black- and Red-Figure Pottery from the Late Sixth  

to the Fourth Century BC from Μenekşe Çataği in Propontis 

 

Μenekşe Çataği is situated near Tekirdağ (ancient Rhaidestos) at the northern coast of 

the Marmara Sea. Τhe site was excavated in 1993-2007 and the total number of Attic 

black- and red-figure pottery discovered there is relatively small, compared to other 

pottery wares found at the settlement. Based on their shapes, the painted vessels can be 

divided into tableware and perfume containers. All vases are Attic with some variability 

of color and density of clay, features that do not preclude their attribution to the Attic 

production, as they fall within the variations of typical products of Athens. The 

collection presented here covers the chronological period from the second half of the 

6th to the first half of 4th c. BC. The largest volume of imports obviously occurs during 

the 5th c. BC and reflects the overall dynamics of Attic painted pottery imports in the 

region. 

 

Αττική μελανόμορφη και ερυθρόμορφη κεραμική από τον ύστερο 6ο  

έως τον 4ο αι. π.Χ. από το Μenekşe Çataği στην Προποντίδα 

 

Το Μenekşe Çataği βρίσκεται κοντά στο Tekirdağ (αρχαία Ραιδεστός) στη βόρεια ακτή 

της θάλασσας του Μαρμαρά. Η θέση ανασκάφηκε μεταξύ 1993-2007. Ο συνολικός 

αριθμός της μελανόμορφης και της ερυθρόμορφης κεραμικής είναι σχετικά μικρός σε 

σύγκριση με άλλες κεραμικές ομάδες που βρέθηκαν στον οικισμό. Με βάση το σχήμα 

τους, τα αγγεία διακρίνονται σε επιτραπέζια και μυροδοχεία. Όλα τα παραπάνω είναι 

αττικά με ορισμένες διαφοροποιήσεις στο χρώμα και την ποιότητα του πηλού, μέσα 

στα όρια των γνωστών χαρακτηριστικών για τα προϊόντα της Αττικής. Το υλικό 

καλύπτει τη χρονική περίοδο από το β΄ μισό του 6ου μέχρι το α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 

Ο μεγαλύτερος όγκος των εισαγωγών ανήκει προφανώς στον 5ο αι. π.Χ. και αντανακλά 

τη συνολική δυναμική των εισηγμένων αττικών γραπτών αγγείων στην περιοχή.  
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Anne Tichit 

La céramique classique de Thasos: la grande absente 

 

A Thasos, la céramique classique est assez peu présente, en proportion du matériel des 

autres périodes. Cette relative absence est en elle-même pleine d’informations sur les 

aménagements de la cité thasienne, qui, on le sait par ailleurs, était une cité florissante 

à cette époque. Ce colloque sera l’occasion d’un bilan sur la céramique classique 

présente à Thasos : la céramique attique bien sûr mais aussi les productions locales, 

encore mal connues. Le propos concernera essentiellement le matériel de l’Artémision 

de Thasos, mais il s’ouvrira autant que possible sur les découvertes récentes dans la 

cité.  

 

H κλασική κεραμική της Θάσου: η μεγάλη απούσα 

 

Στη Θάσο, η κλασική κεραμική έχει γενικά μικρή παρουσία, σε αντίθεση με το 

κεραμικό υλικό των άλλων περιόδων. Αυτή η σχετική απουσία προσφέρει από μόνη 

της πληροφορίες για τη διαμόρφωση της θασιακής πόλης, η οποία ήταν ακμάζουσα 

εκείνη την εποχή, όπως γνωρίζουμε από αλλού. Με την ευκαιρία του συνεδρίου θα 

γίνει ένας απολογισμός της παρούσας κλασικής κεραμικής στη Θάσο όσον αφορά, 

βεβαίως, την αττική κεραμική καθώς και τις τοπικές παραγωγές, οι οποίες δεν είναι 

ακόμη καλά γνωστές. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στο υλικό από το Αρτεμίσιο της 

Θάσου, αλλά θα απλωθεί κατά το δυνατόν και στα πρόσφατα ευρήματα από διάφορες 

περιοχές της πόλης. 
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Αμαλία Αβραμίδου & Μαρίνα Τασακλάκη 

Αττικά αγγεία από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παραδόθηκαν δυο σύνολα αγγείων που αλιεύθηκαν 

από ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης. Το πρώτο 

σύνολο αποτελείται από δύο αττικές ερυθρόμορφες πελίκες και έναν κωδωνόσχημο 

κρατήρα, ενώ η δεύτερη ομάδα ήταν μεγαλύτερη και περιελάμβανε δύο αττικές 

ερυθρόμορφες πελίκες, ένα μελαμβαφές λυχνάρι και ένα κυάθιο, καθώς και δύο 

αμφορείς. Όλα τα αγγεία χρονολογούνται στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., με βάση το 

σχήμα και τη διακόσμησή τους, με εξαίρεση τους αμφορείς, οι οποίοι είναι βυζαντινοί. 

Τα αγγεία διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρόλη τη μακρόχρονη παραμονή 

τους στον βυθό, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε τις σκηνές που απεικονίζονται στην 

επιφάνειά τους· μάλιστα, στην περίπτωση του κωδωνόσχημου κρατήρα, μπορούμε να 

αποδώσουμε το αγγείο στην Ομάδα του Πολύγνωτου. 

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει το σχήμα και την εικονογραφία των αγγείων 

σε συνδυασμό με το σημείο εύρεσής τους και τα ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα 

του β΄ μισού του 5ου αι. π.Χ., αλλά και την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για την κεραμική της κλασικής 

περιόδου στο Βόρειο Αιγαίο, θέτοντας, παράλληλα, νέα ερωτήματα σχετικά με την 

εικονογραφία και τη διάδοση της αττικής κεραμικής. 

 

Amalia Avramidou & Marina Tasaklaki 

Resurfaced: Attic Vases from the Sea Area between Lemnos and Samothrace 

 

In the early 1980s, two groups of pottery were delivered to the authorities by fishermen 

active in the sea area between Lemnos and Samothrace. The first group comprised two 

Attic red-figure pelikai and a bell krater, while the second was larger and included two 

Attic red-figure pelikai, a black-glazed lamp and a kyathion, as well as two amphoras. 

All vases can be dated to the second half of the 5th c. BC based on their shape and 

decoration, except for the two amphoras which are Byzantine. Considering the fact that 

the pots were exposed to sea water and microorganisms for a long time, their relatively 

good condition is a much-welcome surprise, as it allows us to identify the scenes 

depicted on them and, in the case of the bell krater, suggest an attribution to the Group 

of Polygnotos. 
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More specifically, this paper discusses the findspot, shape and iconography of 

the resurfaced vases by contextualizing them within the historical framework of the 

second half of the 5th c. BC while taking into account the political and commercial 

relations of the period. The goal of this study is to enrich our knowledge of Classical 

pottery from the Northern Aegean by bringing forth new questions regarding the 

iconography and the diffusion of Attic vases. 
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Χριστίνα Αβρονιδάκη & Ευρυδίκη Κεφαλίδου 

Τοπική ερυθρόμορφη κεραμική από τη Χαλκιδική 

 

Η τοπική ερυθρόμορφη κεραμική της Χαλκιδικής είναι μέχρι σήμερα γνωστή 

κυρίως από την έρευνα του Ian McPhee (1981), ο οποίος, βασισμένος σε υλικό από 

τις παλαιές ανασκαφές της Ολύνθου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

απέδωσε σε αγγειογράφους περίπου ενενήντα αγγεία, πολλά από τα οποία 

θεωρούνταν έως τότε αττικά. Κατά την τελευταία δεκαετία, εντοπίστηκαν στις 

αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρκετά ακόμη 

ερυθρόμορφα αγγεία, σκύφοι στην πλειονότητά τους, που κατασκευάστηκαν στα 

ίδια τοπικά εργαστήρια. 

Τα αγγεία αυτά αποτελούν τον πυρήνα της μελέτης μας, στην οποία 

παρουσιάζουμε αναλυτικά το νέο υλικό και το συγκρίνουμε αφενός με τα τοπικά 

χαλκιδικιώτικα αγγεία που έχουν δημοσιευθεί από τους D.M. Robinson, Ε. Γιούρη 

και I. McPhee, και αφετέρου με τη γραπτή αττική κεραμική του 4ου αι. π.Χ. αλλά 

και με την ερυθρόμορφη παραγωγή άλλων σύγχρονων επαρχιακών εργαστηρίων. 

Επιπλέον, μέσω της διεξοδικής μελέτης των σχημάτων, των τεχνικών διακόσμησης 

και της εικονογραφίας τους, οδηγούμαστε σε αποδόσεις σε αγγειογράφους (ήδη 

γνωστούς αλλά και νέους) και εμπλουτίζουμε τις μέχρι σήμερα γνώσεις μας για 

αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία τοπικής γραπτής κεραμικής της κλασικής 

εποχής. 

 

Christina Avronidaki & Eurydice Kefalidou 

Local Red-Figure Pottery from Chalcidice  

 

The local red-figure pottery of Chalcidice is today known primarily thanks to the 

research of Ian McPhee (1981): studying material from the old excavations of Olynthos 

and holdings at the Archaeological Museum of Thessaloniki, he was able to attribute to 

painters circa 90 vases, most of which were mistakenly considered at his time as Attic. 

During the last decade, more red-figure examples (mainly skyphoi) were discovered in 

the reserves of the Archaeological Museum of Thessaloniki, produced by the same local 

workshops.  

These vases form the core of our study, which presents the new material and 

compares it not only to the local Chalcidic vases published by D.M. Robinson, E. Yiouri 
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and I. McPhee, but also to Attic painted pottery of the 4th c. BC and works from 

contemporary regional workshops. Moreover, through a detailed examination of 

shapes, decoration techniques and iconography we attribute vases to old and new 

painters, thus enriching our knowledge on this very interesting local production of 

painted pottery during the 4th c. BC.  
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Πολυξένη Αδάμ-Βελένη 

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Θεσσαλονίκης 

 

H πελίκη με αρ. ευρ. ΜΘ 25632 παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης το 2012, μαζί με άλλα αντικείμενα, αγγεία, μετάλλινα αντικείμενα 

και όπλα, τα οποία ήρθαν στο φως από αγρότη σε περιοχή της Χαλκιδικής 

(Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα). H πελίκη παραδόθηκε σε πολλά θραύσματα, τα 

οποία είχαν υποστεί κακώσεις, ενώ είχαν απωλεστεί αρκετά κομμάτια της. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση μας για το αγγείο και να αποκατασταθεί όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική του μορφή, διεξήχθη αναλυτική διερεύνηση των 

υλικών και των τεχνικών κατασκευής στα εργαστήρια του Αρχαιολογικού 

Μουσείου και σε συνεργασία με τη συντηρήτρια Β. Μιχαλοπούλου. Τα 

αποτελέσματα της αρχαιομετρικής ανάλυσης ήδη έχουν παρουσιαστεί σε άλλη 

δημοσίευση. Η πελίκη κατασκευάστηκε σε δύο μέρη, το σώμα και το λαιμό, που 

ενώνονται στο ύψος των ώμων. Οι λαβές και η βάση έγιναν ξεχωριστά. Η 

επιφάνεια του αγγείου ήταν στιλπνή, διακοσμημένη με ερυθρόμορφη παράσταση 

η οποία εμπλουτίστηκε με δύο επίθετα χρώματα, κόκκινο και λευκό. Έφερε μια 

ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία σπάνια απαντά σε αυτό το σχήμα. Με αφορμή 

αυτή την πελίκη, σχολιάζεται η σχετική εικονογραφία και γίνεται προσπάθεια 

απόδοσης του αγγειογράφου. Παράλληλα, παρουσιάζονται ορισμένες από τις 

πελίκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες προέρχονται 

επίσης από παραδόσεις. 

  

 

Polyxeni Adam-Veleni 

An Attic Red-Figure Pelike at the Archaeological Museum of Thessaloniki  

 

The pelike MTh 25632 was handed to the Archaeological Museum of Thessaloniki 

in 2012, together with a group of other objects, pottery, metal objects and weapons, 

unearthed by the land owner of a property located at the district of Chalkidiki 

(Central Macedonia, Hellas). The pelike was preserved in fragmentary condition 

with many lost and damaged areas. In order to enhance our knowledge about the 

artifact and its interpretation, full scale conservation was performed accompanied 
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by analytical investigation of the materials and the manufacture techniques in the 

Archaeological Museum laboratories in collaboration with the conservator V. 

Michalopoulou. The results of the Archaeometry analysis have already presented 

in another publication. The pelike was made in two parts, the body and the neck, 

joined at the shoulder level. The handles and the base were made separately. The 

surface was burnished and decorated in the red figure technique enriched with two 

superposed colors, red and white. The Attic red-figure pelike is decorated with an 

intriguing decoration theme that rarely appears on this shape. Prompted by this 

vase, this presentation elaborates on the similar iconographic topics and attempts 

an attribution to a specific painter. At the same time, it discusses some of the pelikai 

delivered occasionally to the Archaeological Museum of Thessaloniki. 
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Νικόλαος Ακαμάτης 

Ερυθρόμορφα αγγεία του Ζωγράφου του Filottrano στον βορειοελλαδικό χώρο 

 

Θέμα της εργασίας αποτελεί η εξέταση της παρουσίας των ερυθρόμορφων αγγείων του 

Ζωγράφου του Filottrano στον βορειοελλαδικό χώρο. Ο συγκεκριμένος αποτελεί έναν 

από τους πλέον παραγωγικούς αγγειογράφους του αττικού Κεραμεικού κατά την 

ύστερη κλασική περίοδο. Αν και ο J.D. Beazley είχε αποδώσει στον ίδιο ή στο 

εργαστήριό του πάνω από 30 αγγεία, στον μακεδονικό χώρο είχε εντοπίσει μόνο ένα 

τμήμα κρατήρα με παράσταση του Θησέα με τον ταύρο του Μαραθώνα από τη 

Μηκύβερνα. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, οι περισσότεροι ερευνητές 

θεώρησαν ότι τα αγγεία του Ζωγράφου του Filottrano εξάγονταν κυρίως στη 

βορειοδυτική Αδριατική και στον αιγαιακό χώρο. 

Οι ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών στον βορειοελλαδικό χώρο αλλάζουν 

σε μεγάλο βαθμό την παραπάνω εικόνα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις για την παραγωγή 

του Ζωγράφου του Filottrano και του εργαστηρίου του με πολλά αγγεία, σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστα μέχρι πρότινος στην έρευνα. Το αρχαιολογικό υλικό, που προέρχεται 

από την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και από τη Χαλκιδική, συμβάλλει 

καθοριστικά στην αναχρονολόγηση του έργου του αγγειογράφου και προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο των ερυθρόμορφων αγγείων κατά τους 

ύστερους κλασικούς χρόνους. 

 

Nikolaos Akamatis 

Red-Figure Vases by the Filottrano Painter in Northern Greece 

 

This paper examines the presence of red-figure vases by the Filottrano Painter in 

Northern Greece, one of the most prolific painters of the Athenian Kerameikos during 

the Classical period. Even though J.D. Beazley attributed to his own hand or his 

workshop over thirty vessels, only one vase was discovered in Macedonia: a partially 

preserved krater from Mekyverna, representing Theseus and the Marathon Bull. Based 

on these data, scholars assumed that the vases produced by the Filottrano Painter were 

exported primarily in the North-western Adriatic and the Aegean. 

However, excavations conducted during the last decades in several sites in 

Northern Greece change considerably the picture, as they enrich our knowledge of the 

pottery production by the Filottrano Painter and his workshop with new vases, still 
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largely unknown. This new material originates from central and eastern Macedonia, 

and from Chalcidice, helps us re-evaluate the chronological frame of the painter’s 

activity, while offering valuable insights to the trade patterns of red-figure vases during 

the late Classical period. 
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Άννα Αρβανιτάκη 

Αττική και κορινθιακή κεραμική των πρώιμων κλασικών χρόνων από το 

νεκροταφείο της αρχαίας Άφυτης 

 

Το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Άφυτης, αποικίας πιθανόν των Ερετριέων, 

εκτείνεται στο νότιο τμήμα του σύγχρονου χωριού της Αθύτου. Τα τμήματά του, που 

έχουν έρθει στο φως, χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι τον 4ο αι. π.Χ. Από τους 

ανεσκαμμένους τάφους θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ένα ιδιαίτερα 

πλούσιο ταφικό σύνολο, το οποίο περιλαμβάνει σαράντα έξι αγγεία, στη συντριπτική 

πλειονότητά τους αττικά, τα οποία χρονολογούνται στην πρώιμη κλασική εποχή. 

Πρόκειται για ληκύθους – μελανόμορφες, ερυθρόμορφες, λευκού βάθους και 

μελανόγραφες – μελανόμορφες κύλικες, πλαστικά αγγεία, καθώς και ένα μεμονωμένο 

κορινθιακό αγγείο. Όλα θα εξεταστούν ως προς την τυπολογία, την τεχνική, την 

εικονογραφία, την εικονολογία, καθώς και την απόδοσή τους σε αγγειογράφους και 

εργαστήρια του αττικού Κεραμεικού. Παράλληλα, με αφορμή αυτά τα αγγεία, θα 

συζητηθούν θέματα που αφορούν στο εμπόριο και στα ταφικά έθιμα στην περιοχή της 

Χαλκιδικής, καθώς και στην εξέλιξη που παρατηρείται σε αυτούς τους τομείς σε σχέση 

με την προηγούμενη, αρχαϊκή περίοδο. 

 

Anna Arvanitaki 

Early Classical Attic and Corinthian Pottery from the Necropolis of  

Ancient Aphytis 

 

The necropolis of ancient Aphytis, possibly a colony of the Eretrians, extends to the 

southern part of the modern village of Athytos. So far archaeologists have discovered 

sections of the necropolis that date from the 6th to the 4th c. BC. Of the excavated 

tombs, this study focuses on a particularly rich funerary context, comprising forty-six 

vases, most of them Attic, dating to the early Classical period. This group comprises 

lekythoi (black-figure, red-figure, white-ground and black-bodied), black-figure 

kylikes, plastic vases and an isolated Corinthian vase, and is examined with regard to 

typology, decoration technique, iconography, iconology and attribution to painters and 

workshops of the Athenian Kerameikos. Prompted by these vases, this paper undertakes 

a discussion of trade and funerary practices in the area of Chalcidice and the changes 

that occur in comparison to the previous, Archaic period. 
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Αθηνά Αθανασιάδου & Ματθαίος Μπέσιος 

Κεραμική του 5ου αι. π.Χ. από αγροικίες της Πύδνας 

 

Οι ανασκαφές των προηγούμενων ετών στο δυτικό νεκροταφείο της Πύδνας έφεραν 

στο φως σποραδικά ή εκτεταμένα κατά περίπτωση κατάλοιπα κατοίκησης 

προγενέστερα του νεκροταφείου. Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα πρώτα 

αποτελέσματα από τη μελέτη της κεραμικής των λάκκων ή τάφρων που ανασκάφηκαν 

στα αγροτεμάχια με αριθμό 277, 287 και στις θέσεις «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ο.Σ.Ε.», 

«ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ε.Ο.»και «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ο.Τ.Ε». Τα οικιστικά λείψανα ανήκουν 

σε αγροικίες που αναπτύχθηκαν δίπλα σε αρχαίο δρόμο, ο οποίος οδηγούσε από τα 

νοτιοδυτικά της Πύδνας στο εσωτερικό της βόρειας Πιερίας, και χρονολογούνται πριν 

τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Μπορούν, επομένως, να συσχετιστούν με τη μεταφορά των 

κατοίκων της Πύδνας σε μεσόγεια θέση μετά την πολιορκία και την κατάκτησή της 

από τον Αρχέλαο το 410 π.Χ. Το γεγονός αυτό προσδίδει, βεβαίως, στο εν λόγω σύνολο 

ένα σταθερό χρονολογικό όριο.  

 

Athena Athanasiadou & Matthaios Besios 

Fifth-Century Pottery from Farmhouses at Pydna 

 

Recent excavations at the west necropolis of Pydna have brought to light sections or, 

occasionally, extended remains of habitation that predate the necropolis. This paper 

presents the preliminary results of the study of pottery found in pits and ditches 

unearthed at plots number 277, 287 and at the sites of «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ο.Σ.Ε.», 

«ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ε.Ο.»and «ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ-Ο.Τ.Ε». The household remains belong 

to farmhouses that developed on the side of the ancient road, which led from the 

southwest of Pydna to the interior of Northern Pieria, and date before the end of the 5th 

c. BC. Thus, the archaeological remains in question can be associated with the 

population transfer from Pydna to a site further inland, a move that followed the siege 

of the city by Archelaos and its fall in 410 BC, and function as a chronological terminus.  
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Σταυρούλα Βραχιονίδου 

Εμπορικοί αμφορείς κλασικής περιόδου από τη Βόρεια Πιερία 

 

Οι ανασκαφές στη Βόρεια Πιερία έχουν φέρει κατά καιρούς στο φως πολυάριθμους 

εμπορικούς αμφορείς, σε διαφορετικό βαθμό διατήρησης. Στην παρούσα ανακοίνωση 

επιχειρείται να σκιαγραφηθεί η τυπολογία των αμφορέων αυτών, η προέλευση και η 

χρονολόγησή τους, οι ποικίλες δεύτερες χρήσεις τους, καθώς και να φωτιστούν πτυχές 

των εμπορικών σχέσεων της περιοχής με κέντρα παραγωγής αμφορέων στην κλασική 

εποχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Πύδνα, καθώς από τα νεκροταφεία της, το 

τμήμα δηλαδή της σημαντικής αυτής αρχαίας πόλης που έχει κατά κύριο λόγο 

ανασκαφεί, έχουν προέλθει πολλοί εμπορικοί αμφορείς που χρησιμοποιήθηκαν σε 

εγχυτρισμούς και σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια 

σύγκρισης των συμπερασμάτων μας με αντίστοιχο δημοσιευμένο υλικό και από τη 

γειτονική Μεθώνη, με σκοπό να εξεταστεί σε ποιο βαθμό οι δύο ανταγωνιστικές 

μεταξύ τους πόλεις ακολούθησαν κοινή ή όχι πορεία στο δίκτυο των εμπορικών 

επαφών τους. 

 

Stavroula Vrachionidou 

Classical Trade Amphoras from Northern Pieria 

 

A large number of trade amphoras (some preserved better than others) has come to light 

during several excavation campaigns in Northern Pieria. This paper traces the typology 

of these amphoras, their origin and chronology, and their various secondary uses. At 

the same time, it attempts to shed new light on the commercial relations of this area 

with distinctive amphora-production centers of the Classical period. Of particular 

importance is the site of Pydna and specifically its extensively excavated necropolis, 

since many trade amphoras were used in burials (enchytrismos) and are preserved fairly 

well. Moreover, our finds will be compared to the published material from the 

neighboring Methone, examining to what degree the competition between the two cities 

may be reflected on their networks of commercial relations. 
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Απόστολος Γαρυφαλλόπουλος, 

Αττικές λευκές λήκυθοι «κυρίου τύπου» στο Βόρειο Αιγαίο  

και την περιφέρειά του: διασπορά και χρονολόγηση, χρήση, εικονογραφία 

 

Με τις ανασκαφές των τελευταίων ετών έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αττικών 

λευκών ληκύθων «κυρίου τύπου» στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του. Η 

διασπορά τους είναι αξιοπρόσεκτη, καθώς λευκές λήκυθοι έχουν βρεθεί σε 

νεκροταφεία πολλών, μικρότερων ή μεγαλύτερων, πόλεων (Πύδνα, Αιγές, πόλισμα 

στην περιοχή της Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης, Αμφίπολη, Στρύμη). Είναι προϊόντα 

σημαντικών αττικών εργαστηρίων και η χρονολόγησή τους απλώνεται σε ολόκληρη 

την περίοδο παραγωγής τους, περίπου δηλαδή από το 470 έως το 400 π.Χ., όταν 

άλλωστε τα αττικά κεραμικά προϊόντα βρίσκουν «φιλόξενες» αγορές στην υπό εξέταση 

περιοχή. 

Τα κατεξοχήν αυτά ταφικά αγγεία του αττικού Κεραμεικού θεωρούνται, 

ασφαλώς, «είδη πολυτελείας» και πολλές φορές μαρτυρούν την παρουσία Αθηναίων 

πολιτών. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι, μέσω της εξέτασης της διασποράς και της 

χρονολόγησης των λευκών ληκύθων, που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στη 

σχετική βιβλιογραφία, να υπογραμμίσει τους αδιάλειπτους εμπορικούς δεσμούς του 

Βόρειου Αιγαίου και της περιφέρειάς του με την Αττική. Επιπλέον, η εργασία στοχεύει 

στην επιβεβαίωση, μέσα από τη μελέτη της χρήσης και της εικονογραφίας των εν λόγω 

λευκών ληκύθων, του ζωηρού ενδιαφέροντος των γηγενών πληθυσμών να 

χρησιμοποιήσουν στα ταφικά τους έθιμα αττικά πολυτελή αγγεία, τα οποία φέρουν 

συχνά μορφές γνωστές και ιδιαίτερα αγαπητές στην υπό εξέταση περιοχή, όπως εκείνη 

του νεκρού ήρωα πολεμιστή, σε εφηβική ή ώριμη ηλικία. 

 

Apostolos Garyfallopoulos 

Attic White-Ground Lekythoi of the «Standard Type» in the Northern Aegean  

and its Periphery: Diffusion and Chronology, Usage and Iconography 

 

Thanks to recent excavations, the number of Attic white-ground lekythoi of the 

“standard type” from the Northern Aegean and its periphery has increased significantly. 

Their diffusion is notable, as they are found in necropoleis of small and large cities 

(Pydna, Aigae, the settlement of modern-day Toumba in Thessaloniki, Amphipolis, 

Stryme). These vases are products of important Attic workshops and their date ranges 
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from ca. 470 to 400 BC, a period that coincides with the large exports of Attic pottery 

to the markets of the area under examination, in general. 

The funerary vessels of the Attic Kerameikos are rightly construed as luxury 

items, and they often highlight the presence of Athenian citizens. This paper examines 

the patterns of diffusion and chronology of published Attic white-ground lekythoi, 

aiming to a reappraisal of the long-lasting commercial relations between Athens and 

the Northern Aegean and its periphery. Also, through the study of iconography and 

usage, I will reconfirm the interest of native populations in including high-quality Attic 

vases in their funerary practices, especially the ones with familiar scenes, such as the 

deceased hero-warrior, be it a youth or a mature man. 
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Στέλλα Δρούγου 

Η αττική κεραμική και αγγειογραφία στη Μακεδονία του Αλέξανδρου Α΄ 

 

Μολονότι η εικόνα της αττικής κεραμικής και αγγειογραφίας με βάση τα ευρήματα στη 

Μακεδονία του α΄ μισού του 5ου αι. π.Χ. είναι ακόμη αποσπασματική, ωστόσο μπορεί 

να προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμων παρατηρήσεων και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Ως 

προς την Αθήνα, τον χώρο προέλευσης των προϊόντων, και με δεδομένο ότι πλέον έχει 

επιβληθεί οριστικά η ερυθρόμορφη τεχνική, επισημαίνεται με τη βοήθεια των 

παραδειγμάτων της Μακεδονίας η συστηματική εμπορική δραστηριότητα των 

σχετικών αθηναϊκών εργαστηρίων εκτός της Αττικής.  

Παράλληλα, τα ευρήματα της αττικής αγγειογραφίας σε νεκροταφεία και 

οικισμούς του βασιλείου της Μακεδονίας στους χρόνους της βασιλείας του 

Αλέξανδρου Α΄ τεκμηριώνουν όχι μόνο τις ζωηρές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

των δύο χωρών, αλλά και τις προτιμήσεις της αγοράς στις αναπτυσσόμενες πόλεις και 

τους οικισμούς του βασιλείου. Οι διαπιστώσεις είναι ενδιαφέρουσες, αν και 

δημιουργούν περαιτέρω ερωτήματα, όπως λ.χ. η κατά πλειονότητα επικράτηση των 

έργων των λεγομένων «μανιεριστών» αγγειογράφων κλπ. ή η χρήση ορισμένων άλλων 

ειδικών κατηγοριών πήλινων αγγείων. 

 

Stella Drougou 

Attic Pottery in Macedonia during the Reign of Alexander the First 

 

Even though the evidence from Macedonia during the first half of the 5th c. BC paints 

a rather incomplete picture of Attic pottery and vase-painting, one may still make some 

useful observations, and specifically on two levels. With regard to Athens, point of 

origin of the vases and with the red-figure technique dominating the production, 

examples from Macedonia help us trace the systematic commercial activities of 

Athenian pottery workshops beyond Attica. 

Also, Attic vase-paintings from necropoleis and settlements of the Macedonian 

Kingdom during the reign of Alexander I attest not only to the intense economic and 

commercial relations between the two parties, but they also sketch out preferences of 

the local markets which have been developing in the Kingdom. The observations drawn 

from this material can be very useful and challenging at the same time, as they set forth 
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new questions, involving, for example, the significant presence of Mannerists or the 

use of certain special categories of clay vessels. 
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Άγγελος Ζαρκάδας 

Θραύσματα Παναθηναϊκών αμφορέων από το Καβείριον της Λήμνου 

 

Μεταξύ των πολυπληθών οστράκων και αγγείων, κυρίως ελληνιστικών χρόνων, από 

την ανασκαφή στο Ιερό των Καβείρων στη Λήμνο συγκαταλέγονται και σχετικά λίγα 

όστρακα μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων. Μία ξεχωριστή κατηγορία 

ανάμεσά τους αποτελεί ένα μικρό σύνολο θραυσμάτων Παναθηναϊκών αμφορέων, που 

υπήρξαν αναθήματα στο Ιερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα απεικονίζουν 

το αγώνισμα της αρματοδρομίας, μαρτυρώντας το υψηλό κοινωνικό και βιοτικό 

επίπεδο των νικητών αθλητών, που αποτελούσαν προφανώς και τους αναθέτες. Η 

σπουδαιότητά τους, πέρα από την καλλιτεχνική τους αξία, έγκειται στις πολύτιμες 

ιστορικές πληροφορίες που προσφέρουν. Η Λήμνος υπήρξε αθηναϊκή κληρουχία και η 

εύρεση των Παναθηναϊκών αμφορέων στο νησί σχετίζεται πιθανόν με την επικυριαρχία 

της Αθήνας. Η ανάθεση των συγκεκριμένων Παναθηναϊκών αμφορέων υποδηλώνει τη 

συμμετοχή στα Μυστήρια της ανώτερης οικονομικά τάξης, φωτίζοντας συγχρόνως 

περισσότερο τη σημασία του Ιερού, αλλά και τον πλούτο της Λήμνου κατά την κλασική 

εποχή.  

 

Angelos Zarkadas 

Panathenaic Amphoras Fragments from the Kabeirion of Lemnos 

 

Among the numerous sherds and pots from the sanctuary of Kabeiroi on Lemnos that 

date mainly in the Hellenistic period, there are also a few fragments of black- and red-

figure vases. A small group of them belongs to Panathenaic amphoras, which were once 

dedicated to the sanctuary. It is striking that the majority of these fragments are 

decorated with a chariot race, an athletic scene indicative of the elevated social status 

and the high living standards of the victors, who were also, presumably, the dedicators. 

In addition to their aesthetic value, these fragmentary Panathenaic amphoras provide us 

with invaluable historical information. Since Lemnos was an Athenian cleruchy, the 

presence of Panathenaic amphoras should be associated with the Athenian sovereignty. 

Furthermore, the dedication of these vases to the sanctuary suggests an active 

participation of the upper class to the Mysteries, while at the same time it sheds new 

light on the significance of the Kabeirion and the wealth of the island of Lemnos during 

the Classical period. 
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Απόστολος Θάνος 

Αττική ερυθρόμορφη αρυβαλλοειδής λήκυθος από το νεκροταφείο  

της αρχαίας Ακάνθου 

 

Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί μία αττική ερυθρόμορφη αρυβαλλοειδής 

λήκυθος (αρ. ευρ. Ι.159.1) από το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου (τάφος 8448). 

Στόχος της παρουσίασης είναι αρχικά η μελέτη του σχήματος και της εικονογραφικής 

παράστασης, η οποία φαίνεται να εμπνέεται από τον κύκλο της Αφροδίτης. Στη 

συνέχεια, εξετάζεται η τεχνική διακόσμησης του αγγείου, εξαιτίας της έντονης χρήσης 

επίθετων «χρωμάτων» και ανάγλυφων λεπτομερειών στην απόδοση των μορφών. Την 

ανακοίνωση απασχολεί, επιπλέον, η χρονολόγηση του αγγείου, με την εξέταση και των 

συνευρημάτων της ταφής, καθώς επίσης η εξέλιξη του σχήματος, η χρήση και η 

γεωγραφική του εξάπλωση, κυρίως στον χώρο της Μακεδονίας κατά τους κλασικούς 

χρόνους. 

 

Apostolos Thanos 

Attic Red-Figure Squat Lekythos from the Necropolis of Ancient Akanthos 

 

This paper examines an Attic red-figure squat lekythos (no. I.159.1) from the necropolis 

of ancient Akanthos (burial 8448), focusing on its shape and iconography, which seems 

to be inspired by the cycle of Aphrodite. The decoration technique and particularly the 

intense use of added «colors» and relief details for the figures deserve special attention. 

Furthermore, this study discusses the date of the vase by contextualizing it vis-à-vis the 

rest of the burial-finds and explores the development of the shape of the squat lekythos, 

its usage and geographical expansion in Macedonia during the Classical period. 
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Χρυσάνθη Καλλίνη 

Ο κάνθαρος τον 4ο αι. π.Χ. στον βορειοελλαδικό χώρο 

 

Κατά την κλασική εποχή τα περισσότερα επιτραπέζια αγγεία και σκεύη καλλωπισμού 

– όπως για παράδειγμα σκύφοι, κάνθαροι, κρατήρες, λεκανίδες – αποδίδονται τόσο με 

την τεχνική των μελαμφαβών αγγείων όσο και με την ερυθρόμορφη. Τον 4ο αι. π.Χ., 

παρά τη σταδιακή υποχώρηση της ερυθρόμορφης τεχνικής, οι κεραμείς, και κυρίως 

στα τοπικά εργαστήρια, παράλληλα με την ευρεία παραγωγή των μελαμβαφών 

αγγείων, εξακολουθούν να εφαρμόζουν την ερυθρόμορφη τεχνική σε σχήματα όπως ο 

σκύφος, η λεκανίδα και η πελίκη.  

Στις αρχές του 4ου αι., οι κλασικοί τύποι κανθάρου εγκαταλείπονται και 

ταυτόχρονα εμφανίζονται νέοι, οι οποίοι σταδιακά θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση των 

ελληνιστικών. Οι νέοι τύποι δεν αποδίδονται στην ερυθρόμορφη τεχνική ούτε στην 

Αττική ούτε στα τοπικά εργαστήρια. Τα περισσότερα παραδείγματα φέρουν μελανό 

στιλπνό υάλωμα και σε ορισμένες περιπτώσεις επιχρυσωμένη διακόσμηση, ενώ από το 

τέλος του αιώνα συνδέονται στενά με τη διακόσμηση της κατηγορίας «δυτικής 

κλιτύος». Την ίδια εποχή ορισμένοι από τους νέους τύπους κανθάρου αποδίδονται 

συχνά και σε πολύτιμα μέταλλα και μάλιστα μεγάλος αριθμός των γνωστών 

παραδειγμάτων προέρχεται από τον βορειοελλαδικό χώρο. Σκοπός της παρούσας 

ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση του φαινομένου αυτού μέσα από την εξέταση των 

παραδειγμάτων που καταγράφονται σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου.  

 

Chrysanthi Kallini 

The Kantharos in Northern Greece during the Fourth Century BC 

 

During the Classical period, most table-ware and toiletry-vessels, e.g. skyphoi, 

kantharoi, kraters, lekanides, are rendered both in the black-glazed and the red-figure 

techniques. In the 4th c. BC, parallel to the large production of black-glazed vessels, 

the red-figure vases such as skyphoi, lekanides and pelikai, are still produced mainly in 

local workshops, despite the gradual fallout of the red-figure technique. 

In the beginning of the 4th c. BC, we witness the abandonment of Classical 

types of kantharoi and the simultaneous appearance of new ones, which will gradually 

crystallize into the Hellenistic types. These new kantharos-types are never executed in 

the red-figure technique in Attica nor at any other regional workshop. Most examples 
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have a shiny black glaze and occasionally some kind of gilded decoration, while from 

the end of the 4th c. onwards they are closely associated with the «West-Slope» 

decoration. During the same period, certain kantharos-types appear in metal, and a large 

number of these vases has been found in Northern Greece. The objective of this paper 

is to discuss this phenomenon through the examination of kantharoi discovered in the 

Northern Aegean. 
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Κωνσταντίνα Καλλιντζή & Κυριακή Χατζηπροκοπίου 

Αγγεία και νομίσματα στις ταφικές πρακτικές του 4ου αι. π.Χ.  

στο νεκροταφείο των τύμβων των Αβδήρων 

 

Κατά την περίοδο 1991–1993 πραγματοποιήθηκε από την πρώην ΙΘ΄ ΕΠΚΑ (νυν ΕΦΑ 

Ξάνθης) σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Λακκιώτη στην περιοχή Μόλος Αβδήρων, 

όπου βρίσκεται τμήμα του νεκροταφείου των τύμβων. Ανασκάφηκαν τρεις τύμβοι και 

αποκαλύφθηκαν 23 ενταφιασμοί σε ποικίλα είδη τάφων (λακκοειδείς, εγχυτρισμοί σε 

πίθους και μικρότερα αγγεία, κιβωτιόσχημοι, λίθινες και πήλινες σαρκοφάγοι, 

καλυβίτες), 31 λακκοειδείς ταφές–καύσεις και 22 περιοχές προσφορών-εναγισμών. Η 

εσωτερική και εξωτερική κτέριση, καθώς και οι περιοχές προσφορών περιελάμβαναν 

πληθώρα αγγείων, ποικίλων σχημάτων και χρήσεων: επιτραπέζιους αμφορείς και 

οινοχόες, αλάβαστρα, αρυβαλλοειδή ληκύθια, ασκούς, σκυφίδια, φιαλίδια, κύλικες, 

κάναστρα, κανθάρους, σκύφους, πινάκια, ηθμούς κλπ. Τα περισσότερα 

χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.  

Η παρουσία των νομισμάτων, είτε ως χαρώνειων οβολών, είτε εντός των 

εναγισμών, δεν είναι συχνή. Έχουν βρεθεί μόνον οκτώ νομίσματα: πέντε σε 

λακκοειδείς ταφές–καύσεις και τρία σε περιοχές προσφορών. Η παρούσα ανακοίνωση 

θα εστιάσει στα σύνολα που περιλαμβάνουν τα νομίσματα αυτά. Θα γίνει παραβολή 

των σχημάτων που συνηθίζονται στις ταφές και στους εναγισμούς, θα εξεταστεί η 

συμφωνία των χρονολογικών δεδομένων της κεραμικής και των νομισμάτων, θα 

επιχειρηθεί αιτιολόγηση των τυχόν αποκλίσεων και θα συζητηθούν θέματα που 

αφορούν στη συνύπαρξη των δύο αυτών ειδών ταφικής προσφοράς.  

 

Konstantina Kallintzi & Kyriaki Chatziprokopiou 

Vases and Coins in Fourth-Century Funerary Practices  

at the Tumuli Necropolis of Abdera 

 

During 1991–1993, the former 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities 

(now Ephorate of Antiquities of Xanthi) conducted rescue excavations at the plot of 

Lakkiotes in the area of Mοlos at Abdera, where part of the tumuli necropolis is located. 

Three tumuli were excavated, bringing to light twenty-three inhumations in various 

graves (pit-, pithos- and smaller pots-, cist-, stone and clay sarcophagi, tiled-burials), 

thirty-one pit cremations and twenty-two areas of ritual offerings (enagismoi). Grave-
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goods discovered inside and outside the burials, as well as at the enagismoi included 

numerous vases of various shapes and functions: table amphoras and oinochoai, 

alabastra, squat lekythia, askoi, small skyphoi and phialai, kylikes, kanastra, kantharoi, 

skyphoi, plates, stainers etc. Most of these vases date to the 4th c. BC. 

Coins are rarely present in these burials, either as an obol for Charon or as part 

of enagismoi. Only eight coins have been found, five in cremations in pits and three 

more in offering areas. The paper focuses on these particular cases. In addition, it 

discusses the shapes of vases used in burials and enagismoi, examines the chronological 

accordance between pottery and coins, offering an explanation to potential deviations 

and elaborates on issues that involve the co-existence of these two types of grave goods. 
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Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη 

Δίπορο Γρεβενών. Κεραμική από ταφές κλασικών χρόνων 

 

Οι μεγάλες σωστικές ανασκαφές των τελευταίων χρόνων στον Νομό Γρεβενών 

αποκάλυψαν συστάδες τάφων και νεκροταφεία με ένταξη από την αρχαϊκή έως και την 

ελληνιστική εποχή. Στο Δίπορο και στη θέση Κτιο, δίπλα στον Αλιάκμονα ποταμό, 

πολλές ήταν οι ταφές κλασικών χρόνων σε νεκροταφείο με σύνολο 138 ταφών, 

κτερισμένες με πολλά αγγεία τοπικών εργαστηρίων και μικρό αριθμό εισηγμένων, ενώ 

αρκετά αποτελούν σαφείς μιμήσεις των παραπάνω. 

Τα τοπικά εργαστήρια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο δυναμισμό και τούτο 

αποτυπώνεται στη μεγάλη παραγωγή, στην προσπάθεια διακόσμησης και στην 

ποικιλία των σχημάτων, εκ των οποίων ορισμένα είναι προσφιλέστερα, ενώ κάποια 

αποτελούν πρωτότυπες δημιουργίες. 

Ο εντοπισμός της κεραμικής αυτής σε έναν τόπο ορεινό και τόσο μακριά από 

τη θάλασσα, ο οποίος ήταν ελάχιστα ερευνημένος μέχρι πρόσφατα, παρέχει πλούτο 

πληροφοριών που αφορά τόσο σε κοινωνικές δομές όσο και στις εμπορικές ανταλλαγές 

και πολιτισμικές επαφές με γειτονικές και πιο μακρινές περιοχές. 

 

Georgia Karamitrou-Mentesidi 

Pottery from Classical Burials at Diporo, Grevena 

 

Recent large-scale rescue excavations at Grevena Prefecture brought to light groups of 

burials and necropoleis dating from the Archaic through the Hellenistic Era. In 

particular, a necropolis of 138 burials was discovered at Diporo and the site of Ktio 

near Aliakmon River. A significant number of these burials dates to the Classical period 

and contained as burial gifts many locally produced vases, fewer imported vessels and 

some local imitations of foreign examples. 

Characteristic of the local production is its dynamic presence, reflected on the 

substantial production, the decoration and the variety of shapes, some of which appear 

in large numbers while others are unique creations. 

Locating this pottery at a mountainous site that is far away from the sea and has 

hardly been explored until recently, provides us with priceless information on social 

structures, commercial relations and cultural contacts with neighboring and more 

distant areas. 
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Στέλλα Κατακούτα & Μαρία Σταματοπούλου 

Μελαμβαφής κεραμική κλασικής περιόδου από τη Φάρσαλο 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της μελέτης μας για την κεραμική της κλασικής 

περιόδου της αρχαίας Φαρσάλου και βασίζεται τόσο σε ταφικά όσο και σε οικιστικά 

σύνολα. Έχοντας ήδη παρουσιάσει παλαιότερα την αττική μελανόμορφη και 

ερυθρόμορφη κεραμική από τη Φάρσαλο (βλ. συνέδριο «Οι εισαγωγές αττικής 

μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής στην αρχαία Θεσσαλία», Βόλος 2010), 

στην παρούσα μελέτη επικεντρωνόμαστε κυρίως στη μελαμβαφή κεραμική της 

περιόδου: τυπολογία, εισαγωγές, απομιμήσεις, τοπική παραγωγή, κοινωνικές και 

οικονομικές προεκτάσεις. Για τον σκοπό αυτόν επιλέξαμε δύο σύνολα, που 

προέρχονται από ταφικά μνημεία του δυτικού νεκροταφείου της πόλης, που είχε 

ανασκάψει στη δεκαετία του 1950 ο Ν. Βερδελής. Το πρώτο, από ένα θολωτό τάφο της 

υστεροαρχαϊκής περιόδου (περ. 520-470 π.Χ.), ο οποίος περιείχε τουλάχιστον τέσσερις 

αττικούς μελανόμορφους αμφορείς, δύο μεγάλους μελαμβαφείς αμφορείς καθώς και 

άλλα μελαμβαφή αγγεία. Το δεύτερο, από ένα τετράγωνο ταφικό κτίσμα με 

πυραμιδοειδή στέγη (τελευταίο τέταρτο 5ου έως μέσα 4ουαι. π.Χ.) στο οποίο είχαν 

εναποτεθεί αποκλειστικά μελαμβαφή αγγεία, κυρίως πόσης.  

 

Stella Katakouta & Maria Stamatopoulou 

Classical Black-Glazed Pottery from Pharsalos 

 

This paper presents part of a wider study of Classical pottery in ancient Pharsalos and 

draws upon both funerary and residential finds. Having already discussed the black- 

and red-figure pottery elsewhere (see the 2010 Volos Conference « Imports of Attic 

Black- and Red-Figure Pottery in ancient Thessaly»), we focus here on the black-glazed 

pottery of the Classical period and examine it in terms of typology, imports, imitations, 

local production, social and economic aspects. To exemplify our objective, we selected 

two funerary ensembles from the west necropolis of the city, excavated in the 1950s by 

N. Verdelis. The first group comes from a Late-Archaic tholos tomb (520-470 BC) and 

comprises at least four Attic black-figure and two large black-glazed amphoras, as well 

as other black-glazed vessels. The second pottery group consists exclusively of black-

glazed drinking vessels – an intriguing deposit found inside a square, funerary building 
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with a pyramid-shaped roof – and dates from the last quarter of the 5th through the 

middle of the 4th c. BC. 
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Ιωάννης Κουρτζέλλης & Αγγελική Πανάτση 

Ερυθρόμορφες πελίκες από τη Νότια νεκρόπολη της Μυτιλήνης 

 

Η πόλη της Μυτιλήνης, ήδη από την αρχή της κλασικής εποχής διαμόρφωσε τις κύριες 

νεκροπόλεις στις αντίστοιχες εξόδους προς την ύπαιθρο χώρα. Εκτός από τις βασικές 

νεκροπόλεις προς βορρά, νότο και δύση, έχουν έρθει στο φως και άλλες μικρότερες σε 

κοντινές αποστάσεις, με την έρευνα να καλείται να απαντήσει κατά πόσο αυτές 

μπορούν να συσχετιστούν με την ίδια την πόλη ή με μικρούς δορυφορικούς οικισμούς. 

Οι ερυθρόμορφες πελίκες από τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης, οι οποίες 

αποκαλύφθηκαν κυρίως κατά τις ανασκαφές των τελευταίων ετών, αποτελούν ένα 

ξεχωριστής σημασίας αρχαιολογικό σύνολο.  

Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται οι πελίκες από τη Νότια νεκρόπολη, οι 

οποίες χρονολογικά καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον 4ο αι. π.Χ. και τυπολογικά στην 

πλειονότητά τους εντάσσονται στον ρυθμό Kerch. Ωστόσο, δεν λείπουν και 

παραδείγματα του α΄ και β΄ μισού του 5ου αι. π.Χ. Επιπλέον, οι πελίκες εξετάζονται, 

όπου αυτό είναι δυνατόν, σε σχέση με τα συνευρήματά τους, φωτίζοντας πτυχές της 

ερυθρόμορφης κεραμικής της Λέσβου, την ταύτιση αγγειογράφων, την εικονογραφία, 

τη χρονολόγησή τους, καθώς και το σύνθετο θέμα της απόδοσης των αγγείων σε 

εργαστήρια αττικά ή εντόπια.  

 

Ioannis Kourtzellis & Angeliki Panatsi 

Red-Figure Pelikai from the Southern Necropolis of Mytilene 

 

The city of Mytilene had formed already in the beginning of the Classical period three 

main necropoleis, each corresponding to exit points leading to the chora towards the 

North, South and the West. The discovery of smaller cemeteries adjacent to the main 

necropoleis raises the question of whether these new burials can be associated with the 

city of Mytilene itself or nearby smaller satellite settlements. Another point of interest 

is the red-figure pelikai found in the city-necropoleis during the recent excavations 

because they form an object of study on their own right. 

This paper examines the pelikai from the south necropolis the majority of which dates 

to the 4th c. BC and are mainly executed in the Kerch style, while there are also some 

fifth-century examples, as well. Where information is available, the pelikai are 

contextualized within the framework of other finds, in an attempt to shed some light on 
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the red-figure pottery from Lesvos; in particular, we will discuss matters of painter-

attribution, iconography, chronology and the complex issue of attributing a vase to the 

local or the Attic production. 

 

 

  

61 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Πηνελόπη Μάλαμα & Νικόλαος Βασιλικούδης 

Κεραμική κλασικών χρόνων από την Αμφίπολη 

 

Η κεραμική από τη θέση «Υδραγωγείο», σε επαφή με το ανατολικό τείχος της αρχαίας 

Αμφίπολης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την τοπική παραγωγή όσο και 

για τις στενές σχέσεις της πόλης με τα εργαστήρια του αττικού Κεραμεικού. 

Παράλληλα, συμπληρώνει το κενό που παρουσιάζεται στην έρευνα, καθώς 

χρονολογείται στον ύστερο 5ο και στον 4ο αι. π.Χ., δύο περίοδοι που δεν έχουν 

ερευνηθεί εκτενώς. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό μελανόμορφων 

και ερυθρόμορφων αγγείων που προέρχονται από αναγνωρίσιμα αττικά εργαστήρια, 

καθώς και στο πλήθος των αγγείων με εμπίεστη διακόσμηση και χαράγματα. 

Ενδιαφέρον για τη χρονολόγηση και την εμπορική δραστηριότητα κατά τον 4ο αι. 

παρουσιάζουν οι ενσφράγιστες λαβές αμφορέων και οι λύχνοι που έχουν ταυτιστεί. 

 

Penelope Malama & Nikolaos Vasilikoudis 

Classical Pottery from Amphipolis 

 

The pottery discovered at the site of «Hydragogeio», adjacent to the city of ancient 

Amphipolis, is significant not only for the local ceramic production but also for the 

close relations the city enjoyed with the workshops of the Athenian Kerameikos. 

Furthermore, this ensemble dates to the later 5th and 4th c. BC, periods that have not 

yet been sufficiently studied in Amphipolis, thus filling a crucial chronological gap. 

Special emphasis is given on black- and red-figure vases attributed to known Attic 

workshops and the large quantities of vases with stamped motifs and graffiti. Quite 

helpful for establishing a chronological frame and exploring the commercial activities 

in the area, are the fourth-century stamped amphora handles and the lamps, both already 

identified. 
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Ελένη Μανακίδου 

Αττικά μελαμβαφή και ερυθρόμορφα αγγεία στο Καραμπουρνάκι 

 

Ο κύριος όγκος της κεραμικής που βρέθηκε στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι 

και στο νεκροταφείο του, κατά τις παλιότερες και τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες, 

ανήκει στα αρχαϊκά χρόνια. Οι νεότερες φάσεις στη θέση αυτή έχουν υποστεί 

σημαντικές διαταράξεις στη σύγχρονη εποχή, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της 

κεραμικής των κλασικών χρόνων να έχει χαθεί ή να βρίσκεται αποσπασματικά μέσα 

σε διαταραγμένα στρώματα. 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν οι διάφορες κατηγορίες αττικών 

μελαμβαφών και ερυθρόμορφων αγγείων που προέρχονται τόσο από τον οικισμό στην 

κορυφή της τούμπας όσο και από τους ερευνημένους τάφους στην περιοχή του πρώην 

στρατοπέδου Κόδρα. Θα συνεξεταστούν όσα σχετικά ευρήματα είναι γνωστά από την 

πανεπιστημιακή ανασκαφή, τις έρευνες (ανασκαφές και περισυλλογές) της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων και τις ανασκαφές του γαλλικού στρατού (κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο). Παρά τον περιορισμένο αριθμό τους, τα κλασικά αγγεία διακρίνονται για την 

ποιότητα και την ποικιλία των ομάδων που αντιπροσωπεύονται. Ως προς τα σχήματα 

επικρατούν τα συμποσιακά μείξης (κρατήρες) και πόσης (σκύφοι, κύλικες, μόνωτα 

κυάθια, φιαλίδια), ενώ λιγότερα είναι τα κλειστά αγγεία (οινοχόες, πελίκες, ασκοί, 

λήκυθοι) καθώς και άλλα ανοικτά σχήματα οικιακής χρήσης (λεκανίδες, πινάκια, 

λύχνοι). 

 

Eleni Manakidou 

Attic Black-Glazed and Red-Figure Vases at Karabournaki 

 

The majority of pottery discovered at the ancient settlement at Karabournaki and its 

necropolis during older and more recent excavations dates to the Archaic period. The 

more recent phases of the site have been largely disturbed in modern times, resulting in 

a virtual loss of the Classical pottery or its segmented presence in disturbed strata. 

This paper presents various categories of Attic black-glazed and red-figure 

pottery from the settlement situated on the top of the toumba and from graves excavated 

in the area of the former Kodra Military Camp. Additionally, the study includes related 

finds known from the University excavations, the research (excavations and surveys) 

undertaken by the Ephorate of Antiquities and the campaigns of the French army during 
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the First World War. Despite their limited number, the Classical vases from 

Karabournaki distinguish themselves for their quality and variety. With regard to 

shapes, sympotic vases for mixing wine (kraters) and drinking (skyphoi, kylikes, one 

handled kyathia, bowls) are predominant, while fewer are the closed shapes (oinochoai, 

pelikai, askoi, lekythoi) and other open household shapes (lekanides, plates, lamps). 
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Ελένη Μητσοπούλου – Άννα Παντή 

Αρχαία Αρέθουσα. Η κεραμική του 4ου αι. π.Χ. από τμήμα  

του δυτικού νεκροταφείου 

 

Η μυγδονική Αρέθουσα, βόρεια της λίμνης Βόλβης και σε μικρή απόσταση από τον 

Στρυμονικό κόλπο, έχει ερευνηθεί αποσπασματικά. Το 1992 η διάνοιξη ενός δρόμου 

προσέφερε τη δυνατότητα διερεύνησης τμήματος του τείχους και του δυτικού 

νεκροταφείου της. Ερευνήθηκαν 132 ταφές, οι οποίες ανάγονται στον 4ο αι. π.Χ. και 

στους ελληνιστικούς χρόνους.  

Οι ταφές του 4ου αι. περιέχουν πλήθος αγγείων-κτερισμάτων, ερυθρόμορφα, 

μελαμβαφή και αβαφή. Μολονότι ανάμεσά τους επικρατέστερο σχήμα είναι ο σκύφος 

τύπου Α, τα λοιπά σχήματα – αρυβαλλοειδή ληκύθια, κάνθαροι, μυροδοχεία, 

σταμνοειδείς πυξίδες, λεκανίδες, πινάκια, θήλαστρα, αρυτήρες, λάγυνοι, λύχνοι, 

οινοχόες κ.ά. – μάς παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης ως επί το πλείστον της τοπικής 

κεραμικής μίας πόλης που αναπτύχθηκε δίπλα στις μεγάλες πόλεις της Χαλκιδικής και 

επιτρέπουν τη διερεύνηση των επιδράσεων που δέχθηκε από τα διάφορα κέντρα της 

εποχής.  

 

Eleni Mitsopoulou & Anna Panti 

Ancient Arethousa. Fourth-Century Pottery from a Section  

of the West Necropolis 

 

The city of Arethousa in Mygdonia, north of lake Volvi and in proximity to the 

Strymonic Gulf, has only been partially examined. In 1992 and on account of the 

expansion of the road system, the opportunity was presented to excavate part of the city 

wall and the west necropolis. During that time came to light 132 burials, which date to 

the 4th c. BC and the Hellenistic period. 

The fourth-century burials contained large amounts of ceramic grave-goods, such as 

red-figure, black-glazed and plain pottery. Even though the Type A skyphos is the most 

prevalent, various other shapes are also represented (e.g. squat lekythoi, kantharoi, 

perfume-jars, stamnoid pyxides, lekanides, plates, feeders, ladles, lagynoi, lamps, 

oinochoai). This rich ensemble of mainly locally produced vases allows us to study the 

ceramic production of a city that flourished in the shadow of the larger poleis of 

Chalcidice and explore the influences it received from major Late-Classical centers. 
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Βασιλική Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 

Μία ερυθρόμορφη λήκυθος του Ζωγράφου του Βερολίνου 

από την αρχαία Άφυτη 

 

Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής στην αρχαία Άφυτη, ανάμεσα σε άλλα 

ευρήματα ενός τάφου, βρέθηκε και μία ερυθρόμορφη λήκυθος του Ζωγράφου του 

Βερολίνου με παράσταση νέου μουσικού που χρονολογείται στο α΄ τέταρτο του 5ου 

αι. π.Χ. 

Ο νέος εικονίζεται ιστάμενος σε όψη τριών τετάρτων με το κεφάλι σε κατατομή 

προς τα δεξιά. Κρατά με το αριστερό του χέρι βάρβιτο και με το δεξί το πλήκτρο, ενώ 

με τον αριστερό βραχίονα συγκρατεί βακτηρία. Είναι γυμνός, φορά μόνο ένα ιμάτιο. 

Τα μαλλιά του είναι κοντά και απολήγουν σε κυματιστούς βοστρυχίσκους. Η μορφή 

διακρίνεται για την ήρεμη στάση, τη χάρη των κινήσεων και την επιβλητικότητα. Ο 

καλλιτέχνης στο έργο αυτό φαίνεται ότι έχει αφομοιώσει τις κατακτήσεις της 

σύγχρονης γλυπτικής, ακολουθώντας στην απόδοση των λεπτομερειών και τη γενική 

παράσταση της μορφής αγαλματικά πρότυπα.  

Στην ανακοίνωση θα αναλυθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παράστασης 

που οδηγούν, συγκρινόμενη με άλλα έργα της περιόδου, στην ταύτιση του 

αγγειογράφου. Θα συζητηθεί η πιθανότητα ταύτισης της μορφής με τη μυθική μορφή 

του Πάρι και θα αναφερθούν τα άλλα κεραμικά συνευρήματα του αγγείου που 

συμβάλλουν στη χρονολόγηση του συγκεκριμένου αγγείου. 

 

Vasiliki Misailidou-Despotidou 

A Red-Figure Lekythos by the Berlin Painter from Ancient Aphytis 

 

During a rescue excavation at ancient Aphytos came to light among other finds a red-

figure lekythos by the Berlin Painter, representing a young musician and dating to the 

first quarter of the 5th c. BC. 

The youth is depicted standing in three-quarters view, his head in profile to the 

right. He holds the barbiton with his left hand and the plektron in his right, while leaning 

his left shoulder on a walking stick. He is naked but for an himation; his hair is short 

with wavy locks. This is a peaceful figure, graceful and imposing. The artist appears to 

have adopted the achievements of contemporary sculpture, representing the youth 

according to the detailed depiction and the overall setting of sculptural examples. 
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This paper analyzes the particular characteristics of the scene that lead us to its 

attribution to the Berlin Painter by comparison to contemporary works. It further 

discusses the possible identification of the musician with Paris and refers to the burial 

context and the rest of the ceramic finds that help us date the lekythos. 
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Παρασκευή Μότσιου  

Υδρίσκες από το ιερό της Δήμητρας στα Άβδηρα: παρατηρήσεις για την 

κατασκευή και τη χρήση μικρογραφικών αγγείων σε ιερά του Βόρειου Αιγαίου 

 

Σε ανασκαφές που διενεργήθηκαν στα Άβδηρα κατά τα χρόνια 1982-1993 εντοπίστηκε 

ένα εκτός των τειχών ιερό που περιελάμβανε έναν από τους μεγαλύτερους αποθέτες 

μικρογραφικών αγγείων, συγκεκριμένα υδρισκών, στον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με 

τις πρώτες εκτιμήσεις, ο αριθμός τους φτάνει στις 25.000-30.000. Από το υλικό αυτό 

έχουν μελετηθεί τα πρώτα 4.327 αγγεία, τα οποία χρονολογούνται αδρά στο β΄ μισό 

του 4ου αι. π.Χ., κατά την ύστερη φάση λειτουργίας του ιερού. Η προχειρότητα της 

κατασκευής, η απλότητα της μορφής, η σχεδόν πλήρης ανυπαρξία διακόσμησης και ο 

τύπος του πηλού υποδηλώνουν τη συσχέτιση αυτών των αγγείων με τοπικά 

εργαστήρια. Σε αυτήν την ανακοίνωση παρουσιάζονται οι βασικές ομάδες υδρισκών, 

ταξινομημένες με κριτήριο το σχήμα τους, και ο τρόπος διακόσμησής τους. Στόχος 

είναι, όσο αυτό καθίσταται δυνατόν, ο εντοπισμός διαφορετικών χεριών 

αγγειοπλαστών.  

Το ιερό συνδέθηκε με τη λατρεία της Δήμητρας ήδη από την ανασκαφέα Χ. 

Κουκούλη-Χρυσανθάκη. Η παράθεση παραδειγμάτων μικρογραφικών υδριών από 

ιερά της θεάς στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα παράλια της Βόρειας Μικράς Ασίας και 

των νήσων έναντί τους στοχεύει στην ανάδειξη των λατρευτικών σχέσεων αυτών των 

περιοχών, με πυρήνα τα Άβδηρα. 

 

Paraskevi Motsiou 

Hydriskai from the Sanctuary of Demeter at Abdera: Observations on the 

Manufacture and Usage of Miniature Vases in Northern-Aegean Sanctuaries 

 

Excavations conducted at Abdera during 1982-1993 brought to light an extra-mural 

sanctuary that contained one of the largest deposits of miniature vases in the Greek 

world, and particularly of hydriskai. Preliminary estimates raise the number of 

hydriskai to 25.000-30.000, while the current study of 4.327 examples gives us a 

glimpse of the later phase of the sanctuary, as the miniature vessels can be dated roughly 

in the second half of the 4th c. BC. The hydriskai must have been locally produced, an 

assumption supported by their poor construction, the simplicity of form, the nearly 

complete absence of decoration, and by the type of clay. This paper presents the basic 
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groups of hydriskai, categorized according to shape, and thei decoration, aiming to the 

attribution of different hands of potters. 

The sanctuary was associated by Chr. Koukouli-Chrysanthaki with the cult of 

Demeter. This paper’s objective is the juxtaposition of our material to similar hydriskai 

dedicated to sanctuaries of Demeter in Macedonia, Thrace, the northern coast of Asia 

Minor and the Aegean islands, and a discussion of possible cult relations of these areas 

with Abdera being the center of our exploration. 
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Βησσαρίων Μπαχλάς & Αναστάσιος Σύρος 

Πιερικό Ηράκλειον: εργαστηριακές εγκαταστάσεις κλασικής εποχής 

 

Ο λόφος του κάστρου του Πλαταμώνα ταυτίστηκε με το πιερικό Ηράκλειον από τον 

περιηγητή E. D. Clarke ήδη το 1816 και στη συνέχεια από τον L. Heuzey. Την ταύτιση 

αυτή επιβεβαίωσαν και οι αρχαιολογικές σωστικές έρευνες που έλαβαν χώρα από το 

1997 ως το 2002. Η έρευνα έγινε με αφορμή την εκτέλεση του έργου της νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Στα βόρεια του λόφου, στη θέση 

Κρανιά, ανασκάφτηκε ένα διαχρονικό οικιστικό δείγμα αυτής της πόλης, από την 

προϊστορία έως την πρόσφατη ιστορία. Η περιοχή πιθανόν σχετίζεται με τον λιμένα 

του Ηρακλείου. 

Η κλασική περίοδος αντιπροσωπεύεται από δύο διαδοχικές φάσεις 

εγκατάστασης, που χρονολογούνται από τον 5ο αι. έως και το α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. 

Τη γενική εικόνα της περιόδου συνθέτουν αποσπασματικές κατόψεις και κατασκευές. 

Στα κατά χώραν οικοδομικά κατάλοιπα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο κυκλικές 

λιθοκατασκευές, που πιθανότατα σχετίζονται με την εγκατάσταση κεραμικού τροχού, 

ένας τετράπλευρος ημιυπόγειος αποθηκευτικός χώρος, που περιείχε μεγάλο αριθμό 

οξυπύθμενων εμπορικών αμφορέων, κεραμικοί κλίβανοι και ένας αποθέτης. Οι 

κατασκευές αυτές συνομολογούν τον εργαστηριακό χαρακτήρα της πόλης στα κλασικά 

χρόνια. 

Το περιεχόμενο είναι πλούσιο σε σχήματα και κατηγορίες κεραμικής εγχώριας 

προέλευσης αλλά και εισηγμένων αττικών αγγείων εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και 

πήλινα μικροευρήματα. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να διευκρινιστεί η 

λειτουργία των κεραμικών εργαστήριων της πόλης και κυρίως τα προϊόντα τους. 

 

Vissarion Bachlas & Anastasios Syros 

Pierian Herakleion: Pottery Workshops of the Classical Period 

 

The hill of Platamonas castle was identified with the Pierian Herakleion already in 1816 

by the traveler E. D. Clarke and later on by L. Heuzey. This identification has been 

confirmed by rescue excavations conducted between 1997-2002. The research was 

prompted by the construction of the new double railway of Athens–Thessaloniki. To 

the north of the hill, at the site of Krania, was discovered a diachronic residential section 
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of the city, ranging from prehistory until the modern era. This area is presumably 

associated with the harbor of Herakleion. 

The Classical period is represented by two consecutive settlements, dating from 

the 5th to the first half of the 4th c. BC. The overall picture of the site is complemented 

by fragmentary plans and constructions. In situ the building remains comprise two 

circular stone structures, probably associated with the installation of a pottery wheel; a 

four-wall, semi-basement storage area, which contained a large number of trade 

amphoras; ceramic kilns and a deposit. All these structures confirm the industrial 

character of the city during the Classical period. 

The finds include a variety of shapes and wares of local and imported Attic 

pottery of the highest quality, as well as clay small-finds. The main objective of this 

paper is to determine the role of the city workshops and particularly their ceramic 

production. 
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Άννα Παντή 
Μελαμβαφή αγγεία από το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου 

 

Το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου περιλαμβάνει ταφές από την Εποχή Σιδήρου έως 

και τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Ο αριθμός των ταφών, που έχουν ερευνηθεί 

έως σήμερα, ξεπερνά τους 12.000. Η πλειονότητα αυτών χρονολογείται στους 

κλασικούς χρόνους, εποχή που την αγορά της Ακάνθου, καθώς και των άλλων πόλεων 

της Χαλκιδικής, κατακλύζουν τα προϊόντα των αττικών εργαστηρίων, χωρίς να λείπουν 

και τα κορινθιακά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μεγάλος αριθμός μελαμβαφών αγγείων. Η 

διαφορά στη σύσταση του πηλού μάς βοηθά να τα κατατάξουμε σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, επείσακτα και ντόπια. Τα πρώτα στην πλειονότητά τους είναι αττικά και 

κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό κορινθιακά. Η παρούσα μελέτη, στηριζόμενη σε ένα 

μέρος από τα αναρίθμητα ευρήματα του νεκροταφείου, θα προσπαθήσει να 

σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της τοπικής παραγωγής.  

 

Anna Panti 

Black-Glazed Vases from the Necropolis of Ancient Akanthos 

 

The burials at the necropolis of ancient Akanthos cover a large chronological frame 

from the Iron Age to the early Hellenistic period. The number of burials examined until 

now exceeds 12.000, the majority of which dates in the Classical period, when 

Akanthos – and other cities in Chalcidice – imported large quantities of Attic and, to a 

lesser extent, Corinthian pottery. Of significance are the large amounts of black-glazed 

vases, comprising of both local and imported examples, mainly Attic and fewer 

Corinthian, based on the consistency of clay. This paper examines the numerous finds 

from the necropolis in an attempt to trace the characteristics of the local pottery 

production. 
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Κοκκώνα Ρούγγου & Θάλεια Κυριακοπούλου 

Κλασική κεραμική από την αρχαία Άντισσα της Λέσβου: προσέγγιση  

στην ιστορία της πόλης 

 

Τον περασμένο αιώνα, στις αρχές της δεκαετίας του ’30, η Αγγλίδα αρχαιολόγος 

Winifred Lamb, πραγματοποίησε πρώτη φορά ανασκαφική έρευνα στη θέση της 

αρχαίας Άντισσας, μίας εκ των έξι αρχαίων πόλεων-κρατών της Λέσβου. Μεταξύ των 

πολυάριθμων σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, που ήρθαν τότε στο φως, όπως 

το γνωστό στην αρχαιολογική βιβλιογραφία καμπυλόγραμμο κτήριο των γεωμετρικών 

χρόνων, ήταν και ορισμένα δείγματα κεραμικής της κλασικής περιόδου. Πρόκειται για 

ακέραια αγγεία, μελαμβαφή ή με ερυθρόχρωμη διακόσμηση, προερχόμενα τα 

περισσότερα από τη νεκρόπολη, στις υπώρειες νότια και ανατολικά του χαμηλού 

λόφου της αρχαίας πόλης. Καλά, όμως, δείγματα κλασικής κεραμικής βρέθηκαν και 

στα υπερκείμενα στρώματα του καμπυλόγραμμου γεωμετρικού κτηρίου, το οποίο 

κατήργησε ένας υστεροαρχαϊκός λιθόστρωτος δρόμος και κατόπιν ένα στωικό 

οικοδόμημα, το οποίο η ανασκαφέας τοποθέτησε κατά προσέγγιση περί τον 4ο αι. π.Χ.  

Μολονότι η αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία Άντισσα, στο πλαίσιο των 

παλαιών αλλά και πρόσφατων ανασκαφών, είναι αποσπασματική και η εικόνα μας για 

την αρχαία πόλη παραμένει ελλιπής, εντούτοις η κεραμική των κλασικών χρόνων που 

βρέθηκε εδώ, η αντιπαραβολή της με αντίστοιχα δείγματα, κυρίως ταφικά σύνολα, από 

τις άλλες λεσβιακές πόλεις, καθώς και τα λιγοστά οικοδομικά κατάλοιπα, επιτρέπουν, 

σε συνδυασμό με τις γραπτές πηγές, την ανίχνευση της ιστορίας της αρχαίας Άντισσας 

κατά τους κλασικούς χρόνους.  

 

Kokkona Rouggou & Thaleia Kyriakopoulou 

Classical Pottery from ancient Antissa, Lesvos:  

An Approach towards the History of the City 

 

In the 1930s the British archaeologist Winifred Lamb excavated for the first time the 

site of ancient Antissa, one of the six city-states of Lesvos. Among the significant 

discoveries, such as the apsidal Geometric buildings well-discussed in the bibliographic 

record were also vases of the Classical period. More specifically, Lamb’s finds included 

intact black-glazed and red-painted vases originating primarily from the necropolis 

situated at the southern and eastern slope of the low hill of the city. Good examples of 
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Classical pottery were also discovered in the strata above the apsidal building, which 

was partly destroyed by a Late-Archaic road, followed by a stoa, dated by Lamb in the 

4th c. BC. 

Admittedly, the archaeological research at Antissa offers a fragmentary view of 

the ancient city, despite old and more recent excavations conducted in the area. In an 

attempt to remedy this, our paper examines the Classical pottery ensemble described 

above by juxtaposing it with similar finds from funerary contexts from other Lesbian 

cities and placing it within the framework of the architectural remains; ultimate goal is 

to combine these results with the information provided by literary sources and thus trace 

the history of ancient Antissa during the Classical period. 
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Βιβή Σαριπανίδη 

Κεραμική και ταφικές πρακτικές στο μακεδονικό βασίλειο  

κατά την κλασική περίοδο 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης θα διερευνηθούν η παρουσία και οι 

λειτουργίες των πήλινων αγγείων σε ταφές τις κλασικής περιόδου από την περιοχή του 

μακεδονικού βασιλείου. Με βάση κυρίως τα ευρήματα από τους κλασικούς τάφους που 

έχουν έρθει στο φως στα νότια και στα βόρεια του οικισμού της αρχαίας Σίνδου, αλλά 

και με βάση συγκριτικό υλικό από άλλες σύγχρονες μακεδονικές θέσεις, θα 

εξεταστούν: α) οι κατηγορίες των αγγείων που χρησίμευσαν ως κτερίσματα ως προς 

την προέλευση, το σχήμα και τη διακόσμησή τους και β) η κατανομή τους στους 

τάφους σε σχέση με τις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ταυτότητας των νεκρών.  

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση θα εστιάσει στις μεταβολές που παρατηρούνται 

στην ταφική χρήση της κεραμικής κατά τη μετάβαση από την αρχαϊκή στην κλασική 

περίοδο και κατά τη διάρκεια της τελευταίας. Στo πλαίσιο αυτής της διαχρονικής 

προσέγγισης θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των παραπάνω μεταβολών σε σχέση με 

ευρύτερες αλλαγές στις μακεδονικές ταφικές πρακτικές, στα εμπορικά δίκτυα 

διακίνησης κεραμικής και, τέλος, στις πολιτικές και οικονομικές δομές του βασιλείου.  

 

Vivi Saripanidi 

Pottery and Funerary Practices in the Macedonian Kingdom  

during the Classical Period 

 

This paper will investigate the presence and functions of pottery in burials from the 

Classical period within the territory of the Macedonian kingdom. Relying primarily on 

the finds from the Classical graves excavated to the south and the north of the settlement 

of ancient Sindos, but also drawing on comparative evidence from other contemporary 

Macedonian sites, it will examine: a) the types of vases that served as grave goods in 

terms of provenance, shape and decoration; and b) the patterns of their mortuary 

consumption in correlation with the various aspects of the social identity of the 

deceased.  

Subsequently, the paper will focus on the changes that transpired in the funerary 

use of clay vessels in the transition from the Archaic to the Classical period and over 

the course of the latter. In the frame of this diachronic approach, it will seek to define 
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the relation between such changes and broader shifts in Macedonian funerary practices, 

in pottery trade networks, and, finally, in the political and economic structures of the 

kingdom.  
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Ευδοκία Σκαρλατίδου 

Πολυτελή αττικά αγγεία των κλασικών χρόνων από το νεκροταφείο  

στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 

Παρουσιάζονται μερικά ερυθρόμορφα συμποσιακά αγγεία πολυτελείας, έργα 

αξιόλογων αττικών εργαστηρίων του 5ου αι. π.Χ. Το προγενέστερο από αυτά είναι ένας 

κιονωτός κρατήρας με παράσταση στην κύρια όψη συνομιλίας ανάμεσα σε δύο όρθιες, 

αντωπές μορφές, μία γυναίκα και έναν άνδρα και χρονολογείται στα πρώιμα κλασικά 

χρόνια (περί το 470 π.Χ.). 

Σε έναν μεγάλο σκύφο τύπου Α εικονίζεται και στις δύο όψεις το ίδιο θέμα: Έρωτας 

και ιματιοφόρος νέος σε γυμνάσιο. Είναι έργο της όψιμης φάσης του Ζωγράφου του 

Lewis (περί το 460 π.Χ.). Στο γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. ανήκει ένας κωδωνόσχημος 

κρατήρας που εικονίζει στην κύρια όψη του ερωτική καταδίωξη: η Ηώς καταδιώκει 

τον Κέφαλο. Το αγγείο μπορεί να προσγραφεί στην Ομάδα του Πολυγνώτου. Το 

νεότερο από τα αγγεία που παρουσιάζονται είναι μία πελίκη του τελευταίου τετάρτου 

του 5ου αι. π.Χ., τυπικό έργο του κύκλου του Ζωγράφου του Μειδία. Διακοσμείται με 

μία πολυπρόσωπη και πολυεπίπεδη παράσταση, μία σκηνή από τον μύθο του Τηλέφου. 

Η σκηνή περιβάλλεται από μία ανδρική (Αγαμέμνων) και τέσσερις γυναικείες μορφές.  

 

Eudokia Skarlatidou 

Classical Attic Fine Wares from the Necropolis at Thermi, Thessaloniki 

 

This paper presents a selection of high-quality, red-figure, sympotic vases, attributed to 

significant fifth-century Attic workshops. The earliest of these vases is a column krater 

depicting a standing man and a woman in conversation and dates to the Early Classical 

period (ca. 470 BC). Next, comes a large Type-A skyphos, a late work by the Lewis 

Painter (ca. 460 BC), which represents on both sides a mantled youth at a palaistra and 

Eros. To the third quarter of the 5thc. BC dates a bell krater attributed to the Group of 

Polygnotos decorated with an erotic pursuit on its primary side: Eos and Kephalos. The 

most recent vase of our selection is a pelike of the last quarter of the 5th c. BC, a typical 

product by the Circle of Meidias Painter. It is decorated with a multi-figured, multi-

leveled episode of the myth of Telephos, with a male figure (Agamemnon) and four 

female ones framing the central scene. 
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Μιχάλης Τιβέριος 

H παράμετρος της εικονογραφίας στα αττικά αγγεία κλασικών χρόνων  

στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου 

 

Eίναι γνωστό ότι θρακικά μυθολογικά επεισόδια, όπως και θρακικά πρόσωπα από την 

καθημερινή ζωή, αποτέλεσαν συχνά πηγή έμπνευσης για τους αγγειογράφους του 

αττικού Κεραμεικού. Παρόλα αυτά αττικά αγγεία που εικονίζουν «θρακικά» θέματα, 

είναι σχεδόν ανύπαρκτα από την αρχαία Θράκη. 

Η απρόσμενη αυτή διαπίστωση, σχετίζεται πρωτίστως με τον τρόπο με τον 

οποίο δούλευαν τα κεραμικά εργαστήρια. Τους Αθηναίους αγγειογράφους δεν τους 

απασχολούσε η παράμετρος της προσαρμογής των θεμάτων των αγγειογραφιών τους 

στις προτιμήσεις των μελλοντικών αγοραστών των προϊόντων τους, καθώς, τις 

περισσότερες τουλάχιστον φορές, δεν τους γνώριζαν εκ των προτέρων. 

Το ότι οι παραπάνω συλλογισμοί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, 

ενισχύεται από μία άλλη κατηγορία ευρημάτων, πολύ συγγενικών με τα αττικά 

ερυθρόμορφα αγγεία. Πρόκειται για αγγεία κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα 

και τα οποία, κατά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, έχουν βρεθεί σε περιοχές της αρχαίας 

Θράκης. 

Στην ανακοίνωση θα συζητηθούν, επίσης, οι χαρακτηριστικές ομοιότητες που 

παρουσιάζουν οι εικονιστικές παραστάσεις και τα ίδια τα σχήματα των μεταλλικών 

αυτών αγγείων με σύγχρονα αττικά ερυθρόμορφα αγγεία, κάτι που ακροθιγώς έχει γίνει 

ως σήμερα από την έρευνα. Τέλος, βασισμένοι πάνω στις ομοιότητες αυτές και σε 

ορισμένα άλλα ευρήματα, θα αναπτυχθούν ορισμένοι συλλογισμοί σχετικά με πιθανές 

σχέσεις, άμεσες ή έμμεσες, κεραμέων του αττικού Κεραμεικού με την αρχαία Θράκη.  

 

Michalis Tiverios 

Attic Vases in the Periphery of the Northern Aegean during the Classical Period. 

The Parameter of Iconography  
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It is known that Thracian mythological episodes and Thracian characters from daily life 

were often the source of inspiration for the painters of the Athenian Kerameikos. 

However, Attic vases depicting “Thracian” scenes are nearly non-existent from ancient 

Thrace. 

This unexpected realization is mainly associated with the mode of function of 

the pottery workshops: Athenian painters were not concerned with adjusting their 

repertory according to the preferences of their future buyers, since most of the times 

they did not know the purchasers in advance.  

That the above observations are viable is strengthened by another category of 

finds, very closely related to Attic red-figure pottery: the precious metal vases, which 

have been discovered in considerable numbers in ancient Thrace. 

This paper discusses also the characteristic similarities between the iconography 

and shapes of the metal vessels and contemporary Attic red-figure examples, something 

that has scarcely been touched upon by researchers until today. Lastly, drawing on these 

similarities and some other finds, we will pursue certain thoughts regarding possible 

relations, direct or indirect, of painters of the Athenian Kerameikos to ancient Thrace. 
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Ανναρέτα Τουλουμτζίδου 

Κεραμική κλασικών χρόνων από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης:  

η περίπτωση τεσσάρων απορριμματικών λάκκων 

 

Η ανασκαφή οικοπέδου κάτω ακριβώς από την «Τράπεζα» της Θέρμης που 

διενεργήθηκε το 2011 υπό την εποπτεία της πρώην ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ (νυν ΕΦΑ Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης), αποκάλυψε τέσσερις κυκλικούς απορριμματικούς λάκκους, χωρίς να 

εντοπιστούν οικοδομικά κατάλοιπα. Το περιεχόμενο των λάκκων, το οποίο ήταν 

αδιατάρακτο, περιελάμβανε, εκτός από πήλινες αγνύθες και αποστρογγυλεμένα 

όστρακα, αποκλειστικά κεραμική του α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ., όπως αβαφή, 

μελαμβαφή, ερυθροβαφή και με γραπτή διακόσμηση αγγεία ντόπιων εργαστηρίων, 

καθώς και λίγα αττικά μελαμβαφή και ερυθρόμορφα αγγεία, κυρίως αγγεία πόσεως και 

κρατήρες. Σημαντική είναι η ποικιλία των σχημάτων αγγείων που αναγνωρίστηκαν ως 

ντόπιων εργαστηρίων, περιλαμβάνοντας αμφορείς, υδρίες, λεκάνες, λεκανίδες, 

σταμνοειδείς πυξίδες, μικρά και μεγάλα κάναστρα, κύπελλα, σκύφους, σκυφίδια, 

πινάκια, όλπες, οινοχόες, χύτρες, λοπάδες, αρύταινες, αλατοδοχεία και λύχνους. Η 

επίδραση του αττικού Κεραμεικού είναι εμφανής σε πολλά σχήματα αγγείων, αλλά 

ανιχνεύεται και η επίδραση της τοπικής παράδοσης σε αγγεία όπως οι υδρίες με 

στίλβωση ή τα φιαλόσχημα με λαβές τύπου γιάντες.  

Το περιεχόμενο των λάκκων αποτέλεσε προϊόν εκκαθάρισης από τον οικισμό 

στην παρακείμενη «Τράπεζα», εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για τα σκεύη που ήταν 

σε χρήση στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. στην αρχαία Θέρμη και γενικότερα στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με το λιγότερο ποικίλο σχηματολόγιο 

πήλινων αγγείων που προέρχονται από σύγχρονους τάφους. 

 

Annareta Touloumtzidou 

Classical Pottery from Four Deposits at Thermi, Thessaloniki 

 

In 2011 the former ΙΣΤ΄ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (now 

Ephorate of Antiquities of Thessaloniki District) undertook the excavation of a plot 

directly underneath the Thermi «Trapeza» and brought to light four circular pits filled 

with discarded material, but no building remains. The pits were intact and contained 

clay loom weights, rounded sherds and pottery exclusively of the first half of the 4th c. 

BC. The latter included plain, black-and red-glazed, painted local wares, as well as a 
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few Attic black-glazed and red-figure vases, mainly drinking vessels and kraters. The 

variety of local shapes is striking and comprise amphoras, hydrias, lekanai, lekanides, 

stamnoid pyxides, small and large kanistra, mugs, skyphoi large and small, plates, olpai, 

oinochoai, cooking pots (chytra, lopas), arytainas, saltcellars and lamps. The influence 

of the Athenian Kerameikos is obvious in many shapes, yet in several cases we can still 

trace the local tradition, e.g. the glazed hydrias or phiale-like vases with Merrythought-

type handles.  

These four deposits were filled with material discarded after the cleaning of the 

settlement on the nearby «Trapeza». The pottery that has come to light enriches our 

knowledge of local shapes used during the first half of the 4th c. BC in ancient Thermi 

and the wider area of Thessaloniki, as it preserves a larger variety of vessels compared 

to the rather limited repertory of contemporary burials. 
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Ελένη Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου & Κλεοπάτρα Καθάριου 

Aγγεία της Ομάδας G από το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου: η παραγωγή 

και το εμπόριό τους στην περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας 

 

Η πολυετής έρευνα του νεκροταφείου της Ακάνθου στη βορειοανατολική Χαλκιδική 

έχει αποδώσει μεταξύ άλλων και ένα ευάριθμο σύνολο αττικών ερυθρόμορφων 

αγγείων, μαζικής ως επί το πλείστον παραγωγής. Η συλλογή αγγείων της 

υστεροκλασικής περιόδου διανθίζεται με τη λιτή παρουσία προϊόντων της λεγόμενης 

Ομάδας G, που αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και παραγωγικότερα αττικά 

εργαστήρια με εξειδίκευση στην παραγωγή πελικών καθώς και άλλων αγγείων 

μεγάλου μεγέθους. Αγγεία της Ομάδας αυτής εντοπίζονται, όπως είναι γνωστό, σε 

αρκετές θέσεις της Μεσογείου, του Βόρειου Αιγαίου και κυρίως της Μαύρης 

Θάλασσας. Κύρια θέση στο σύνολο της Ακάνθου έχουν οι πελίκες, που 

χρησιμοποιούνται ως τεφροδόχα σκεύη. Πέρα από το σχολιασμό του σχήματος και της 

παραπληρωματικής διακόσμησης των αγγείων, που συντελούν στην απόδοσή τους στη 

συγκεκριμένη Ομάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις και 

τα εικονογραφικά θέματα της κύριας όψης, που διαφοροποιούνται από τα 

καθιερωμένα. Η ανεύρεση των συγκεκριμένων αγγείων εμπλουτίζει τις γνώσεις μας 

για τον εμπορικό ιστό, τις διαδρομές και τα καθοριστικά κριτήρια της εξάπλωσής τους 

σε συνδυασμό με τη μελέτη του σχήματος, της χρήσης και της επιλογής του θέματος. 

 

Eleni Trakosopoulou-Salakidou & Kleopatra Kathariou 

Group G Vases from the Necropolis of Ancient Akanthos:  

Its Production and Trade in the Mediterranean and the Black Sea 

 

The continuous excavations of the necropolis of Akanthos in northeast Chalcidice have 

brought to light among other finds, a substantial group of Attic red-figure vases, mainly 

mass-produced. The Late-Classical group of vases includes few examples of the so-

called Group G pottery, one of the most enduring and highly productive Attic 

workshops, specializing in the construction of pelikai and other large vessels. Group G 

vases have been found in several areas in the Mediterranean, the Northern Aegean and 

primarily the Black Sea. At the necropolis of Akanthos the pelikai play a significant 

role, as they are used as cinerary urns. This paper discusses the shape and the secondary 

decoration of these vases, which help us attribute them specifically to Group G, while 
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in some cases the iconography of the main side of the vase deserves special attention 

because of its exceptional repertory. The discovery of Group G vases at Akanthos 

enriches our knowledge of the commercial network, the routes and the criteria defining 

their diffusion, in connection to the study of shape, function and choice of decorative 

themes.  
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Δέσποινα Τσιαφάκη 

Η μετάβαση στην κλασική εποχή στον βορειοελλαδικό χώρο μέσα από  

την κεραμική. Συνέχειες και ασυνέχειες 

 

Η κλασική εποχή στο Βόρειο Αιγαίο σηματοδοτείται από χαρακτηριστικά που της 

προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τη συνδέουν με τον υπόλοιπο αρχαίο 

ελληνικό κόσμο. Στη δημιουργία, βέβαια, της κλασικής φυσιογνωμίας της σημαντικό 

ρόλο έπαιξαν και όσα συνέβησαν κατά τις προηγούμενες εποχές.  

Ως περιφέρεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου είναι σημαντικό να ερευνηθεί η 

σχέση της με τα αντιπροσωπευτικότερα κέντρα της εποχής. Οι γραπτές πηγές παρέχουν 

κάποιες πληροφορίες, αλλά είναι αποσπασματικές και δεν επιτρέπουν την ανασύνθεση 

της εικόνας του Βόρειου Αιγαίου κατά την κλασική περίοδο. Στην προσπάθεια αυτή 

έρχεται αρωγός η αρχαιολογική σκαπάνη, η οποία έφερε στο φως πολλά στοιχεία, 

ειδικά με τα ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών. Σημαντική είναι εδώ και η συμβολή 

των κεραμικών ευρημάτων, καθώς σχετίζονται με όλους τους βασικούς τομείς της 

ζωής. 

Θέμα της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της κεραμικής που εντοπίζεται σε 

θέσεις του βορειοελλαδικού χώρου κατά τη μετάβαση στους κλασικούς χρόνους, ώστε 

να γίνει καλύτερα κατανοητή η εικόνα που διαμορφώνεται κατά τους 5ο και 4ο αι. π.Χ. 

Μέσα από την εξέταση της επείσακτης κεραμικής θα ανιχνευθούν στοιχεία για τις 

σχέσεις και επαφές με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο και πως αυτές διαφοροποιούνται 

ή όχι συγκριτικά με τους προηγούμενους αιώνες. Ενδεικτικές κατηγορίες της τοπικής 

παραγωγής θα συνεισφέρουν στο να φανούν συνέχειες και ασυνέχειες στην κεραμική 

της περιοχής, παρέχοντας ενδεικτικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής και την κοινωνία. 

 

Despoina Tsiafaki 

The Transition to the Classical Period in Northern Greece through Pottery. 

Continuities and Discontinuities 
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The Classical period in the Northern Aegean is shaped by features that enhance its 

peculiar character and connect it to the rest of the Greek world, while significant role 

in this formation played the events of the previous eras. 

Being in the periphery of the ancient world, it is important that we explore its 

relation to the representative centers of this time. The literary sources provide some 

information, but it is too fragmentary to allow a full reconstruction of the Northern 

Aegean during the Classical period. To remedy this, we turn to the archaeological 

research of the recent decades, which has brought to light manifold data. The 

contribution of pottery finds is crucial to our exploration, as it touches upon all basic 

aspects of life. 

This paper presents the pottery discovered in Northern Aegean sites during the 

transition from the Archaic to the Classical period, so that we gain a clear view of the 

picture formed during the 5th and 4th c. BC. Through the study of imported pottery, we 

trace evidence for relations and contacts with the rest of the Greek world and how these 

were modified or not compared to the previous centuries. Select categories of local 

wares contribute to the display of continuities and discontinuities in the pottery of the 

region, and provide suggestive information on the way of life and the society. 
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Kωνσταντίνα Τσονάκα 

Η παρουσία και διάδοση της ερυθρόμορφης κεραμικής οικιακής χρήσης  

στις πόλεις του Κοινού των Χαλκιδέων 

 

Η ιστορία του Κοινού των Χαλκιδέων ξεκινά συμβατικά με τον ανοικισμό της έδρας 

του, της Ολύνθου, το 432 π.Χ. και τελειώνει με την καταστροφή της από τον Φίλιππο 

Β΄ το 348 π.Χ. Για την αρχική μορφή του Κοινού καθώς και για τα μέλη που το 

συγκροτούσαν υπάρχει διχογνωμία στην έρευνα, αν και στις πιθανότερες πόλεις-μέλη 

του συγκαταλέγονται η Άσσηρα, η Γαληψός, η Μηκύβερνα, η Μίλκωρος, η Πίλωρος, 

η Σίγγος και η Στώλος, ενώ ανάμεσα στις πόλεις που – ηθελημένα ή μη – προσχώρησαν 

για κάποιο διάστημα στο Κοινό αναφέρονται η Ποτίδαια, ο Ανθεμούς, τα Στάγειρα και 

η Πέλλα. 

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη της ερυθρόμορφης, 

ντόπιας και επείσακτης, κεραμικής οικιακής χρήσης που «κυκλοφορεί» στη 

γεωγραφική επικράτεια του Κοινού των Χαλκιδέων κατά το διάστημα 432-348 π.Χ. 

Όπως είναι αναμενόμενο, κύρια έμφαση θα δοθεί στην κεραμική της Ολύνθου, της 

ναυαρχίδας του Κοινού των Χαλκιδέων. Πρόκειται για δημοσιευμένο υλικό από τις 

πρώτες ανασκαφές του D. M. Robinson στον οικισμό της Ολύνθου και από νεότερες 

μελέτες. Θα γίνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα προτιμώμενα σχήματα, τις χρήσεις 

τους, την εικονογραφία και τον τόπο εύρεσής τους, ενώ θα εξεταστούν οι ομοιότητες 

ή οι διαφορές που παρουσιάζουν με την αντίστοιχη αττική παραγωγή. Τέλος, θα τεθούν 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο τα αγγεία αυτά αντανακλούν τις διαμορφωμένες 

αντιλήψεις της εποχής για το συμπόσιο. 

 

Konstantina Tsonaka 

Presence and Diffusion of Red-Figure Household Pottery from the Poleis 

of the Chalcidian League 

 

The history of the Chalcidian League begins with the anoikismos of its seat, Olynthos, 

in 432 BC and ends with its destruction by Philip II in 348 BC. There is no consensus 

regarding the League’s initial form and members; the latter probably included Assera, 

Galepsos, Mekyverna, Milkoros, Piloros, Siggos and Stolos, while, willingly or not, the 

following cities joined the League at one time or another: Potidea, Anthemous, Stageira 

and Pella. 
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The objective of this paper is to study the red-figure household pottery, both 

local and imported, that circulated within the geographic limits of the Chalcidian 

League between 432 and 348 BC. As expected, my main interest lies on the pottery of 

Olynthos, the flagship of the League, while my research concentrates on the published 

material from the initial excavations of D. M. Robinson, as well as on more recent 

studies. Topics of examination include the preferred shapes, the uses of vases, their 

iconography and findspots. At the same time, I investigate the similarities and 

differences between the Olynthian and the Athenian pottery production and explore to 

what extend these vases reflect the sympotic practices of the time. 
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Κωνσταντίνος Φίλης 

Τοπικά εργαστήρια και εισαγωγές εμπορικών αμφορέων στο Βόρειο Αιγαίο 

στους κλασικούς χρόνους: εμπορικά δίκτυα και αγορές καταναλωτικών αγαθών 

 

Η διαπιστωμένη έντονη παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, 

εμπορικών αμφορέων που προέρχονται κυρίως από τα εργαστήρια της Ανατολικής 

Ελλάδας, φαίνεται να διαφοροποιείται από τα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. 

π.Χ. Το γεγονός συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας στην περιοχή στους 

κλασικούς χρόνους, όπως αποδεικνύει η έντονη δραστηριοποίηση τοπικών 

εργαστηρίων μέσω της επέκτασης των αγορών. Tα εργαστήρια αυτά αναπτύσσονται 

κυρίως στα παράλια της Μακεδονίας και της Θράκης, περιοχές γνωστές στην 

αρχαιότητα κυρίως για την πλούσια παραγωγή οίνου. Οι αρχαίες πηγές μάς 

πληροφορούν, μάλιστα, και για τα ονόματα αρκετών διάσημων οίνων της Μακεδονίας, 

όπως ο μενδαῖος, ο θάσιος, ο ἀκάνθιος, o βίβλινος και ο ἰσμαρικός. Η μεταφορά όλων 

αυτών, αλλά και των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων, γινόταν με εμπορικούς 

αμφορείς, οι οποίοι σχεδόν στην πλειοψηφία τους υιοθετούν αρκετά κοινά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και αναφέρονται συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

«North Aegean amphoras». Οι ομοιότητες στην τυπολογία των αμφορέων του Βόρειου 

Αιγαίου θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα της γεωγραφικής εγγύτητας των 

εργαστηρίων της περιοχής, στη δυνατότητα ανταλλαγής και υιοθέτησης ιδεών, ενώ δεν 

θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα να μεταναστεύουν κεραμείς από 

τη μια περιοχή στην άλλη. Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην παρουσία, την 

οργάνωση και λειτουργία, καθώς και την εξάπλωση των προϊόντων των τοπικών 

εργαστηρίων στον Αιγαιακό χώρο και τον Εύξεινο Πόντο, σε συνδυασμό με τα δίκτυα 

εμπορίου των επείσακτων προϊόντων από μακρινές αγορές, κυρίως της Ιωνίας (Χίος, 

ΝΑ Ιωνία, Βόρεια Καρία). 

 

Konstantinos Filis 

Local Workshops and Imported Trade Amphoras in the Northern Aegean 

during the Classical Period: Commercial Networks and Consumption Markets  

 

During the Archaic period, trade amphoras from East Greek workshops circulated 

widely in the Northern Aegean, a phenomenon well attested in the archaeological 

record. This trend appears to change towards the end of the 6th and the beginning of 
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the 5th c. BC, a development probably associated with the increased production of local 

wares and the expansion of the markets. These local workshops are based primarily on 

the coast of Macedonia and Thrace, areas known in antiquity for their copious wine-

production; in some cases, the ancient sources preserve the names of famous 

Macedonian wines: mendaian, thasian, akanthian, vivlinos and hismarian. For the 

transportation of these wines and other agricultural products were used trade amphoras, 

most of which have certain traits in common and are known in the bibliography as 

“Northern Aegean amphoras”. These common typological features may be due to the 

geographic proximity of the local workshops, or they may be the result of unhindered 

exchange possibilities and adoption of ideas, or even of the migration of potters from 

one area to another. This paper examines the presence, organization, function and 

diffusion of the locally produced amphoras in the Aegean and the Black Sea, in 

combination to the commercial network of products imported from distant centers, e.g. 

of Ionia (Chios, South-East Ionia, North Karia). 
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Κωνσταντούλα Χαβέλα  

Η παρουσία της επείσακτης κεραμικής στον αρχαίο οικισμό της Τούμπας 

Θεσσαλονίκης (5ος – 4ος αι. π.Χ.) 

 

Από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., οι κάτοικοι της Τούμπας είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν 

σταδιακά τον συμποτικό εξοπλισμό τους από αγγεία τοπικών κεραμικών εργαστηρίων 

με εκείνα των κορινθιακών και αττικών εργαστηρίων. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να 

ολοκληρώνεται μέσα στον 5ο αι. π.Χ., όταν ποικίλες ομάδες επείσακτων αγγείων, 

ερυθρόμορφων αλλά και μελαμβαφών, κατά κύριο λόγο αττικών, καταφτάνουν στον 

αρχαίο οικισμό. Τα μελαμβαφή σκεύη, όπως ήταν αναμενόμενο, υπερέχουν των 

ερυθρόμορφων. Εκτός, όμως, από τις «συμποτικές» ανάγκες, η επείσακτη κεραμική 

χρησιμοποιείται για να καλύψει και άλλες ανάγκες των κατοίκων, είτε αυτές αφορούν 

στην καθημερινή τους ζωή είτε στις ταφικές πρακτικές τους.  

Στον 4ο αι. π.Χ., και κυρίως από το β΄ τέταρτο και μετά, παρατηρείται και πάλι αλλαγή 

στις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων της Τούμπας, καθώς η επείσακτη 

κεραμική, κυρίως η μελαμβαφής, αντικαθίσταται από αγγεία που παράγουν μαζικά τα 

τοπικά κεραμικά εργαστήρια. Πρόκειται για μια αλλαγή που διαπιστώνεται σε όλους 

τους γνωστούς οικισμούς του μυχού του Θερμαϊκού κόλπου και φυσικά δεν είναι 

άσχετη με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

Konstantoula Chavela 

Imported Pottery at the Ancient Settlement of Toumba,  

Thessaloniki (5th-4th c. BC) 

 

From the middle of the 6th c. BC the inhabitants of Toumba begun to gradually replace 

their sympotic equipment and use Corinthian and Attic vases instead of the locally 

produced ones. This process appears to conclude by the middle of the 5th c. BC, when 

various imported vases, red-figure and black-glazed mainly from Athens, arrive at the 

settlement. The black-glazed vessels outnumber – as expected – the red-figure ones. In 

addition to the sympotic needs, these imported vases were also used in other daily 

activities and funerary practices. 

In the 4th c. BC and particularly from the second quarter onwards, we observe 

a new trend in the consumption habits of the inhabitants of Toumba: the imported vases, 
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mainly the black-glazed ones, give way to the mass produced local wares. This change 

is attested in all the settlements of the Thermaic Gulf and should be associated with the 

political and economic conditions in the area of Macedonia during that period. 

  

91 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Μαρία Χρυσάφη & Καλλιόπη Ξανθοπούλου 

Σύνολα κεραμικής του 4ου αι. π.Χ. από τη νεκρόπολη των Αβδήρων 

 

Στη μελέτη θα παρουσιαστούν ταφικά σύνολα που προέρχονται από ανασκαφές 

σωστικού χαρακτήρα της πρώην ΙΘ΄ EΠΚΑ στην περιοχή Ψιλά Βούρλα (πρώην Ιντζέ 

Κουβά) των αρχαίων νεκροταφείων των Αβδήρων κατά τα έτη 1997, 2001 και 2003. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τύμβο του 4ου αι. π.Χ., ο οποίος βρίσκεται σε 

απόσταση 2.200 μ. βόρεια από τον Βόρειο Περίβολο της αρχαίας πόλης και 3.200 μ. 

από τον Νότιο Περίβολο. Μεγάλο μέρος του τύμβου χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο 

και κατά τα βυζαντινά χρόνια (11ος-12ος αι.).  

Κατά τις τρεις ανασκαφικές περιόδους, η έρευνα έφερε στο φως αδιατάρακτα 

ταφικά σύνολα καθώς και μεμονωμένα ευρήματα που προέρχονται πιθανότατα από 

διαλυμένους εναγισμούς ή ταφές του 4ου αι. π.Χ. Η παρούσα εργασία εστιάζει στις 

περιοχές με προσφορές, αλλά εξετάζει και το σύνολο της κεραμικής. Ενδιαφέρουσα 

είναι η παρουσία λεπτής ακόσμητης κεραμικής και άβαφων χρηστικών σκευών στους 

αδιατάρακτους εναγισμούς καθώς και μεμονωμένων λύχνων, οι οποίοι σπανίζουν στα 

νεκροταφεία των Αβδήρων. Συγκεκριμένα, συναντάμε μελαμβαφή αγγεία, όπως 

κύλικα-σκύφο με εμπίεστη διακόσμηση, ασκό-ηθμό με πλαστική προχοή σε σχήμα 

κεφαλής λιονταριού, «αλατοδοχεία» καθώς και αρυβαλλοειδή ληκύθια, ταινιωτές 

κύλικες ιωνικού τύπου, μόνωτα και άωτα σκυφίδια, λοπάδες κ.ά. Επιχειρείται 

κατηγοριοποίηση και ανάλυση των σχημάτων και της διακόσμησης των αγγείων, 

διερεύνηση της σχέσης τους με την αττική παραγωγή της εποχής ή απόδοσή τους σε 

τοπικά εργαστήρια.  

 

Maria Chrysafi & Kalliopi Xanthopoulou 

Fourth-Century Pottery Assemblages from the Necropolis of Abdera 

This study presents funerary contexts from rescue excavations conducted by the former 

ΙΘ΄ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities at the site of Psila Vourla (former 

Intze Kouva) of the ancient necropolis of Abdera in 1997, 2001 and 2003. The research 

took place on a fourth-century tumulus, located 2200 m north of the North Wall of the 

ancient city and 3200 m from the South Wall. A large section of the tumulus was used 

as a cemetery during the Byzantine period (11th-12th c.). 

During the three excavation campaigns, came to light undisturbed burial 

contexts and isolated finds, probably the result of dispersed enagismoi or upset fourth-
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century burials. This paper focuses on the areas with grave-offerings but it also co-

examines the pottery as a whole. Notable is the presence of fine, plain pottery and 

undecorated, everyday-use vessels among the enagismoi, as well as the isolated lamps, 

a rare shape in the Abdera necropolis. More specifically, there are black-glazed vases, 

such as kylix-skyphos with stamped decoration, askos-strainer with a plastic spout in 

the shape of a lion-head, “saltcellars” and squat lekythia, band Ionian kylikes, single-

handled skyphoi, bowls, lopades etc. The shapes and decoration of these vases will be 

distributed into categories and their relation to Attic pottery or their attribution to local 

workshops will be further explored. 

  

93 
 



CPNA 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/ABSTRACTS 
 

Αναστασία Χρυσοστόμου & Παύλος Χρυσοστόμου 

Ταφικό σύνολο κλασικών χρόνων από το Δυτικό νεκροταφείο  

του Αρχοντικού Πέλλας 

 

Στο Δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας, οι λακκοειδείς στην πλειονότητά 

τους τάφοι των κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων (480 π.Χ. - 279 π.Χ.) 

περιείχαν ανδρικές και γυναικείες ταφές πάνω σε ξύλινες κλίνες ή φορεία, που 

συνοδεύονταν από ποικίλα κτερίσματα, τα οποία προβάλλουν το ιδανικό του αθλητή-

πολεμιστή ή της σεβαστής δέσποινας, αλλά και ταφές ατόμων νεαρής ηλικίας με 

μεγάλο αριθμό ειδωλίων και αστραγάλων. Επίχρυσα στεφάνια, χάλκινα, αλλά και 

πήλινα αγγεία που φέρουν και ερυθρόμορφες παραστάσεις ανευρίσκονται κυρίως στις 

ανδρικές ταφές και φανερώνουν και τη διάδοση της ιδέας της μεταθανάτιας ευωχίας.  

Από τους παραπάνω τάφους έχει επιλεγεί και θα παρουσιαστεί ο ανδρικός Τ 

2003/253, τέλος 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ., ο οποίος, αν και συλημένος, περιείχε δύο 

χάλκινα σύνεργα συμποσίου (ηθμό και αρύταινα) και οκτώ πήλινα αγγεία (ανάμεσά 

τους ερυθρόμορφο ληκύθιο, ερυθρόμορφη πελίκη και ερυθρόμορφη οινοχόη με 

γκροτέσκα ερωτική σκηνή).  

 

Anastasia Chrysostomou & Pavlos Chrysostomou 

Classical Funerary Assemblage from the Western Necropolis  

of Archontiko, Pella  

 

At the West Necropolis of Archontiko, Pella, pit-graves mainly of the Classical/Early 

Hellenistic period (480-279 BC) contained male and female burials set on wooden beds 

or benches, accompanied by various grave-goods that promote the ideals of the athlete-

warrior or the respected lady; there were also, graves of younger people that included a 

large number of figurines and astragaloi. Gilded wreaths, bronze and clay vessels with 

red-figure decoration are usually found in male burials and display the widely-diffused 

idea of afterlife spree. 

This paper focuses on burial T 2003/253, from the end of the 5th-early 4th c. 

BC, which albeit robbed, it still contained two bronze symosium equipment-sets 

(strainer and ladle) and eight ceramic vessels (among which a red-figure small lekythos, 

a pelike and an oinochoe with a grotesque erotic scene). 
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