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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το αυστηρό  

Η ενασχόληση µε τα ιερά κορυφής αποτελεί ένα προβληµατικό πεδίο στην επιστήµη 

της Αρχαιολογίας. Η µελέτη τους συνίσταται σε θεωρητικές, ως επί το πλείστον, 

προσεγγίσεις για τη λειτουργία τους, βασιζόµενες στη γεωγραφική τους κατανοµή 

στην Κρήτη και στα ιδιαίτερα τοπογραφικά τους χαρακτηριστικά. Η έντονη 

κατάτµηση του υλικού και η απουσία στρωµατογραφικής ακολουθίας των ευρηµάτων 

δυσχεραίνει την έρευνά τους.  

Η µελέτη αυτή εξετάζει την τεχνολογία κατασκευής της κεραµικής από το ιερό 

κορυφής του Βρύσινα Ρεθύµνου, οι κυρίως φάσεις λειτουργίας του οποίου είναι η 

ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ και η ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδος. Συγκριτικά αναλύεται και η 

τεχνολογία της κεραµικής της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου από την επιφανειακή έρευνα στην 

περιοχή του Βρύσινα.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί την πρώτη πολυαναλυτική µελέτη 

τεχνολογίας κεραµικής από ιερό κορυφής. Σηµειώνεται ότι, γενικότερα, έρευνες µε 

συνδυασµένη εφαρµογή συστηµατικού µακροπροσδιορισµού και µικροανάλυσης 

τεχνικών χαρακτηριστικών κεραµικού µινωικού υλικού από θέσεις του νοµού 

Ρεθύµνου δεν υπάρχουν έως σήµερα1.  

                                                 
1 Γενικά, στον νοµό Ρεθύµνου οι µελέτες τεχνολογίας της κεραµικής της παλαιοανακτορικής και 

νεοανακτορικής περιόδου περιορίζονται στην ερευνητική προσπάθεια της Moody et al. 2000a. Στη 

µελέτη αυτή καταγράφει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεραµικής από την επιφανειακή έρευνα 

στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπως αυτά προκύπτουν από τη µακροπαρατήρηση. Πρόσφατα, 

ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα από την πετρογραφική εξέταση λεπτών τοµών από 

την ΥΜ ΙΙΙ φάση στο Χαµαλεύρι (Νοδάρου:υπό έκδοση). Τέλος, υπάρχει αναφορά στα πρώτα 

αποτελέσµατα του χηµικού προσδιορισµού οµάδας κεραµικών της ΥΜ ΙΙΙΑ2/ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου από 

το νεκροταφείο των Αρµένων µε τη µέθοδο της νετρονικής ενεργοποίησης, χωρίς να παρατίθενται τα 

ακριβή δεδοµένα της έρευνας (Νέζερη:2006).    
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Για τα ζητούµενα αυτής της µελέτης αξιοποιώ, στο επίπεδο του µακροπροσδιορισµού 

των τεχνολογικών χαρακτηριστικών της κεραµικής2, τη µεθοδολογία που πρότεινε η 

J. Moody (Moody 1985, Moody et al. 2003) δίνοντας έµφαση στο πώς τελικά 

επιλέγω τα δείγµατα που θα αναλυθούν εργαστηριακά και αναδεικνύοντας τη σχέση 

που υπάρχει ανάµεσα στις οµαδοποιήσεις της κεραµικής που προκύπτουν στο 

µουσείο και σε αυτές που προτείνονται από τις εργαστηριακές αναλύσεις. ∆ιευρύνω 

τον µεθοδολογικό της κώδικα εισάγοντας, για παράδειγµα, την «εσωτερική κλίµακα 

αναφοράς χρώµατος» ή αξιοποιώντας τη σηµασία του «τεχνολογικού επεισοδίου».  

Στο επίπεδο της εφαρµογής των αρχαιοµετρικών µεθόδων ανάλυσης συνδυάζω τρεις 

διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές. Η κοκκοµετρία των δειγµάτων, κατά την εξέταση 

των λεπτών τοµών των κεραµικών στο πετρογραφικό µικροσκόπιο, αποτυπώνεται για 

πρώτη φορά σε µινωικό υλικό µέσω αυτοµατοποιηµένου συστήµατος και αποδίδεται 

µε τη µορφή ιστογραµµάτων και αθροιστικών συχνότητας. Εκτός από την 

πετρογραφία και τη χηµική ανάλυση µε τη µέθοδο της φασµατοσκοπίας ακτίνων-Χ 

φθορισµού (XRF), εξετάζω την ορυκτολογία των δειγµάτων µε την περιθλασιµετρία 

ακτίνων-Χ (XRD), µέθοδος που έχει πολύ περιορισµένη εφαρµογή στη µελέτη 

µινωικού κεραµικού υλικού.  

Σε ερµηνευτικό επίπεδο, αξιοποιώ τις διαφοροποιηµένες τεχνολογίες κατασκευής της 

κεραµικής, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την παρούσα έρευνα, για να καταδείξω 

τη σηµασία τους στη λειτουργία µιας «ιδιαίτερης» θέσης, όπως αυτής του ιερού 

κορυφής του Βρύσινα, σε αντιδιαστολή µε οικισµούς και οικιστικές εγκαταστάσεις 

από το νησί, µε βάση τη βιβλιογραφία. Η παρατηρούµενη, δηλαδή, διαφοροποίηση 

δεν ερµηνεύεται µε µεταβλητές εκτός του εξεταζόµενου συστήµατος (π.χ. διακίνηση 

                                                 
2 Η πρώτη προσπάθειά µου να εισάγω τεχνολογικά χαρακτηριστικά στη µακροπαρατήρηση της 

κεραµικής από το ιερό κορυφής του Βρύσινα ήταν στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης 

(Κορδατζάκη 2002). 
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και εµπόριο κεραµικών προϊόντων διαφορετικών περιοχών), αλλά µέσω αυτής 

αναδεικνύεται η εσωτερική δυναµικότητα του εξεταζόµενου ιερού κορυφής.  

Οι εικόνες που παρατίθενται προέρχονται από το προσωπικό µου αρχείο, ενώ το 

σύνολο των γραφηµάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι αποτέλεσµα 

προσωπικής εργασίας. Γίνεται επιλεκτική έντυπη αποτύπωση των ιστογραµµάτων 

κοκκοµετρίας, ενώ το σύνολό τους παρουσιάζεται ηλεκτρονικά στο ένθετο CD, που 

επισυνάπτεται στη µελέτη.     

 

Το προσωπικό  

Με την ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας συναισθάνθηκα ότι η αξία 

της - και όχι βέβαια µε την αυστηρή αξιολογική θετική κρίση µιας έρευνας, αλλά µε 

την αναγνώριση της καταβολής της «µεγάλης» προσπάθειας - δεν εξαντλήθηκε 

αποκλειστικά και µόνο στην ανάλυση αυτού καθ’αυτού του υλικού. ∆εν 

ολοκληρώθηκε µόνο µέσα από την παράθεση, παρουσίαση και ανάλυση των 

δεδοµένων και των ισχυρισµών περί προέλευσης ή τον σχολιασµό των συλλογικών 

συστηµάτων που εξετάστηκαν. Ούτε φυσικά αρκέστηκε στην καταγραφή του 

λεπτόκοκκου ή του χονδρόκοκκου των κεραµικών υλών και του κατά πόσον το 

κόκκινο χρώµα είναι περισσότερο ή λιγότερο κόκκινο.  

Από τα σηµαντικότερα οφέλη υπήρξε η εξοικείωσή µου µε την αντίληψη ότι η 

εναλλακτικότητα των ισχυρισµών και των θέσεων µου δεν καταργεί τη σηµασία του 

επιστηµονικού εγχειρήµατος. Έµαθα πως είναι θεµιτό και «επιστηµονικό» να 

αµφιβάλλεις, να ισχυρίζεσαι ανάµεσα σε διαζευκτικά και, συνάµα, γοητευτικό να 

εκτίθεσαι και να εκθέτεις την αγωνία σου στις λίγες ή πολλές γραµµές, ακόµα και 

µιας «επιστηµονικής» µελέτης. Είναι εξίσου σηµαντικό να παρουσιάζεις τις λογικές 

υποθέσεις σου και όχι απαραίτητα να καταλήγεις σε µοναδικούς ισχυρισµούς. ∆εν 
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υπάρχει µια όψη στα πράγµατα, όσο θελκτικό και δελεαστικό θα ήταν αυτό, αλλά µια 

αντικειµενική προσπάθεια προσέγγισής τους. Η ανάλυση, γενικότερα, των ιστορικών 

τεκταινόµενων δεν είναι µονόδροµη και είναι δυνατόν να έχει πολλές αναγνώσεις, 

ανάλογα µε τις παραστάσεις εκείνου που τα διαβάζει και τις καταστάσεις που τον 

ορίζουν.  

Στην προσπάθεια να εξοικειωθώ και να προσεγγίσω, όσο η τετραετής διάρκεια 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής µου επέτρεψε, ένα γνωστικό αντικείµενο – 

αυτό της αρχαιοµετρίας, οι βάσεις του οποίου θεµελιώθηκαν από την αρχή, ελπίζω 

ότι δεν υποβαθµίστηκε η αρχαιολογική προβληµατική.  

Σηµαντική εµπειρία, κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, και συνάµα µε αρκετή 

δόση γοητείας αλλά και αγχωτικών παρεκκλίσεων, που ενίοτε άγγιζαν τα όρια της 

νευρωσικότητας, υπήρξε το ευτυχές γεγονός της συναναστροφής και συνδιαλλαγής 

µου µε ερευνητές άλλων επιστηµών, που εκθέτουν και αναλύουν τα δεδοµένα µε 

έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν του αρχαιολόγου. Η «αυστηρότητα» µε 

την οποία ορισµένοι επιστηµονικοί κλάδοι στηριζόµενοι σε «σκληρές» αναλυτικές 

τεχνικές αποδίδουν χαρακτηρισµούς και στοιχειοθετούν ισχυρισµούς, υπήρξε µια 

ελκυστική πρόκληση και απαιτούσε τεράστια µεθοδολογικά άλµατα από τη δική µου 

πλευρά. Και δεν αµφιβάλλω καθόλου ότι εξίσου µεγάλα άλµατα διένυσε και η 

«άλλη» πλευρά σε µια προσπάθεια παρουσίασης της διαφορετικής εκδοχής. Μέχρι 

και την τελευταία στιγµή αµφιταλαντευόµουν ανάµεσα στον τρόπο που ως τώρα είχα 

µάθει να «βλέπω» και να «διαβάζω» και σε αυτόν που µου δόθηκε η ευκαιρία να 

γνωρίσω, την «άλλη» µατιά. Συνειδητοποίησα πως, πέρα από µια αντικειµενική 

γνωστική κατάρτιση και κατά περίπτωση γνωσιολογική εµβάθυνση, που οι ίδιες οι 

µέρες επιτάσσουν, συνιστά «εκδοχή» επιστηµοσύνης η αυστηρότητα της ταυτότητας 

που µας αποδίδεται ή που εµείς αποδίδουµε στους εαυτούς µας («είµαι αρχαιολόγος» 
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ή «είµαι γεωλόγος»). Το κέρδος της διεπιστηµονικής αυτής συνεργασίας ήταν η 

έκθεση σε νέους «τρόπους», ανοίκειους µεθοδολογικά προς εµένα και η πεµπτουσία 

της έγκειτο στη δική µου πρόθεση να διδαχτώ και να «ανεχτώ», φροντίζοντας να µην 

αποκλίνω από τις βασικές αρχές και τους περιορισµούς που θέτει η ίδια η επιστήµη 

της Γεωλογίας, ιδιαίτερα κατά την εξέταση αρχαίων κεραµικών3, όπως ο καθηγητής 

µου Β. Περδικάτσης4 επανειληµµένα µου επεσήµανε.  

Συνειδητοποίησα ότι όχι µόνο στην κοινωνία και στους πολιτισµούς που εξετάζουµε 

εµείς οι αρχαιολόγοι, αλλά και στην ίδια τη γεωλογική πραγµατικότητα υπάρχει µια 

απέραντη συνέχεια που περιστασιακά ασθµαίνει, µια διαρκής θνησιγένεση, που 

συµβατικά εµείς αποφασίζουµε να την ορίσουµε µέσα από ασυνέχειες. Τόσο τα 

πολιτισµικά και κοινωνικά µορφώµατα όσο και η φυσική πραγµατικότητα εκτίθενται 

στην ίδια βάση: τη δυναµικότητά τους. 

 

Και το ανθρώπινο  

Θα ήµουν τουλάχιστον αγνώµων, εάν σε αυτό το σηµείο της µελέτης δεν παρουσίαζα 

τη µεγάλη ή µικρότερη συµµετοχή ανθρώπων, φορέων ή προγραµµάτων, που 

σπατάλησαν τη δική τους ενέργεια και κατά περίπτωση συνέβαλαν οικονοµικά για να 

ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. 

Πρώτα απ’ όλα τους καθηγητές µου που εµπλέχτηκαν άµεσα σ’ αυτή τη διαδικασία. 

Την Ι. Τζαχίλη που υπήρξε πραγµατική δασκάλα για µένα χωρίς καµιά υποψία 

υπερβολής σ’ αυτόν τον χαρακτηρισµό. Χωρίς κανένα άλλο περιττό και άστοχο 

                                                 
3 Η έψηση των κεραµικών µεταβάλλει τα πρωτογενή χαρακτηριστικά των ορυκτών και των 

πετρωµάτων, ενώ το µικρό µέγεθος των κόκκων επιβάλλει όρια στον προσδιορισµό τους.  
4 Ο Β. Περδικάτσης είναι καθηγητής του Τοµέα Ανίχνευσης και Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων, 

∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής 

Πετρογραφίας στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από τον ίδιο 

αναλύθηκαν τα κεραµικά δείγµατα µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων-Χ (XRD).  
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σχόλιο την ευχαριστώ για όλα. Τον Β. Περδικάτση για τη συµµετοχή του στο σύνολο 

του αναλυτικού τµήµατος της διδακτορικής διατριβής και τις συνεχείς απαντήσεις 

του στις ανηλεείς ερωτήσεις µου σε θέµατα αναλυτικών τεχνικών και γενικότερα 

γεωλογίας. Την Κ. Κόπακα για τις συγκροτηµένες παρατηρήσεις και τα εύστοχα 

σχόλια που είχαν τη δική τους βαρύτητα στις δικές µου γνωστικές αναστολές. 

Τον Κ. Σµπόνια που µου εµπιστεύτηκε τη µελέτη της κεραµικής από την επιφανειακή 

έρευνα του Βρύσινα και την πάντοτε άψογη συνεργασία µας. Τον ∆. Μωραϊτη5 για 

την τελική προετοιµασία των παρασκευασµάτων της χηµικής ανάλυσης και τις 

πάµπολλες συζητήσεις µας σε θέµατα γεωλογίας και όχι µόνο. Τον Θ. Μαρκόπουλο6 

και τον Ε. Μανούτσογλου7 για την «ξενάγηση» στη γεωλογία της Κρήτης.  

Το πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – Ενέργεια 2.2.3 – Κατηγορία Πράξεων «Ηράκλειτος 

– Υποτροφίες µε προτεραιότητα στη βασική έρευνα» µε συγχρηµατοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%), στο πλαίσιο του 

οποίου πραγµατοποιήθηκε η διδακτορική µου διατριβή.  

Το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορικής Αρχαιολογίας (INSTAP Study Center for 

East Crete) για τη χορήγηση της υποτροφίας πετρογραφίας του έτους 2005 και τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη συλλογή αναφοράς από λεπτές τοµές κεραµικών, τον 

διευθυντή του T. Brogan, καθώς και την Ε. Νοδάρου για την τρίµηνη συνεργασία 

µας.  

                                                 
5 Ο ∆. Μωραϊτης είναι διδάκτορας του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης 
6 Ο Θ. Μαρκόπουλος είναι καθηγητής του Τοµέα Ανίχνευσης και Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων, 

∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας στο Τµήµα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
7 Ο Ε. Μανούτσογλου είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τοµέα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας, 

υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας του Τοµέα Γεωλογίας (Στρωµατογραφίας – Τεκτονικής – 

Γεωλογίας Περιβάλλοντος) στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.  
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Τη J. Moody που η συµµετοχή της υπήρξε καταλυτική προκειµένου να τεθούν οι 

βάσεις της µακροαναλυτικής προσέγγισης. Το εργαστήριο της Βρετανικής 

Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (Fitch Laboratory), τη διευθύντριά του Ε. Κυριατζή 

και τη M.C. Boileau για τη δυνατότητα πρόσβασης στις λεπτές τοµές των κεραµικών 

από τα Σύβριτα Αµαρίου και τη γενικότερη βοήθεια. Τη χηµικό Ε. Αλούπη για τις 

συζητήσεις µας σχετικά µε γενικότερα θέµατα τεχνολογίας παραγωγής κεραµικής. Το 

εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του Πανεπιστηµίου της Βαρκελώνης (Archaeometrical 

Laboratory of the University of Barcelona) και τον Cau Ontiveros M.A. Την ΚΕ’ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και τη διευθύντριά της Μ. 

Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη για τη γενικότερη συνεργασία και τη θετική εισήγηση για την 

άδεια δειγµατοληψίας της κεραµικής. Τους αρχαιολόγους και το προσωπικό του 

Μουσείου Ρεθύµνου. Τους τεχνικούς Α. Σκουνάκη και Γ. Αποστολάκη για την 

παρασκευή των λεπτών τοµών. Τη ∆. Πεντάρη και Χ. Αποστολάκη για τις κουβέντες 

µας.  

Τους γονείς µου, που, στο δύσκολο τέλος της µελέτης, η οικονοµική τους βοήθεια 

δεν ήταν απλά σηµαντική. Τον Λευτέρη, που υπήρξε η ήσυχη φωνή αυτής της 

προσπάθειας. Τον Αντώνη και τη Μαρία γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλους 

εκείνουν που θεωρούν ότι κάθε ένας από τη δική πλευρά έβαλε ένα λιθαράκι στην 

ολοκλήρωσή της. Τέλος, το πιο πληθωρικό µου ευχαριστώ στον Θωµά, γιατί όχι απλά 

ήταν πίσω από κάθε αγωνία αυτής της προσπάθειας, αλλά ήταν πάντοτε πρόθυµος να 

τη µοιραστεί µαζί µου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ         

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

1.1 Ζητούµενα και «λύσεις» στη µελέτη τεχνολογίας της κεραµικής από τον 

Βρύσινα 

 

Η παρούσα µελέτη τεχνολογίας από το ιερό κορυφής του Βρύσινα Ρεθύµνου 

(Χάρτης 1) φιλοδοξεί να αναδείξει, όσο τα ίδια τα δεδοµένα επιτρέπουν, όχι µόνο 

την ιδιαιτερότητα στη λειτουργία της θέσης µέσα από την εξέταση των 

«τεχνοσυστηµάτων παραγωγής και χρήσης»8, αλλά να διερευνήσει, επιπλέον, πτυχές 

της παραγωγικής δραστηριότητας στην εξεταζόµενη περιοχή και να παρουσιάσει µια, 

όσο το δυνατόν, ολοκληρωµένη µεθοδολογικά πρόταση ανάλυσης της κεραµικής. 

Βασικά ζητούµενα της παρούσας έρευνας, οι στόχοι της οποίας εκτίθενται µε τη 

µορφή αριθµηµένης παράθεσης, είναι:  

1. Η αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του ιερού. Για την ανασύνθεση 

αυτή προσδιορίζω το σύνολο των διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων παραγωγής και τη 

συχνότητα µε την οποία τα κεραµικά προϊόντα τους «καταναλώνονται» στη θέση.   

α) Όπως αναλύεται και σε σχετική ενότητα που ακολουθεί, οι οικισµοί, που θα 

µπορούσαν να τροφοδοτούν το τεχνοσύστηµα χρήσης του ιερού του Βρύσινα, δεν 

έχουν προσδιοριστεί από την έρευνα. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί κλίβανοι ή 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις, σχετικές µε την παραγωγή κεραµικής, που συνιστούν 

τα µοναδικά πραγµατικά συστήµατα αναφοράς σε µελέτες τεχνολογίας. Η 

προσπάθειά µου να αποκαταστήσω το δίκτυο τροφοδότησής του, κινείται σε επίπεδο 

συγκρότησης υποθετικών αναφορικών συστηµάτων. Ο σχετικός προσδιορισµός τους 

                                                 
8 Σχετικά µε τους όρους «τεχνοσύστηµα χρήσης» και «τεχνοσύστηµα παραγωγής», που υιοθετούνται 

στην παρούσα µελέτη, και την πληρέστερη επεξήγησή τους, βλ. κεφάλαιο 2. 
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στηρίζεται στην αναγνώριση τοπικών παραδόσεων κατασκευής κεραµικής. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην πλειονότητα των µελετών τεχνολογίας και προέλευσης, όπου 

δεν υπάρχουν πραγµατικά συστήµατα αναφοράς, εξαιτίας της απουσίας 

προσδιορισµένων από την αρχαιολογική έρευνα εγκαταστάσεων παραγωγής 

(εργαστήρια, κλίβανοι), οι προσεγγίσεις γίνονται στη βάση συγκρότησης αντίστοιχων 

υποθετικών συστηµάτων (Day 1995a, 1997, Day et al 1997, Κυριατζή 2000α, 

Nodarou 2003).  

Το ζητούµενο είναι, εάν τα εν δυνάµει διαφορετικά συλλογικά – κοινωνικά 

µορφώµατα, εκφράζονται και µπορούν να προσδιοριστούν µέσα από τη µελέτη της 

τεχνολογίας της κεραµικής που συλλέχθηκε από τον χώρο. Η αποκατάσταση του 

συστήµατος χρήσης, ως εν δυνάµει φυσικού χώρου συνάντησης διαφορετικών 

πληθυσµιακών οµάδων, βασίζεται στην αξιωµατική θέση, µε βάση την παρούσα 

µελέτη, του προσδιορισµού πιθανών διαφοροποιηµένων συστηµάτων 

κατασκευαστών ως τεχνοπραγµατώσεων επιµέρους συλλογικών πυκνωµάτων.  

β) Για τη συσχέτιση των προσδιορισµένων από τον χώρο του ιερού τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής µε διαφορετικό οικισµό ή αθροίσµατα οικισµών ή γενικότερα συλλογικά, 

ευρείας ή µικρής κλίµακας, µορφώµατα, που αντικατοπτρίζουν µια συνεκτική από 

την άποψη της κοινής έκφρασης ή ιδεολογίας µονάδα, λαµβάνω υπόψη αντίστοιχα  

δεδοµένα από µελέτες τεχνολογίας για προσδιορισµένα συστήµατα κατασκευαστών 

από οικισµούς της περιόδου. Η σύγκριση του αριθµού των διαφοροποιηµένων 

παραδόσεων κατασκευής ανάµεσα σε οικισµούς, όπως αποτυπώνονται στη 

βιβλιογραφία, και στο υπό µελέτη ιερό είναι ικανή να καταδείξει γενικότερες τάσεις 

διαφοροποίησης ή αναλογίας ανάµεσα στις δύο δοµές λειτουργίας των αντίστοιχων 

συστηµάτων.  
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γ) Η ενεργητική σχέση ανάµεσα στα ιερά κορυφής και τον οικισµό/τους οικισµούς, 

όπως επισηµαίνεται στη βιβλιογραφία, υποδηλώνει ότι τυχόν µεταβολή στο οικιστικό 

ανάπτυγµα είναι πιθανό να αντανακλάται και σε αντίστοιχη τροποποίηση των 

εσωτερικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του ίδιου του ιερού κορυφής. 

∆ιαφοροποίηση στις υποκείµενες δοµές, που ενεργοποιούν το ιερό και καθορίζουν 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, αναµένεται να επηρεάζουν την εσωτερική συνοχή του 

τεχνοσυστήµατος χρήσης.  

Με τη µελέτη αυτή διερευνάται, εάν η ευρύτερη µεταβολή του κοινωνικού πλαισίου 

που εκδηλώνεται στο νησί κατά τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο (σχετικά, βλ. ενότητα 1.2), 

επιδρά, επηρεάζει και αντανακλάται στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του κεραµικού 

υλικού από τον Βρύσινα, τα οποία αρθρώνουν την εσωτερική δοµή των δύο 

µικροσυστηµάτων του (δηλαδή τις δύο επιµέρους φάσεις χρήσης του, κατά τη ΜΜ 

ΙΒ-ΜΜ ΙΙ και τη ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδο9). Η ανάλυση της εσωτερικής 

δοµής λειτουργίας του ιερού στα δύο µικροσυστήµατά του γίνεται στη βάση της 

δηµιουργίας αντίστοιχων σταθερότυπων µεταξύ τεχνοσυστηµάτων παραγωγής και 

συχνότητάς τους στο κεραµικό υλικό, σε επίπεδο γενικών τάσεων, τα οποία και 

συγκρίνονται.     

2. Η ανάλυση των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής στο ιερό κορυφής.  

α) Ο πλήρης προσδιορισµός τους γίνεται µέσα από τον χαρακτηρισµό της 

τεχνολογίας κατασκευής που υιοθετούν, τη σχέση της µε την ακολουθία των τύπων 

των αγγείων που παράγουν και τα ιδιαίτερα τεχνηµικά τους χαρακτηριστικά, στον 

                                                 
9 Σχετικά µε τη χρονολόγηση της κεραµικής από τον Βρύσινα, βλ. ενότητα 1.7. Ιερά κορυφής µε σαφή 

λειτουργία και κατά τη ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδο, εκτός από τον Βρύσινα, έχουν, σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία, ο Γιούχτας, οι Γωνιές, ο Κόφινας, ο Πετσοφάς, και ο Τραόσταλος (Peatfield 

1990:127). MM IB-MM II, µόνο, φάση παρατηρήθηκε µεταξύ άλλων στους Ατσιπάδες (Peatfield 

1992:77-78), στο Σπήλι Βορίζι (Nowicki 1987:42), στις Γωνιές (Jones D.W. 1999:78), στη θέση Μαζά 

(Πλάτων 1951) κλπ. 
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βαθµό που αυτό είναι επιτρεπτό και, τέλος, τη συχνότητα παραγωγής των σχηµάτων 

από το κάθε τεχνοσύστηµα.  

β) Ο γεωγραφικός προσδιορισµός του ζωτικού χώρου δράσης των τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής, µε δεδοµένη την έλλειψη αντίστοιχων χωρικών συστηµάτων αναφοράς, 

γίνεται σε επίπεδο χαρακτηρισµού διαφοροποιηµένων παλαιοπεριβαλλόντων 

εκµετάλλευσης µέσα από την ταύτιση της προέλευσης των πρώτων υλών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Σε ένα επόµενο στάδιο συγκρίνω τα δεδοµένα των 

αρχαιοµετρικών αναλύσεων µε γεωλογικούς χάρτες και τη λιθοστρωµατογραφία των 

διατιθέµενων στην περιοχή ιζηµάτων, όπως αυτή παρουσιάζεται σε µελέτη για την 

κλαστική ιζηµατογένεση γύρω από τον Βρύσινα (Ντρίνια 1996).  

∆ιερευνώ, έτσι,  το ζήτηµα της τοπικότητας του ιερού κορυφής και τον βαθµό στον 

οποίο θα µπορούσε να λειτουργεί ως µηχανισµός συσπείρωσης πληθυσµιακών 

οµάδων που δραστηριοποιούνται σε περιορισµένη γεωγραφικά ενότητα ή συνιστά 

«φαινόµενο» που µπορεί να συνδεθεί µε πληθυσµούς που κινούνται σε µεγαλύτερη, 

γεωγραφικά, εµβέλεια. 

γ) Όλα τα παραπάνω δεδοµένα τα αξιοποιώ προκειµένου να διερευνήσω, µεταξύ 

άλλων, τα γενικά χαρακτηριστικά του πλαισίου παραγωγής µέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται τα προσδιορισµένα από την παρούσα µελέτη τεχνοσυστήµατα 

κατασκευαστών.  

3. Η διερεύνηση και σύγκριση αντίστοιχων τεχνοσυστηµάτων παραγωγής – χρήσης, 

όπως προέκυψαν από την έως σήµερα έρευνα επιφανείας, από τον ορεινό όγκο του 

Βρύσινα της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. Η συγκριτική παρουσίαση γίνεται προκειµένου να 

καταγραφεί σε βάθος χρόνου η τεχνοσυµπεριφορά των συστηµάτων στην ίδια 

περιοχή κατανάλωσης και να διερευνηθεί, εάν οι γενικότερες διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται σε όλο το νησί σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, εκφράζονται, 
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τουλάχιστον στην περίπτωση του Βρύσινα, και στην τεχνολογία της παραγόµενης 

κεραµικής. Επισηµαίνεται, παράλληλα, η παρουσία κεραµικού υλικού του τέλους της 

Εποχής του Χαλκού στο ίδιο το ιερό10. Σε αυτή τη φάση της µελέτης δεν έχει 

διευκρινιστεί ακόµα, εάν και κατά πόσο το ΥΜ ΙΙΙΓ κεραµικό υλικό από τον χώρο 

του ιερού σχετίζεται άµεσα µε αντίστοιχες, µε αυτές της ανακτορικής περιόδου, 

συλλογικές πράξεις.  

Οι πυρήνες δραστηριότητας11 που προσδιορίστηκαν από την επιφανειακή έρευνα 

συνιστούν, πιθανότατα, οικίες ή αθροίσµατα οικιών που εκµεταλλεύονται τις ορεινές 

υπώρειες του δολοµιτικού κώνου όπου βρίσκεται το ιερό. Εκλαµβάνονται, εποµένως, 

στην παρούσα µελέτη ως τεχνοσυστήµατα οικιστικών εγκαταστάσεων, στην ίδια 

ακριβώς τοπογραφικά-γεωγραφικά θέση µε αυτήν του ιερού του Βρύσινα. Αν και 

ενεργοποιούνται σε ένα εκ των πραγµάτων διαφοροποιηµένο κοινωνικό-οικονοµικό 

περιβάλλον, µπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον τεχνοσύστηµα σύγκρισης, σε 

επίπεδο γενικής τάσης, διαφοροποιηµένης λειτουργίας από αυτό του ιερού. 

4. Η παρουσίαση µιας πολυαναλυτικής µεθοδολογίας για τη µελέτη τεχνολογίας της 

κεραµικής. Συνδυάζω µια συστηµατική καταγραφή και ανάλυση τεχνολογικών –

τυπολογικών (τεχνηµικών) – και χαρακτηριστικών επεξεργασίας της επιφάνειας 

εξασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που 

αναλύεται εργαστηριακά. Εφαρµόζω τρεις διαφορετικές αρχαιοµετρικές µεθόδους 

ανάλυσης προκειµένου να καταγραφεί, όσο το δυνατόν καλύτερα, η συµπεριφορά 

(χηµική – ορυκτολογική – πετρογραφική) και να προσδιοριστεί η τεχνολογία της 

εξεταζόµενης κεραµικής.    

                                                 
10 Ανάλογο φαινόµενο, που συνδέθηκε µε την αναβίωση της τέλεσης σε ιερά κορυφής συλλογικών 

πράξεων, κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο (Peatfield 1983:277-78, Jones 1999:24, Rutkowski 

1988:78,82,85, Chryssoulaki 2001:63) 
11 Σχετικά µε τον όρο «πυρήνας δραστηριότητας», βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  
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1.2 Σύντοµη επισκόπηση του γενικού οικιστικού πλαισίου της ανακτορικής και 

ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου στη µινωική Κρήτη 

 

Ανακτορική περίοδος  

Με βάση ό,τι ξέρουµε για τα ιερά κορυφής έως σήµερα και τις σχέσεις τους µε τους 

γύρω οικισµούς, αυτά, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αποτελούν εν δυνάµει τον 

φυσικό, διοικητικό και συµβολικό πυρήνα τέλεσης συλλογικών πράξεων 

διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων (Peatfield 1983:277, 1987:89, Haggis 1999:75, 

Cherry 1978:429-431, 1986:31). Το γεωµορφολογικό ανάπτυγµα του νησιού µε την 

έντονη και περιοδική εµφάνιση ορεινών όγκων ή και χαµηλότερων λόφων δηµιουργεί 

φυσικές αυτοτελείς ενότητες µε τη µορφή εσωτερικών πεδινών εκτάσεων, οροπεδίων 

και δολίνων. Το ανάγλυφο και η τοπογραφική ποικιλότητα τροφοδοτούν το πλέγµα 

κατανοµής τόσο των οικισµών όσο και των αντίστοιχων ιερών µε τα οποία 

συνδέονται. Η φυσική σχέση άµεσης εξάρτησης που εκφράζεται σε επίπεδο 

ανάπτυξης του ευρύτερου οικιστικού συστήµατος ενισχύει τη θέση ότι τα ιερά 

κορυφής συνιστούν τοπικό «φαινόµενο» για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πληθυσµών της άµεσης εποπτείας τους12. Αποτελούν έναν εν δυνάµει φυσικό χώρο 

συνάντησης πληθυσµιακών οµάδων που προέρχονται από διαφορετικούς οικισµούς. 

Η δυνητική ισχύ της παραπάνω θέσης οδηγεί στον ισχυρισµό ότι τα ιερά κορυφής 

είναι δυνατόν να συνιστούν τον τοπογραφικό πυρήνα έκφρασης µιας διευρυµένης 

κοινοτικής ταυτότητας13, το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο οµάδας οικισµών 

(Peatfield 1987:89).  

                                                 
12 Οι µελέτες για τα ιερά κορυφής προσπαθούν να προσδιορίσουν τη σχέση ανάµεσα σε αυτά και τον 

οικισµό/τους οικισµούς «τροφοδότες» τους. Ο προσδιορισµός αυτός βασίζεται στα τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά και τη γενικότερη ανάπτυξη του συστήµατος ιερό κορυφής – οικισµός/οικισµοί.  
13 Σύµφωνα µε τον Κ. Σµπόνια (υπό έκδοση), «η βιωµατική πρόσληψη του βουνού µέσα από 

σχετιζόµενες δραστηριότητες που απλώνονται στο ορεινό τοπίο είναι αυτή που τα µετατρέπει σε 

χώρους πολιτισµικής ενσωµάτωσης και δηµιουργίας υπερτοπικής ταυτότητας µέσω της λατρείας».   
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Κατά τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, παρατηρείται µεταβολή τόσο στα χαρακτηριστικά του 

γενικότερου οικιστικού συστήµατος όσο και σε αυτά που αφορούν στα ιερά κορυφής. 

Σηµειώνεται, πάντως, ότι παρά τις γενικότερες τάσεις διαφοροποίησης σε σχέση µε 

την προηγούµενη περίοδο, αναγνωρίζονται ιδιαιτερότητες στο οικιστικό ανάπτυγµα 

σε τοπικό επίπεδο. Στην ανατολική και κεντρική Κρήτη παρατηρείται µείωση του 

αριθµού των οικισµών σε σχέση µε την παλαιοανακτορική περίοδο και συγκέντρωσή 

τους, στοιχειοθετώντας µεγαλύτερους πυρήνες δραστηριότητας (Haggis 2005a:74-75, 

Hayden 2004a: 112-115, Watrous 1982:15, Watrous and Hadzi-Vallianou 2004:291). 

Στη δυτική-κεντρική Κρήτη, όπου και ο Βρύσινας, η οικιστική ανάπτυξη, µε βάση 

βέβαια τα λιγοστά στοιχεία της αρχαιολογικής έρευνας, εµφανίζεται 

διαφοροποιηµένη, καθώς παρατηρείται αύξηση του αριθµού των διάσπαρτων 

οικισµών (Moody 2000: 186, Moody et al. 2000a:366-367). Ταυτόχρονα, την ίδια 

περίοδο ο αριθµός των ιερών κορυφής µειώνεται στο 1/3 του αρχικού συνόλου 

(Peatfield 2001:31-36), γεγονός που συνδέθηκε µε τη δηµιουργία ευρυζωνικού 

διοικητικού συστήµατος οργάνωσης (Cherry 1986:30, Nowicki 1987:46,48, Peatfield 

1992:61). Γενικότερα, πάντως, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η διαφοροποίηση στον 

αριθµό των ιερών κορυφής κατά τη νεοανακτορική περίοδο είναι επακόλουθο της 

οικιστικής µεταβολής που σηµειώνεται και σχετίζεται µε τη διεύρυνση του 

αστικοποιηµένου συστήµατος (Peatfield 1990:127). Η τάση, µάλιστα, που 

παρατηρήθηκε τα περισσότερα από εκείνα της περιόδου των παλαιών ανακτόρων να 

έχουν µικρή έκταση, περιορισµένη ποσότητα, αλλά και ποιότητα ευρηµάτων, 

οδήγησε στη διάκρισή τους σε αγροτικά ή περισσότερο τοπικά και σε 

«αστικά/ανακτορικά» ή µεγαλύτερης εµβέλειας ιερά κορυφής14 (Peatfield 

1990:127,1992:60-61, Watrous 1994:733).  

                                                 
14 Στην κατηγορία των «ανακτορικών» ιερών συγκαταλλέγονται ο Γιούχτας, οι Γωνιές, ο Τραόσταλος, 
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Η έως τώρα έρευνα εντοπίζει στον νοµό Ρεθύµνου, εκτός από τον Βρύσινα, δύο 

ακόµα ιερά κορυφής, τους Ατσιπάδες (Peatfield 1992), στον ορεινό όγκο του 

Κούρουπα, και το Σπήλι Βορίζι (Hood and Warren 1966:174, Nowicki 1987:42-43), 

επάνω από το Σπήλι. Επισηµαίνεται ότι και τα δύο αυτά ιερά έχουν κεραµική που 

χρονολογείται στην παλαιοανακτορική, µόνο, περίοδο.  

ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδος 

Το οικιστικό ανάπτυγµα, όπως αποτυπώνεται από την έως σήµερα έρευνα επιφανείας 

(βλ. ενότητα 1.6), µε την παρουσία οικισµών ή αθροισµάτων οικιών της ΥΜ ΙΙΙΓ 

περιόδου στις ορεινές πλαγιές του Βρύσινα εναρµονίζεται µε τη γενικότερη τάση του 

τέλους της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη. Τότε, µολονότι αναγνωρίζεται η 

περιστασιακή ανάπτυξη οικισµών και σε περισσότερο πεδινές περιοχές (Prokopiou Ν. 

1997:405), πιστοποιείται από τη γενικότερη οικιστική κατανοµή µετακίνηση 

πληθυσµιακών οµάδων σε περισσότερο δυσπρόσιτα περιβάλλοντα (Nowicki K. 

2004:267, 271, Andhreadaki-Vlasaki M. 1991:411, 421, Prokopiou N. 1997:392), γι’ 

αυτό και οι οικισµοί της περιόδου χαρακτηρίζονται οικισµοί-καταφύγια – «refuge 

sites» (Nowicki K. 2004:271) . 

Η τυπολογία και η διακόσµηση της κεραµικής του τέλους της Εποχής του Χαλκού 

στην Κρήτη, όπως αποτυπώνεται στη βιβλιογραφία, είναι αρκετά οµοιογενής. Σε 

κάθε περίπτωση επισηµαίνεται η ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στην κεραµική του 

νησιού, σε επίπεδο µορφολογίας και διακόσµησης, και σε αυτήν της µυκηναϊκής 

ηπειρωτικής χώρας (D’Agata 2003:32, Kanta 2003:168, Prokopiou 1997:392)15.  

 
                                                                                                                                            
ο Κόφινας, ο Πετσοφάς και ο Βρύσινας (Peatfield 1990:127). Ενδεικτικά, ως «αγροτικά» ιερά 

αναφέρονται η Αγία Πελαγία στα Γουρνιά, ο Αφέντης Χρηστός στη Φαιστό (Watrous 1994:733), οι 

Ατσιπάδες (Peatfield 1992) και το Σπήλι Βορίζι, στην κοιλάδα του Αγίου Βασιλείου.    
15 Σχετικά µε τις µυκηναϊκές επιρροές στο σχηµατολόγιο της κεραµικής από το νεκροταφείο των 

Αρµένων, Νέζερη 2006:20. 
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 1.3 Τοπογραφία 

Η θέση βρίσκεται στον ανώτερο δολοµιτικό/δολοµιτικό-ασβεστολιθικό κώνο του 

ορεινού όγκου του Βρύσινα σε υψόµετρο 853µ., 7 χιλιόµετρα σε ευθεία γραµµή 

νότια, νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης του Ρεθύµνου (Εικόνα 1, Χάρτης 1). Το 

βουνό έχει προσανατολισµό από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά και επιβάλλεται 

τόσο στην πεδινή λεκάνη, που ανοίγεται στη νότια πλευρά, προς την επαρχία του 

Αγίου Βασιλείου και την είσοδο στα νοτιοανατολικά, προς την κοιλάδα του Αµαρίου, 

όσο και σε όλη την βόρεια παραλιακή ζώνη του νοµού Ρεθύµνου. Στα δυτικά 

«βλέπει» προς τους Αρµένους, ενώ στα βορειοανατολικά προς το Χαµαλεύρι. Η θέση 

«ελέγχει» οπτικά όλη την πεδινή ζώνη προς νότο, έως τον άξονα των χωριών Καρίνες 

- Παντάσσα.  

Όλη η κορυφογραµµή, καθώς και η δυτική πλαγιά του ανώτερου τµήµατος του 

βουνού, συνίστανται σε επάλληλους δολοµιτικούς/δολοµιτικούς-ασβεστολιθικούς 

µικρούς κώνους που επιτείνουν το βαθµό δυσκολίας της ανάβασης στο ιερό. Χαµηλή, 

θαµνώδης βλάστηση, χαρακτηρίζει τόσο τη θέση όσο και το άµεσο περιβάλλον της, 

που σήµερα συνιστά ζώνη κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Όλη η δυτική, νοτιοδυτική 

πλευρά από τα 800 έως τα 650, περίπου, µέτρα υψόµετρο, όπου και 

πραγµατοποιήθηκε έως τώρα το µέγιστο τµήµα της επιφανειακής έρευνας, 

χαρακτηρίζεται από συνεχές, σύνθετο σύστηµα επάλληλων ανδήρων-ταρατσών, στη 

βάση των οποίων ανοίγονται καλλιεργήσιµες µε σιτηρά, έως τη δεκαετία του 1970, 

δολίνες. Τα άνδηρα της πλαγιάς, από όπου συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

επιφανειακής επισκόπησης οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις κεραµικής, συγκρατούνται 

από τον ίδιο τον φυσικό δολοµίτη/δολοµιτικό ασβεστόλιθο, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις αργολιθοδοµές, που «γεµίζουν» τα φυσικά διάκενα του βράχου, εν είδη 

τοιχίου, λειτουργούν αντερεισµατικά.  
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Στα άνδηρα της δυτικής, νοτιοδυτικής πλαγιάς αναγνωρίστηκαν οι πυρήνες 

δραστηριότητας 4-7 της επιφανειακής έρευνας τους τέλους της Εποχής του Χαλκού 

(Χάρτης 2). Ο πυρήνας δραστηριότητας 3 βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο, αµέσως 

κάτω από το ιερό κορυφής. Η συνολική έκταση που κάλυψε η επιφανειακή έρευνα 

κατά µήκος της δυτικής πλαγιάς είναι περίπου 800 µέτρα, ενώ το συνολικό πλάτος 

φτάνει τα 100 µέτρα. Από τον χώρο του ιερού συλλέχθηκε, επίσης, υλικό στο πλαίσιο 

της επιφανειακής έρευνας (θέση 1 επιφανειακής έρευνας). Τέλος, υψηλή πυκνότητα 

κεραµικής συλλέχθηκε και από το ανατολικό πλάτωµα που καλύπτει έκταση µήκους 

500 µέτρα (πυρήνας δραστηριότητας 2) και «βλέπει» όλη τη βόρεια, 

βορειοανατολική παράκτια ζώνη του νοµού. 

Το ιερό κορυφής διατάσσεται σε τρία άνδηρα. Το ανώτερο, το µέγιστο τµήµα της 

επιφάνειας του οποίου σήµερα καταλαµβάνεται από το σύγχρονο εκκλησάκι του 

Αγίου Πνεύµατος και τον περίβολό του, καλύπτει έκταση 400m² περίπου. Η ανώτερη 

αυτή επιφάνεια έχει υποστεί εκτεταµένες επεµβάσεις. Τα δύο επόµενα άνδηρα - µε 

επιχώσεις, το συνολικό πάχος των οποίων, τουλάχιστον στο µεσαίο άνδηρο όπου 

πραγµατοποιείται έως τώρα η τρέχουσα ανασκαφική έρευνα, δεν ξεπερνά τα 30 µε 

50cm, κατά περίπτωση - «βλέπουν» στον βορρά, προς την παραλιακή ζώνη του 

Ρεθύµνου. Η συνολική έκταση των δύο ανδήρων είναι 700m2 παρέχοντας έτσι µια εν 

δυνάµει περιοχή χρήσης για το ιερό, περίπου, 1100m2. Η παντελής απουσία 

ευρηµάτων,  κατά την τρέχουσα ανασκαφή,  από το χαµηλότερο προς βορρά άνδηρο, 

σε συνδυασµό µε την πληροφορία του αρχιτεχνίτη της ανασκαφής που διεξήγαγε ο Κ. 

∆αβάρας, ενδυναµώνουν την αρχική υπόθεση ότι το χαµηλότερο άνδηρο αποτέλεσε 

µία, τουλάχιστον, από τις περιοχές όπου πραγµατοποιήθηκε η ανασκαφή της πρώτης 

περιόδου.            
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Η ελάχιστη υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στις υπώρειες του ασβεστολιθικού κώνου 

του ιερού, που συνιστά το άνω όριο της εκµεταλλεύσιµης, κατά την ΥΜΙΙΙΓ, πλαγιάς, 

και στο ίδιο το ιερό είναι, περίπου, 50 µέτρα. Η βόρεια πλαγιά του Βρύσινα 

χαρακτηρίζεται από καρστικά, κάθετα ρήγµατα που καταλήγουν στο σηµείο επαφής 

του ορεινού όγκου µε την πεδινή ζώνη, προς το σύγχρονο χωριό των Καπεδιανών – 

το πλησιέστερο από βορρά χωριό προς τη θέση.  

Ο Βρύσινας συνιστά το τοπογραφικό κέντρο ενός συνόλου από 21 χωριά, τα 

λεγόµενα «Βρυσιναία» (Σπανάκης:128). Το όνοµα της θέσης (Καλοµενόπουλος 

1894:205) προέρχεται πιθανόν από την ύπαρξη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που 

διατρέχει όλη την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από ένα σύνθετο υδατοσύστηµα από 

ρέµατα και παραπόταµους στις υπώρειες του ορεινού όγκου. Πλήθος ρεµάτων που 

ξεκινούν από το χωριό Αµπελάκι στη δυτική πλευρά της νότιας λεκάνης (λεκάνη 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι) και τη διασχίζουν, ακολούθως, ενώνονται µε άλλα που 

ξεκινούν από τις Καρίνες (Καρινιώτικο ρέµα) και τον λόφο της Πατρέλας (ρέµα 

Φουντάνας). Στο ύψος του χωριού Γενή τα ρέµατα ενώνονται και ακολουθώντας τον 

πυθµένα της νότιας λεκάνης καταλήγουν στο φράγµα του Αµαρίου. Τα ρέµατα που 

διασχίζουν τις βόρειες υπώρειες του βουνού διατρέχουν κάθετα τις ιζηµατογενείς 

αποθέσεις της βόρειας πεδινής έκτασης στον άξονα βορρά-νότου. 

Η συντοµότερη προς τη θέση διαδροµή είναι από τη νότια πλευρά, από το χωριό 

Όρος. Τα πλησιέστερα προς νότο χωριά, η πλειονότητα των οποίων αναπτύσσεται 

στις υπώρειες του βουνού, είναι τα χωριά Αµπελάκι, Καρέ, Γουλεδιανά, Σελλί και το 

χωριό Μύρθιος στα νότια-νοτιοανατολικά. Η µεταξύ τους απόσταση µέσω της 

τοπικής οδού είναι περίπου 1 χιλιόµετρο, ενώ 3 περίπου χιλιόµετρα είναι η απόσταση 

από τα Γουλεδιανά προς το Σελλί. Από το χωριό Σελλί και γενικά νότια της στενής 

λωρίδας όπου αναπτύσσονται τα παραπάνω χωριά, κάτω από τον λόφο της Πατρέλας, 
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διανοίγεται η επιβλητική για το βάθος της νότια λεκάνη µε καλλιέργειες και έντονη 

καταβύθιση στο χωριό Γενή, που βρίσκεται στο µέσον της, 3 χιλιόµετρα νότια από το 

χωριό Σελλί. Η περιοχή σχηµατίζει µια σχετικά κλειστή αυτόνοµη προς τα νότια 

έκταση, καθώς εκεί ορίζεται από τους ορεινούς όγκους του Βρύσινα και του Σωρού 

και καταλήγει στα ανατολικά στο φράγµα και την είσοδο της κοιλάδας του Αµαρίου. 

Η απόσταση από το χωριό Μύρθιος έως το Φράγµα του Αµαρίου και την περιοχή των 

Ποταµών είναι περίπου 6 χιλιόµετρα, ενώ από τους Ποταµούς έως το χωριό 

Απόστολοι η απόσταση είναι 12 χιλιόµετρα. Το στενό προς τα ανατολικά πέρας της 

στη συνέχεια διευρύνεται σχηµατίζοντας προέκταση της πεδινής ζώνης προς το χωριό 

Απόστολοι, που βρίσκεται στο βάθος και την είσοδο της κοιλάδας του Αµαρίου. Στην 

ανατολική-βορειοανατολική πλευρά υπάρχει το χωριό Πρασσές, ενώ στη βόρεια, 

εκτός από τα Καπεδιανά, τα χωριά Χρωµοναστήρι και Ρουσσοσπίτι. Στη δυτική 

πλευρά, εξαιτίας της παρέµβασης χαµηλού ορεινού όγκου, δεν έχει οπτική επαφή µε 

τους Αρµένους, µολονότι είναι το πλησιέστερο προς αυτήν την πλευρά χωριό, ενώ 

στα βορειοδυτικά υπάρχει το χωριό Σωµατάς. 

   

 1.4 Το ιστορικό του χώρου και της αρχαιολογικής έρευνας 

Τα πρώτα ευρήµατα στον χώρο του ιερού εντοπίστηκαν το 1938 (Faure 1963: 504) 

στο πλαίσιο επεκτάσεων και διαµορφώσεων της µικρής εκκλησίας του Αγίου 

Πνεύµατος που βρίσκεται στην κορυφή του Βρύσινα. Ήδη από την επίσκεψη του 

Faure στο ιερό το 1962, αρχίζει η παράδοση αρχαιολογικού υλικού στο µουσείο του 

Ρεθύµνου, στις αποθήκες του οποίου, σήµερα, φυλάσσεται  το υλικό (Faure 

1963:504-508, ∆αβάρας 1974:210, Αλεξίου 1963:315). Μια σειρά επεισοδίων 

παραβίασης έχει επιφέρει δραστικές αλλοιώσεις στον χώρο του ιερού. Το εκκλησάκι 

του Αγίου Πνεύµατος, που σήµερα καταλαµβάνει το ανώτερο άνδηρο του ιερού 
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κορυφής, «πάτησε» επάνω στα θεµέλια προϋπάρχουσας εκκλησίας, πιθανότατα του 

17ου αιώνα. ∆ιατάραξη των επιχώσεων υπήρξε κατά το α’ µισό του 20ου αιώνα, οπότε 

πραγµατοποιήθηκε µια σειρά ιδιαίτερων χωροταξικών παρεµβάσεων και 

διαµορφώσεων ευρείας έκτασης για την ανάδειξη της σύγχρονη εκκλησίας. Τµήµα 

της βόρειας πλευράς, στο εσωτερικό του περιβόλου του Αγίου Πνεύµατος, έχει 

διαταραχθεί από την κατασκευή δύο στερνών, η µία πιθανότατα σύγχρονη µε την 

εκκλησία, η δεύτερη πρόσφατη. Στη βορειοανατολική γωνία, εσωτερικά του 

περιβόλου, διανοίχθηκε µεγάλος λάκκος που χρησιµοποιήθηκε ως πολυβολείο κατά 

τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής. Η θέση, τέλος, έχει υποστεί σηµαντικές 

αλλοιώσεις από τις κατά καιρούς λαθρανασκαφές16. 

 Η ανασκαφική δραστηριότητα στο ιερό κορυφής περιλαµβάνει δύο φάσεις. Οι 

πρώτες ερευνητικές προπάθειες στον χώρο πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 1972-73 

από τον Κ. ∆αβάρα. Εξαιτίας της απουσίας ηµερολογίου καταγραφής των 

ανασκαφικών εργασιών, δεν υπάρχει καµιά πληροφορία σχετικά µε την ακριβή θέση 

εύρεσης των περισυλλεχθέντων ευρηµάτων. Ασαφής παραµένει και η έκταση που 

κάλυψε η αρχική ανασκαφή.  

Οι αντικειµενικές δυσκολίες που προκύπτουν τόσο για την κατανόηση της 

λειτουργίας του ιερού όσο και για τη χρονολόγηση των ευρηµάτων είναι δεδοµένες. 

Τα κινητά ευρήµατα συλλέχθηκαν σε σάκους, που, µε εξαίρεση µεµονωµένες 

περιπτώσεις, δεν φέρουν καµιά πληροφορία για την ακριβή θέση εύρεσής τους. Ο 

αναγραφόµενος αριθµός κάθε σάκου δόθηκε από την ερευνητική οµάδα του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, που από το έτος 2000 έχει αναλάβει τη µελέτη του υλικού. Η 

χρονολόγηση της κεραµικής, αλλά και των υπόλοιπων ευρηµάτων, στηρίζεται σε 

                                                 
16 Η τελευταία λαθρανασκαφή σηµειώθηκε την άνοιξη του 2003, γεγονός, µάλιστα, το οποίο οδήγησε 

το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στην έναρξη της τρέχουσας ανασκαφικής έρευνας. Για ανάλογα 

επεισόδια παραβίασης, βλ. ∆αβάρας 1973:28, 1974:210. 



21 

µορφολογικά, κυρίως, χαρακτηριστικά, δευτερευόντως σε χαρακτηριστικά της 

επεξεργασίας της επιφάνειας των οστράκων και κινείται σε επίπεδο γενικών τάσεων. 

Η τυπολογική µελέτη και η χρονολόγηση του υλικού βρίσκονται στο στάδιο της 

ολοκλήρωσης17.   

Η δεύτερη φάση των ανασκαφικών εργασιών πραγµατοποιείται από το 2004 και 

βρίσκεται σε εξέλιξη18. Η εικόνα που προκύπτει από την τρέχουσα ανασκαφή, µε 

βάση τα ταφονοµικά χαρακτηριστικά της θέσης, είναι ότι τα ευρήµατα συνδέονται µε 

δευτερογενή, πιθανότατα, επεισόδια αποµάκρυνσης από τον πρωτογενή χώρο  και 

µαζικής συγκέντρωσής τους.  

Παράλληλα µε την ανασκαφή, από το 2004 διεξάγεται επιφανειακή επισκόπηση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη19. Η επιφανειακή έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

πραγµατοποιείται σε αυτή τη φάση στην ορεινή ζώνη του Βρύσινα και έχει καλύψει 

έως τώρα τόσο την κορυφογραµµή όσο και την έκταση περιµετρικά του ανώτερου 

δολοµιτικού/δολοµιτικού-ασβεστολιθικού κώνου. Το υλικό της επιφανειακής έρευνας 

συλλέγεται εντατικά στις περιοχές µε υψηλή πυκνότητα κεραµικού υλικού και για 

τον λόγο αυτόν η περισυλλογή των ευρηµάτων γίνεται µε τη χρήση καννάβου.  

Μεταξύ των στόχων της επιφανειακής επισκόπησης είναι η διερεύνηση της έκτασης 

που καταλαµβάνει το ιερό κορυφής, η αναζήτηση παλαιότερων διαδροµών 

πρόσβασης προς αυτό, η συσχέτιση του υλικού του ιερού µε αυτό της ευρύτερης 

περιοχής, προκειµένου να κατανοηθεί το ευρύτερο οικιστικό πλέγµα γύρω από τον 

Βρύσινα σε βάθος χρόνου, και ταυτόχρονα ο εντοπισµός των οικισµών που 

                                                 
17 Η τυπολογική µελέτη της κεραµικής γίνεται από την αρχαιολόγο Ι.Τζαχίλη. 
18 Η ανασκαφή πραγµατοποιείται µε συνεργασία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και υπεύθυνη 

αρχαιολόγο την Ι.Τζαχίλη και της ΚΕ’ Ε.Π.Κ.Α. και υπεύθυνη αρχαιολόγο την Ε. Παπαδοπούλου.  
19 Υπεύθυνος της επιφανειακής έρευνας είναι ο αρχαιολόγος Κ. Σµπόνιας. 
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σχετίζονταν άµεσα µε το ιερό. Η έως τώρα έρευνα δεν έχει προσδιορίσει οικισµούς 

που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε το ιερό κορυφής. 

 

1.5 Περιοδοποίηση στην περιοχή του Βρύσινα και στον νοµό Ρεθύµνου 

Εξαιτίας της περιορισµένης, γενικά, ανασκαφικής δραστηριότητας στο βόρειο ήµισυ 

του νοµού Ρεθύµνου, ειδικά στην ύπαιθρο, αµέσως έξω από τον αστικό ιστό της 

σύγχρονης πόλης, υπάρχει αντικειµενική δυσκολία στη συσχέτιση του ιερού µε τους 

οικισµούς που εν δυνάµει σχετίζονταν µε αυτό. Τα δεδοµένα για την προϊστορική 

περίοδο στην ευρύτερη ενδοχώρα του βόρειου µισού του νοµού είναι πολύ 

περιορισµένα. Οι επιφανειακές περισυλλογές και ο εντοπισµός θέσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και του 1980 επικεντρώθηκαν 

στην πόλη του Ρεθύµνου, το Αµάρι και την ευρύτερη περιοχή του Χαµαλευρίου και 

όχι στην ενδοχώρα, νότια του αστικού ιστού της σύγχρονης πόλης (Hood et al. 

1964:52, Schiering 1982). Η τεκµηρίωση της προϊστορικής κατοίκησης της περιόδου 

των ανακτόρων20 στην περιοχή του Βρύσινα εξαντλείται σε απλές αναφορές και 

µεµονωµένες παραδόσεις αρχαιολογικού υλικού, καθώς και στα δεδοµένα που 

προέκυψαν από τις προαναφερθείσες έρευνες επιφανείας. Εγκαταστάσεις στην άµεση 

περιοχή του, όπως εργαστήρια ή κλίβανοι, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

πραγµατικά συστήµατα αναφοράς, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, δεν έχουν 

εντοπιστεί21.    

                                                 
20 Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται και από την παράθεση των θέσεων στο κείµενο, δεν 

διασαφηνίζεται στη βιβλιογραφία ακριβέστερη χρονολόγηση πέρα από τον γενικό χαρακτηρισµό 

«ανακτορική».  
21 Επισηµαίνεται ότι η αναφορά της Νέζερη 2006 σε πιθανή ύπαρξη «τοπικού εργαστηρίου» της ΥΜ 

ΙΙΙ περιόδου στην επαρχία Ρεθύµνης αφορά στον προσδιορισµό του µέσα από την ανάλυση, επίσης 

υποθετικών συστηµάτων αναφοράς. 
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Οι παραδόσεις υλικού και η επιφανειακή έρευνα στις πεδινές εκτάσεις που 

αναπτύσσονται περιφερειακά του Βρύσινα αφορούν σε κεραµική των περιόδων των 

ανακτόρων που προσδιορίστηκε κυρίως στη νότια λεκάνη, τη λεκάνη Κούµοι-Γενή-

Αποστόλοι (Χάρτης 1). Τεκµηριώνεται µινωική παρουσία στα Γουλεδιανά, στη θέση 

Ονυθέ, µε υλικό της νεοανακτορικής περιόδου (Pendlebury 1939:232, Στρατιδάκης 

1994:118, Καραµαλίκη 2005:26-27), στο Σελλί, στη θέση Κεφάλι, µε µινωικά 

όστρακα (πιθανότατα της ΜΜ ΙΙΙ, YM IA και ΥΜ ΙΙΙ περιόδου – Hood et al. 

1964:67, Στρατιδάκης 1995:328), στον Μύρθιο, στη θέση Πετρέ, µε λείψανα 

µινωικής οικίας και στη θέση Άγιος Θεόδωρος, µε όστρακα της µινωικής εποχής 

(Hood et al. 1964:70, Στρατιδάκης 1995:319). Στη νοτιοδυτική πλευρά του Βρύσινα 

λείψανα νεοανακτορικής οικίας εντοπίστηκαν στη θέση Πιργιόλικα, στο χωριό 

Κούµοι, 15 χιλιόµετρα νότια της πόλης του Ρεθύµνου (Schiering 1982:47-54). Στην 

ανατολική πλευρά των υπωρειών του Βρύσινα αναφέρεται η πιθανή παρουσία 

µινωικών τοίχων, πρωιµότερων της βεβαιωµένης ΥΜ ΙΙΙ φάσης, στο χωριό Πρασσές, 

στη θέση Καστρί (Hood et al. 1964:69-70, Στρατιδάκης 1995:325). Στο ανατολικό 

πέρας της πεδινής λεκάνης της νότιας πλευράς, στην είσοδο της κοιλάδας του 

Αµαρίου, επιβεβαίωνεται προϊστορική κατοίκηση σε µια σειρά θέσεων: στη θέση 

Βενί και Καστρί στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Παντάνασσα, στο χωριό Πατσός, 

στις θέσεις Φουρναρέ, Χάλαρα, Τσιλόβρυση, Κεφάλια και το σπήλαιο του Ερµή 

Κραναίου µε όστρακα της ΜΜ, ενδεχοµένως και της ΥΜ Ι (Hood et al. 1966:187, 

188) και στο χωριό Απόστολοι (Στρατιδάκης 1994, 1995). Στη βόρεια πεδινή έκταση 

αναφέρεται µινωική κατοίκηση της ανακτορικής περιόδου µόνο από την παράλια 

ζώνη στα Μισίρια και τον Πλατανέ, 4 χιλιόµετρα περίπου ανατολικά της σύγχρονης 

πόλης του Ρεθύµνου, στις θέσεις Παπούρα µε λείψανα ΜΜ-ΥΜ οικισµού και στη 

θέση Γουλεδιανός αντίστοιχα (Hood et al. 1964:60). Στην παράλια ζώνη ανατολικά 
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της πόλης του Ρεθύµνου τεκµηριώθηκε εντατική προϊστορική κατοίκηση µεταξύ 

άλλων της ΜΜ και ΥΜ περιόδου στην περιοχή Σταυρωµένου-Χαµαλευρίου (Faure 

1960:202-205, Hood et al. 1964:62-66). 

Παρουσία της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου τεκµηριώνεται από το νεκροταφείο των Αρµένων 

(Τζεδάκις 1980), το χωριό Πρασσές (Hood et al. 1964:69-70), στη θέση Καστρί, και 

τα Γουλεδιανά, στη θέση Ονυθέ. Πρόσφατα, πραγµατοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα 

στη θέση Αγία Ειρήνη, βόρεια-βορειοδυτικά του Βρύσινα, οπότε και προσδιορίστηκε 

η χρήση του χώρου µεταξύ άλλων και κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο. Τάφοι της 

περιόδου έχουν ανασκαφεί και µέσα στην πόλη του Ρεθύµνου.  

Αντίθετα µε το βόρειο τµήµα του νοµού, η αρχαιολογική εικόνα της νότιας πλευράς 

είναι πολύ περισσότερο γνωστή (Kanta 1999, 1994, Peatfield: 1992, Tzigounaki 

1995, Moody et al. 2000a). Η έως τώρα έρευνα εντοπίζει στον νοµό Ρεθύµνου, όπως 

έχει αναφερθεί ήδη, εκτός από τον Βρύσινα, δύο ακόµα ιερά κορυφής, τους 

Ατσιπάδες (Peatfield 1992), στον ορεινό όγκο του Κούρουπα, και το Σπήλι Βορίζι 

(Hood and Warren 1966:174, Nowicki 1987:42-43), επάνω από το Σπήλι. Στην 

κοιλάδα του Αµαρίου εξέχουσα σηµασία για τα αρχαιολογικά δεδοµένα της περιοχής 

έχουν η σηµαντική παλαιοανακτορική εγκατάσταση του Μοναστηρακίου και η 

παλαιοανακτορική-νεοανακτορική εγκατάσταση στο Αποδούλου. Η κεραµική και 

των δύο θέσεων εµφανίζει αναλογίες µε το κεραµικό υλικό της Φαιστού, µε την 

οποία οι ανασκαφείς διαπιστώνουν εµφανείς, σε επίπεδο τυπολογίας και 

διακόσµησης, σχέσεις (Kanta 1999:388, 389, Tzigounaki 1995).     
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1.6 Ο χαρακτήρας του ιερού και των πυρήνων δραστηριότητας της επιφανειακής 

έρευνας από τον Βρύσινα  

Η διενέργεια της τρέχουσας ανασκαφής στο ιερό κορυφής µας έδωσε τη δυνατότητα  

να κατανοήσουµε ορισµένες διαστάσεις της φύσης και της λειτουργίας του. 

Μολονότι η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη, µπορούν να εξαχθούν, σε συνδυασµό µε το 

παλιό υλικό της ανασκαφής του 1972-3, κάποια πρώτα συµπεράσµατα για τα 

χαρακτηριστικά της θέσης. Πρόκειται για σηµαντικό ιερό κορυφής δεδοµένης, όχι 

µόνο της ποσότητας του κεραµικού υλικού και της «ιδιαιτερότητας» ορισµένων 

κινητών ευρηµάτων, αλλά και της εν δυνάµει έκτασής του. Εκτός από τα πολύ µικρά 

κεραµικά θραύσµατα, το µέγεθος των οποίων δεν ξεπερνά το 1cm και δεν 

συνυπολογίστηκαν, καταµετρήθηκαν 60.000, περίπου, όστρακα από το υλικό που 

συγκέντρωσε ο Κ. ∆αβάρας, κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο στον χώρο. Ο 

αριθµός αυτός είναι αναµφισβήτητα µεγάλος, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο 

αντίστοιχος αριθµός των οστράκων από τους Ατσιπάδες, το δεύτερο σηµαντικό ιερό 

κορυφής στον νοµό Ρεθύµνου, δεν ξεπερνά τα 2.500 (Peatfield 1992:64).  

Εξαιτίας της συστηµατικής παραβίασης, η δυνατότητα πλήρους ανασύστασης της 

λειτουργίας των επιµέρους χώρων εµφανίζει εγγενείς αδυναµίες. Το ανώτερο άνδηρο, 

όπου και η σύγχρονη εκκλησία, είναι µια επίπεδη σήµερα επιφάνεια, η µεγαλύτερη 

σε έκταση που διαµορφώνεται στον χώρο του ιερού. Αν και έντονα παραβιασµένη, τα 

φυσικά χαρακτηριστικά της µας οδηγούν να υποθέσουµε ότι συνιστούσε τον πυρήνα 

τέλεσης των συλλογικών πράξεων. ∆εν διαπιστώθηκε, µε βάση τη γενικότερη 

κατανοµή των ευρηµάτων και στα υπόλοιπα άνδηρα, σταδιακή, ποσοτική 

συρρίκνωση των ευρηµάτων κατά την αποµάκρυνση από τον τοπογραφικό πυρήνα 

του ιερού. 
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Η αφαίρεση των επιχώσεων µε την ανασκαφή στα δύο προς βορρά άνδηρα 

αποκαλύπτει το έντονα βραχώδες ανάγλυφο µε την επαλληλία των φυσικών 

εγκολπώσεων και των µικρορηγµάτων, την προσλήψιµη, δηλαδή, εικόνα των 

χρηστών του ιερού. Μολονότι ο ∆αβάρας αναφέρει την παρουσία των αφιερωµάτων 

στις σχισµές του βράχου (∆αβάρας 1973:584, 1974:210), η εικόνα που έως τώρα έχει 

προκύψει στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας δεν είναι ανάλογη. Κεραµική και 

ειδώλια συνυπάρχουν, άτακτα ριγµένα στον χώρο και δίνουν την αίσθηση 

αναµόχλευσης. Σε καµία από τις περιοχές που ανασκάφηκαν δεν διαπιστώθηκαν ίχνη 

πυράς22. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι επιχώσεις των ανδήρων συνιστούν 

δευτερογενείς, πιθανότατα, απορρίψεις των αφιερωµάτων και είναι το προϊόν 

µαζικών αποµακρύνσεων από τον πραγµατικό χώρο τέλεσης των συλλογικών 

πράξεων, όπως ήδη επισηµάνθηκε.  

Η έντονη κατάτµηση που παρατηρείται, κυρίως στην κεραµική, δεν αποκλείει την 

πιθανότητα να σχετίζεται µε συνειδητές πράξεις θραύσης και απόρριψης ως τυπικό 

τµήµα των συλλογικών δράσεων που τελούνταν στα ιερά. Το 20%, περίπου, του 

συνόλου της κεραµικής του παλιού υλικού των ετών 1972-3 συνιστά θραύσµατα που 

δεν ξεπερνούν σε µέγεθος το 1cm. Χωρίς να αποκλείονται αντίστοιχα επεισόδια και 

στην περίπτωση των ειδωλίων, το συµπαγές των τοιχωµάτων τους, εκ των πραγµάτων 

δεν επιτρέπει τον έντονο θραυσµό τους και εποµένως δυσκολότερα, τυχόν 

αντίστοιχες πράξεις, είναι ανιχνεύσιµες.  

Είναι, ωστόσο, σαφές ότι ο βαθµός διατήρησης των κινητών ευρηµάτων, εποµένως 

και της κεραµικής, σχετίζεται άµεσα µε το έντονα διαβρωτικό ταφονοµικό 

περιβάλλον έκθεσής τους. Η εκ φύσεως έκθεση του χώρου σε διαβρωτικές συνθήκες 

(στο όξινο της βροχής, και γενικότερα στο σύστηµα νερό – πάγος – ήλιος) οδηγεί στη 
                                                 
22 Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι τα ευρήµατα βρίσκονταν σε «παχύ στρώµα µελανής γης», χωρίς 

ωστόσο να µιλάει για την ύπαρξη πυράς (∆αβάρας 1974:210).   
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µερική ή στη συντριπτική αποδόµηση της επιφάνειας ή/και της τοµής τόσο των 

κεραµικών αντικειµένων όσο και των υπόλοιπων ευρηµάτων. Το φαινόµενο γίνεται 

περισσότερο έντονο σε ορεινά περιβάλλοντα, όπως αυτά των ιερών κορυφής, καθώς 

οι συνεχείς εγκολπώσεις και τα διάκενα της δολοµιτικής-ασβεστολιθικής/δολοµιτικής 

επιφάνειας λειτουργούν ως αποθήκες σώρευσης του νερού µε αποτέλεσµα την 

αύξηση του διαβρωτικού συντελεστή και την επίταση του φαινοµένου 

(Μανούτσογλου 2003:74). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλειονότητα της κεραµικής 

του Βρύσινα που διατηρεί επίχρισµα ή/και βαφή (διακόσµηση πολυχρωµίας, λευκή 

βαφή), αυτά είναι τόσο απολεπισµένα που, χωρίς τη χρήση φακού µεγέθυνσης, 

δύσκολα το γυµνό µάτι µπορεί να τα αναγνωρίσει.   

Η σηµασία της θέσης καταδεικνύεται, επιπλέον, και από την ποιότητα των 

ευρηµάτων. Εκτός από την κεραµική, συλλέχθηκε µεγάλος αριθµός ειδωλίων, τα 

περισσότερα από τα οποία είναι ζωόµορφα. Ο αριθµός των ανθρωπόµορφων, 

µολονότι σηµαντικός, είναι καταφανώς µικρότερος. Τα ζωόµορφα ειδώλια 

απεικονίζουν κυρίως βοοειδή, ενώ είναι λίγες οι περιπτώσεις που αποδίδονται 

πουλιά, φίδια και πιθανόν αιγοειδή. Στις περιπτώσεις, µάλιστα, αυτές τα πολύ µικρά 

σε µέγεθος ζώα αποτελούν διακοσµητικό «εξάρτηµα» άλλων σκευών, κατά βάση 

λεκανοειδών, καδόσχηµων αγγείων και υπόστατων. Το µέγεθος των βοοειδών 

κυµαίνεται από 10cm έως µεγαλύτερο από 50cm. Τα περισσότερα είναι άβαφα, αλλά 

υπάρχουν και κάποια ολόβαφα και πολύ λιγότερα διακοσµηµένα µε βαφή. Τα σαφώς 

λιγότερα σε αριθµό ανθρωπόµορφα αποδίδουν ανδρικές όσο και γυναικείες µορφές. 

Με δεδοµένη κάποια σχετική ποικιλοµορφία στις διαστάσεις τους, δεν 

διαφοροποιούνται, ωστόσο, σηµαντικά ως προς το µέγεθός τους σε αντίθεση µε τα 

ζωόµορφα. Ανάµεσα στα πήλινα ευρήµατα που αξίζει να αναφερθούν είναι φαλλοί, 

µικρά και µεγάλα σε µέγεθος διπλά κέρατα καθοσίωσης και σφαιρίδια. Εκτός όµως 
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από τα πήλινα αντικείµενα, συλλέχθηκαν λίθινες τράπεζες προσφορών, η µία από τις 

οποίες µε σύµβολα της Γραµµικής Α (∆αβάρας 1974:212), λίθινο προσωπείο 

αιλουροειδούς και λίθινες αποδόσεις παπουτσιών. Συγκεντρώθηκε µικρός αριθµός 

από χάλκινα αντικείµενα, όπως εγχειρίδια και ελάσµατα, διπλοί µικρογραφικοί 

πελέκεις και 2 ειδώλια λατρευτών (∆αβάρας 1974:211). Ένα τρίτο, επίσης χάλκινο, 

ανθρωπόµορφο ειδώλιο βρέθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα του 2005. 

Η επιφανειακή έρευνα εντόπισε πυρήνες δραστηριότητας,  περιµετρικά των 

υπωρειών του ιερού, όπως αυτοί αντανακλώνται κυρίως στην υψηλή πυκνότητα της 

κεραµικής. Η συνεχής παρουσία ανδήρων που καταλαµβάνουν όλη την έκταση 

περιµετρικά των υπωρειών του ανώτερου δολοµιτικού/ασβεστολιθικού όγκου, όπου 

και το ιερό, χαρακτηρίζεται από επαλληλία συνεχειών και ασυνεχειών στην 

κατανοµή του κεραµικού υλικού. Στον Χάρτη 2 αποτυπώνονται σε κάνναβο οι 

σχετικές πυκνότητες της κεραµικής που συλλέχθηκε από την περιοχή. Ο 

συγκεκριµένος σταθερότυπος διασποράς αντανακλά την παρουσία διάσπαρτων, στον 

άξονα βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά, µεµονωµένων εγκαταστάσεων ή µικρών 

αθροισµάτων οικιών, «χωµένων» στις ορεινές υπώρειες του βουνού που 

εκµεταλλεύονται τα τοπικά µικροπεριβάλλοντα των πλαγιών23. Από την κατανοµή 

του ίδιου του υλικού είναι εµφανής η προτίµηση εκµετάλλευσης προς κατοίκηση του 

ανώτερου τµήµατος της πλαγιάς. Οι υψηλές συγκεντρώσεις υλικού στα πλέον ορεινά 

τµήµατα του βουνού, η σαφής πτώση της ποσότητας της κεραµικής στα περιφερειακά 

                                                 
23 Ο οικισµός, τείνει να είναι πιο διάσπαρτος στο βουνό παρά στην πεδιάδα - συνθήκη η οποία, βέβαια, 

εξαρτάται από τις ιδιαίτερα τοπικά συστήµατα -, εξαιτίας των εµποδίων που προκύπτουν από το 

ορεινό ανάγλυφο. Στο βουνό, εξαιτίας της κατακερµατισµένης κατανοµής της αρόσιµης γης, τα σπίτια 

των οικισµών ή αθροίσµατά τους χτίζονται σε αποστάσεις µεταξύ τους. Είναι γνωστό, ότι τα χωριά 

που αναπτύσσονται σε ορεινά περιβάλλοντα προσαρµόζονται, συχνά, στη µορφή του εδαφικού τους 

υπόβαθρου, αναπτύσσονται, δηλαδή, ακολουθώντας κάποιες δεδοµένες ισοϋψείς καµπύλες (Derruau 

1976:273, 279).  
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τµήµατα των πυρήνων δράσης και η πλήρης απουσία της από ενδιάµεσες εκτάσεις 

οδηγούν στην πρώτη εκτίµηση ότι αντανακλώνται οικίες ή αθροίσµατα οικιών, που, 

µε βάση την τυπολογία της κεραµικής, ανήκουν στην ΥΜ ΙΙΙΓ φάση. Τα κατώτερα 

τµήµατα και οι δολίνες που ανοίγονται στους εσωτερικούς πυθµένες του ορεινού 

όγκου και συνιστούν, µε βάση τη διασπορά της κεραµικής, περιοχές εκτός πυρήνων 

εντατικής δράσης σχετίζονταν πιθανότατα µε άλλες οικονοµικές παραγωγικές 

δραστηριότητες. Με εξαίρεση την παρουσία αντερεισµατικών των ανδήρων, 

µεµονωµένων τοιχίσκων24, η χρονολόγηση των οποίων συνιστά αντικείµενο 

περαιτέρω διερεύνησης,  ισχυρός τοίχος, που σχετίζεται µε την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο, 

εντοπίστηκε στον πυρήνα δραστηριότητας 2, αµέσως βορειοανατολικά του ιερού.  

 

 1.7 Η χρονολόγηση του κεραµικού υλικού από τον Βρύσινα  

∆εδοµένης της αναµόχλευσης του κεραµικού υλικού από τον χώρο του ιερού, η 

χρονολόγησή του κινείται σε επίπεδο σχετικών, γενικών τάσεων µε βάση, κυρίως, 

τυπολογικά χαρακτηριστικά, την ύπαρξη ή όχι πολύχρωµης διακόσµησης και το 

χρώµα του επιχρίσµατος. Η έντονη αποσπασµατικότητα και η ισχυρή διάβρωση στην 

οποία έχουν εκτεθεί οι επιφάνειες των οστράκων δεν επιτρέπει τον οποιοδήποτε 

προσδιορισµό διακοσµητικών µοτίβων.  

 

1.7.1 Από το ιερό κορυφής 

Χρώµα επιχρίσµατος/Χρώµα βαφής 

Ίχνη βαφής στο κεραµικό υλικό από το ιερό διατηρήθηκαν σε ποσοστό 11%. Με 

βάση το ιδιαίτερο χρώµα της αναγνωρίζονται δύο οµάδες. Η πρώτη περιλαµβάνει 

                                                 
24 Λιθοδοµές, ξερολιθιές ή τοιχίσκοι σε άνδηρα πλαγιών, αποτελούν λύση στο πρόβληµα του 

καθαρίσµατος των ορεινών αυτών περιοχών από τις πέτρες και της αντιστήριξης πολύ επικλινών 

εδαφών (Derruau 1976:167). 



30 

όστρακα τα οποία χαρακτηρίζονται από πολυχρωµία. Στην παρούσα µελέτη 

υιοθετείται ο όρος «πολυχρωµία» για την απόδοση της αντίστοιχης µε την καµαραϊκή 

κεραµική χρωµατικής κλίµακας. Ο όρος χρησιµοποιείται προκειµένου να 

«αποφορτιστεί» η πολύ ιδιαίτερη σηµασία µε την οποία συνδέθηκε η καµαραϊκή 

διακόσµηση (κεραµική των ανακτόρων, ανακτορικών εγκαταστάσεων και πολύ 

«ιδιαίτερων» αρχαιολογικών συναφειών).  

Η πολυχρωµία αφορά στο παρόν υλικό στην ύπαρξη λευκής, ερυθρής ή/και 

πορτοκαλί βαφής, που, συχνά, µόλις διακρίνεται µε τη χρήση φακού µεγέθυνσης. Η 

δεύτερη οµάδα αφορά σε όστρακα στα οποία διατηρήθηκε λευκή, µόνο, βαφή. 

Γενικότερα, στο εξεταζόµενο υλικό η πολυχρωµία τείνει να σχετίζεται, ως επί το 

πλείστον, µε την πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού, κατά τη ΜΜ ΙΒ - ΜΜ ΙΙ, ενώ η 

διακόσµηση µε λευκή, µόνο, βαφή χαρακτηρίζει, κυρίως, τη δεύτερη φάση 

λειτουργίας του ιερού, κατά τη ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ υπό ορισµένες προϋποθέσεις 

που θα αναδειχθούν παρακάτω25.  

Και στις δύο περιπτώσεις το χρώµα του επιχρίσµατος, όπου αναπτύσσεται η 

διακόσµηση, είναι µαύρο, κυανό, κυανό-µαύρο, καστανό και ερυθρό. Η συσχέτιση 

του χρώµατος του βάθους µε το είδος της διακόσµησης καταδεικνύει ότι η 

πολυχρωµία συνδυάζεται συχνά µε την παρουσία κυανού, κυανού-µαύρου χρώµατος 

επιχρίσµατος (Εικόνα 2). Αντίθετα, στην περίπτωση λευκής, µόνο, βαφής, µε 

δεδοµένη την προτίµηση για χρήση µαύρου επιχρίσµατος, είναι εµφανής η 

υψηλότερη συχνότητα στη χρήση, επιπλέον, ερυθρού και καστανού βάθους.  

                                                 
25 Η µετάβαση από την πολύχρωµη διακόσµηση της παλαιοανακτορικής περιόδου, στη χρωµατική 

απλούστευση της νεοανακτορικής περιόδου, ουσιαστικά στην τάση υιοθέτησης του λευκού, µόνο, 

χρώµατος κατά τη ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ, καθώς και η πολύ περιορισµένη παρουσία του ερυθρού από την 

αρχή της ΜΜ ΙΙΙ, αναφέρεται και σε άλλες θέσεις (Betancourt 1990:40, 1985:142). 
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Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνεται µε τη µορφή ποσοστών η σχέση 

ανάµεσα στο χρώµα του επιχρίσµατος και το είδος της βαφής:   

 

 
 

χρώµα 

επιχρίσµατος 

µαύρο βάθος κυανό, 

κυανό-µαύρο 

καστανό ερυθρό 

πο
λυ
χρ
ω

µί
α 

    44.44%      41.26%        9.52%       4.76%  

λε
υκ
ή 

βα
φή

 

    39.58%     16.66%      18.75%        25%  

Πίνακας 1: Σχέση ανάµεσα στο χρώµα του επιχρίσµατος και το είδος της βαφής 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 

o το µαύρο χρώµα του επιχρίσµατος σχετίζεται τόσο µε την πολυχρωµία όσο 

και µε τη χρήση λευκής, µόνο, βαφής.  

o Το καστανό χρώµα επιχρίσµατος συνιστά το υπόβαθρο και για τις δύο οµάδες 

διακόσµησης. Το ποσοστό, ωστόσο, όπου το καστανό χρώµα επιχρίσµατος 

σχετίζεται µε τη χρήση λευκής, µόνο, βαφής εµφανίζεται διπλάσιο.  

o Το κυανό, κυανό-µαύρο και το ερυθρό χρώµα επιχρίσµατος τείνουν να 

συνιστούν δείκτη χρονολόγησης.  

Το κυανό, κυανό-µαύρο επίχρισµα σχετίζεται µε την πολυχρωµία και, εποµένως,  µε 

την παλαιότερη φάση λειτουργίας του ιερού, ενώ, το ερυθρό µε τη δεύτερη26. Το 

παραπάνω χρώµα επιχρίσµατος θεωρείται τοπική ιδιαιτερότητα της ευρύτερης 

                                                 
26 Αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στο ερυθρό χρώµα επιχρίσµατος και στη διακόσµηση µε λευκή, 

µόνο, βαφή κατά τη µεταβατική περίοδο ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ στην περιοχή του Κοµµού, βλ. Betancourt 

1990:45.   



32 

δυτικής Κρήτης για την απόδοση του βάθους σε καµαραϊκά/πολύχρωµα αγγεία. 

Απαντάται στο Μοναστηράκι, στο ιερό κορυφής των Ατσιπάδων, καθώς και στην 

περιοχή των Χανίων και σχετίζεται µε στρώµατα, κυρίως, της παλαιοανακτορικής 

περιόδου (Peatfield 1992:71). Για σχετική αναφορά συσχέτισης του κυανού 

χρώµατος επιχρίσµατος µε ΜΜ Ι-ΙΙ θέσεις, βλ. Moody et al. 2000a:365.  

Για τον προσδιορισµό της χρονολόγησης των οστράκων που διατηρούν στην 

επιφάνειά τους ίχνη λευκής βαφής θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να αποσαφηνίζεται, 

εξαιτίας της έντονης αποσπασµατικότητας της κεραµικής, εάν συνιστά το µοναδικό 

χρώµα βαφής ή αποτελεί τµήµα πολύχρωµης κατά τα άλλα διακόσµησης. Το 

συγκεκριµένο χρώµα δεν αποτελεί από µόνο του αυστηρό δείκτη χρονολόγησης. Για 

την αξιολόγηση της λευκής βαφής ως δείκτη χρονολόγησης θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται και άλλες παράµετροι, όπως ο τύπος του αγγείου, το χρώµα του 

επιχρίσµατος και, όπως θα δειχθεί κατά την παρουσίαση της µελέτης, η τεχνολογία 

κατασκευής που επιλέγεται.  

Η περιορισµένη διατήρηση επιχρίσµατος στα όστρακα που συλλέχθηκαν από την 

επιφανειακή έρευνα δεν επιτρέπει ανάλογες παρατηρήσεις για το ΥΜ ΙΙΙΓ κεραµικό 

υλικό. Πάντως, διαφαίνεται κάποια τάση το κυανό, κυανό-µαύρο χρώµα του 

επιχρίσµατος της περιόδου των ανακτόρων να αντικαθίσταται από επίχρισµα 

περισσότερο σκούρου χρώµατος κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο (µαύρο-µπλε χρώµα 

επιχρίσµατος). 

 

∆ιακοσµητικά στοιχεία και γενικότερα στοιχεία επεξεργασίας της επιφάνειας των 

αγγείων, δηλωτικά χρονολογικής πρωιµότητας επιπλέον θεωρούνται: 
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o Η τραχωτή διακόσµηση (barbotine). Το ποσοστό των οστράκων που 

διακοσµούνται µε τραχωτό ρυθµό δεν ξεπερνά το 0.1% στο σύνολο του 

υλικού και αφορά κυρίως σε γεφυρόστοµους σκύφους, αλλά και πρόχους.   

o Η παρουσία µαστοειδών αποφύσεων σε αγγεία µικρού µεγέθους, όπως και το 

ωοκέλυφο, πολύ λεπτό πάχος τοιχώµατος µικρών σε µέγεθος αγγείων.   

o Η πλειονότητα των αγγείων που έχουν πλαστική διακόσµηση. Με βάση τη 

συγκρότηση της ακολουθίας των κεραµικών υλών, όπως προέκυψε από την 

παρούσα µελέτη, ορισµένα αγγεία µε πλαστική διακόσµηση θα µπορούσαν να 

χρονολογηθούν στη δεύτερη φάση του ιερού.  

o Τέλος, στοιχείο χρονολογικής πρωιµότητας θεωρείται η µερική στίλβωση και 

λείανση ορισµένων µαγειρικών, κυρίως, σκευών27. 

Τυπολογία  

Ενδεικτικό σχηµατολόγιο από την κεραµική του Βρύσινα παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3. Η συστηµατική παρουσία επιχρίσµατος σε ηµισφαιρικά κύπελλα, 

συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά διατήρησης βαφής. Γενικότερα, τα ηµισφαιρικά 

κύπελλα από το ιερό κορυφής τείνουν να χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ 

περίοδο. Στο 41% των περιπτώσεων διατηρήθηκε πολύχρωµη διακόσµηση, ενώ σε 

ποσοστό 16% λευκή βαφή. Περίπου τα µισά από όσα διατηρούν ίχνη λευκής βαβής 

                                                 
27 Ορισµένα αγγεία τροφοπαρασκευής και λεκανοειδή από τον Βρύσινα, που έχουν υποστεί µερική 

στίλβωση ή λείανση και κατασκευάστηκαν µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.2 (σχετικά, βλ. παρακάτω), 

φαίνεται ότι µορφοποιήθηκαν µε την τεχνική της «ανάκρουσης-επίκρουσης». Θεωρώ ότι ο ελληνικός 

αυτός όρος, που υιοθετείται στην παρούσα µελέτη, είναι ο καταλληλότερος για να αποδώσει τον 

αγγλικό όρο «paddle and anvil». Με δεδοµένη την επισήµανση του Evely 2000:268 για την ανύπαρκτη 

αναφορά της βιβλιογραφίας στον προσδιορισµό της τεχνικής αυτής σε µινωικό υλικό, αναγνωρίζει την 

εφαρµογή της σε περιορισµένο αριθµό οστράκων της προανακτορικής περιόδου από την Κνωσό. Στην 

περίπτωση του υλικού από τον Βρύσινα είναι πιθανό ορισµένα όστρακα της παραπάνω κεραµικής 

ύλης να χρονολογούνται στην Τελική Νεολιθική-Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Εθνογραφικά 

παράλληλα χρήσης της τεχνικής, καθώς και φωτογραφική τεκµηρίωση στο Van der Leeuw 1993:244 – 

247 και pl. 9.4c-f. 
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σχετίζονται µε καστανό/ερυθρό επίχρισµα. Το αντίστοιχο ποσοστό  όσων από αυτά 

ανήκουν στην πρώτη φάση χρήσης του ιερού αυξάνεται, αν συνυπολογιστεί το 

γεγονός ότι, επιπλέον, το 7% των κυπέλλων που δεν διατηρούν βαφή, αλλά µόνο 

επίχρισµα, αυτό είναι κυανό, κυανό-µαύρο. Ανάλογο είναι και το ποσοστό των 

ηµισφαιρικών κυπέλλων που διατηρούν ερυθρό επίχρισµα. 

 Ως προς τα τροπιδωτά / κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα που διατηρούν επίχρισµα ή/και 

βαφή φαίνεται ότι πρόκειται για σχήµα αγγείου το οποίο χρησιµοποιείται, εξίσου, και 

στις δύο φάσεις λειτουργίας του ιερού, κατά τη ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ 

ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ, µε σχετικά υψηλότερη συχνότητα κατά την παλαιότερη.  

Το 68% των γεφυρόστοµων σκύφων µε βαφή χαρακτηρίζεται από πολυχρωµία. Με 

βάση το γενικότερο σύστηµα χρονολόγησης που υιοθετείται στην παρούσα µελέτη, 

φαίνεται να αναδεικνύεται η συστηµατικότερη χρήση τους κατά την πρώτη, κυρίως, 

φάση λειτουργίας του ιερού.  

Ο υψηλός βαθµός τυποποίησης που χαρακτηρίζει τα κωνικά κύπελλα, καθώς και η 

γενικότερη µορφολογία του σκεύους, ενισχύει τη θέση υπέρ της γενικής τάσης 

χρονολόγησής τους κατά τη δεύτερη, κυρίως, φάση λειτουργίας του ιερού (ΜΜ ΙΙΙ, 

ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδο). Σε κωνικά κύπελλα µε ανοιχτόχρωµο πηλό που διατήρησαν 

επίχρισµα ή/και διακόσµηση στην επιφάνειά τους προσδιορίστηκε, περίπου, ποσοστό 

της τάξεως του 7% που, εξαιτίας της πολυχρωµίας ή του χρώµατος βάθους, 

χρονολογείται στην πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού. Λίγα κωνικά αβαφή κύπελλα 

που έχουν τροπίδωση στο σώµα, όπως και αρκετά µικρογραφικά µε αντίστοιχο 

χαρακτηριστικό, κατασκευασµένα από περισσότερο σκουρόχρωµους πηλούς θα 

µπορούσαν να χρονολογηθούν στην πρώτη φάση. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τις εγγενείς αδυναµίες που προκύπτουν για τη χρονολόγηση του 

κεραµικού υλικού που συλλέχθηκε από το ιερό κορυφής, αναγνωρίστηκαν οι εξής 

φάσεις χρήσης του χώρου28:  

1) Α φάση: Τελική Νεολιθική – Πρώιµη Εποχή του Χαλκού: η περιορισµένη 

παρουσία οστράκων29 τεκµηριώνει τη χρήση του χώρου κατά την περίοδο αυτή, αλλά 

δεν είναι ικανή να προσδιορίσει τον ακριβή χαρακτήρα της θέσης30.  

2) Β φάση: ΜΜ ΙΒ – ΜΜ ΙΙ: είναι η πρώτη τεκµηριωµένη φάση λειτουργίας του 

ιερού. Εδώ ανήκει η πλειονότητα της κεραµικής µε βαφή.  

3) Γ φάση: ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ: χαρακτηρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα 

των κωνικών κυπέλλων, η µεγάλη ποσότητα των οποίων αντανακλά ότι πρόκειται για 

την εντατικότερη περίοδο λειτουργίας του ιερού.  

                                                 
28 Ανάλογο, σε γενικές γραµµές, σύστηµα χρονολόγησης υιοθετείται και για τη µελέτη της κεραµικής 

από το ιερό κορυφής των Κυθήρων. Στην περίπτωση, ωστόσο, των Κυθήρων υπάρχουν σαφή στοιχεία 

για χρήση του χώρου έως και την προχωρηµένη ΥΜ ΙΑ, καθώς και την ΥΜ ΙΒ. Σηµαντική 

διαφοροποίηση είναι η χρονολόγηση των ηµισφαιρικών κυπέλλων, σε αντίθεση µε τον Βρύσινα, ως 

επί το πλείστον, στη νεώτερη φάση χρήσης του ιερού των Κυθήρων (Τουρναβίτου 2000:297-313).  
29 Μολονότι η κεραµική της περιόδου δεν συνιστά αντικείµενο της παρούσας µελέτης, 

αναγνωρίστηκαν 4 οµάδες κεραµικών υλών που θα µπορούσαν µεταξύ άλλων να χρονολογηθούν στην 

πρώιµη αυτή φάση: α) όστρακα µε στιλβωµένες επιφάνειες και πολύ αδρόκοκκο υλικό της φυλλιτικής 

– χαλαζιτικής σειράς, β) όστρακα που σε ορισµένες περιπτώσεις διατηρούν κυανό – µαύρο επίχρισµα, 

µερικές φορές ελαφρώς στιλβωµένο, κατασκευασµένα µε αδρόκοκκο υλικό υψηλής περιεκτικότητας 

σε χαλαζίες – χαλαζίτες και ροδαλού χρώµατος ιζηµατογενή. Η κεραµική αυτή, µολονότι αφορά σε 

αγγεία µε πολύ παχιά τοιχώµατα, είναι αρκετά ελαφριά. Η οµάδα βρίσκει τεχνολογικά παράλληλα 

στην κεραµική παράδοση της λεγόµενης «Hearth Ware tradition» από τα Σφακιά, όπως 

προσδιορίστηκε από τη Moody et al. 2003:60. γ) όστρακα µε ασβεστίτη, δ) όστρακα από αγγεία 

τροφοπαρασκευής και λεκανοειδή µε στιλβωµένες και λειασµένες επιφάνειες, κατασκευασµένα µε την 

κεραµική ύλη ΜΑ2.2 του εξεταζόµενου υλικού.   
30 Το φαινόµενο, πάντως, της παρουσίας κεραµικού υλικού της Νεολιθικής / Πρώιµης Εποχής του 

Χαλκού σε θέσεις που χρησιµοποιήθηκαν, σε επόµενη φάση, ως ιερά κορυφής, επιβεβαιώνεται και 

από άλλες περιπτώσεις (Morris and Batten 2000:373-382, Nowicki 1994:40-41, Βοκοτόπουλος 

2000:136-138).   
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4) ∆ φάση: ΥΜ ΙΙΙ: χαµηλό ποσοστό από το υλικό που περισυνέλλεξε ο ∆αβάρας 

χρονολογήθηκε στο τέλος της Εποχής του Χαλκού. Στην πλειονότητά του ανήκει 

στην ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο και είναι ανάλογο µε αυτό από τους πυρήνες δραστηριότητας 

2-5, 7 της επιφανειακής έρευνας (σχετικά, βλ. παρακάτω)31.  

5) Ε φάση: ιστορική περίοδος: σε αυτήν ανήκουν όστρακα που χρονολογούνται στους 

ιστορικούς χρόνους (αρχαϊκή, βυζαντινή, ενετική, σύγχρονη εποχή). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα χαρακτηρίζεται ως «πρώτη ή παλαιά» 

φάση του ιερού η ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ, ως «δεύτερη ή νεώτερη» η ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ 

και ως «τρίτη» το κεραµικό υλικό της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. 

 

1.7.2 Από την επιφανειακή έρευνα 

Το κεραµικό υλικό που συλλέχθηκε από τους διαφορετικούς πυρήνες δραστηριότητας 

της επιφανειακής έρευνας είναι αρκετά οµοιογενές. Η κεραµική, µε εξαίρεση την 

παρουσία υλικού της βυζαντινής, ενετικής και σύγχρονης περιόδου, ανήκει στην ΥΜ 

ΙΙΙΓ φάση.  

Στοιχεία χρονολόγησης της κεραµικής του επιφανειακού υλικού, λαµβάνοντας υπόψη 

τη, σχεδόν, παντελή έλλειψη διακόσµησης, είναι η παρουσία:  

o τριποδικών αγγείων τροφοπαρασκευής µε τυπική παρουσία τριών κυκλικών 

εµπιέσεων στη γένεση του ποδιού, σπανιότερα µε κάθετη βαθιά εγχάραξη 

(Hallager 2003a:114, 115, Prokopiou 1991:381, Nowicki 2004:276). 

o λεκανοειδών αγγείων µε χαρακτηριστική βαθιά αυλάκωση αµέσως κάτω από 

το χείλος (Kanta and Karetsou 2003a:149). 

                                                 
31 Ο πυρήνας δραστηριότητας 6 δεν θα ληφθεί υπόψη στην παρούσα µελέτη, καθώς εµφανίζει υψηλή 

σχετικά πυκνότητα σύγχρονου υλικού. Οι κεραµικές ύλες, ωστόσο, που ταυτοποιήθηκαν σε όστρακα 

του τέλους της Εποχής του Χαλκού εµφανίζουν αναλογία µε αυτές που πιστοποιήθηκαν στους 

υπόλοιπους πυρήνες δραστηριότητας. 
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o πιθαριών µε τυπική εµφάνιση εγχάρακτης ιχθυάκανθας ή συστήµατος 

τεθλασµένων εγχάρακτων γραµµών (Εικόνα 4) (Kanta and Karetsou 

2003a:151, Nowicki 2004:275).  

o διαφοροποιηµένης ακολουθίας κεραµικών υλών σε σχέση µε τον 

σταθερότυπο κεραµικών υλών που χαρακτηρίζει το ιερό.  

 

1.8 Γεωλογικό περίγραµµα της περιοχής 

Γενικά  

Στην Κρήτη αναγνωρίζονται δύο κατηγορίες πετρωµάτων: α) τα αλπικά, που 

αφορούν σχηµατισµούς µε έντονο ανάγλυφο (οροσειρές, κοιλάδες), ηλικίας 

Ανώτερου Παλαιοζωικού (περίπου -420.000.000 χρόνια) έως Κατώτερου Μειόκαινου 

(περίπου -20.000.000 χρόνια). Οι σχηµατισµοί αυτοί, που τοποθετήθηκαν µετά από 

επωθήσεις σε µια επαλληλία τεκτονικών καλυµµάτων κατά τη διάρκεια της Αλπικής 

ορογένεσης, χωρίζονται µεταξύ τους από β) µεταλπικούς σχηµατισµούς (λεκάνες του 

Νεογενούς και Τεταρτογενούς), ηλικίας νεώτερης του Κατώτερου Μειόκαινου 

(Μανούτσογλου 2003, Φασουλάς 2001, Ντρίνια 1996, Γεωλογικοί Χάρτες, κλίµακας 

1:50.000, ΙΓΜΕ).  

Το Αλπικό οικοδόµηµα της Κρήτης αποτελείται από τα εξής τεκτονικά καλύµµατα µε 

σειρά επώθησης από κάτω προς τα πάνω:  

o Ενότητα Πλακωδών Ασβεστόλιθων (Plattenkalk), που αποτελεί το σχετικά 

αυτόχθονο σύστηµα. 

o Ενότητα Τρυπαλίου που εµφανίζεται κατ’ εξοχήν στη δυτική Κρήτη. 

o Το κάλυµµα των Φυλλιτών, που αποτελείται κυρίως από φυλλίτες, 

σχιστόλιθους, χαλαζίτες και παρεµφερή µεταµορφωµένα πετρώµατα. 

o Κάλυµµα Τριπόλεως, που συνιστά τµήµα της Ζώνης Γαβρόβου – Τριπόλεως  
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o Ενότητα Πίνδου-Εθιάς, ως τµήµα της Ζώνης Ωλονού-Πίνδου. 

o Τα Ανώτερα Τεκτονικά καλύµµατα που περιλαµβάνουν τις «Ενδιάµεσες 

Ενότητες» (καλύµµατα Βάτου, Μιαµού, Άρβης), το κάλυµµα Αστερουσίων 

και τους οφιόλιθους της Πελαγονικής Ζώνης. 

Οι µεταλπικοί σχηµατισµοί της Κρήτης που καλύπτουν ασύµφωνα το Αλπικό 

υπόβαθρο αποτελούνται από µάργες, κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, ασβεστόλιθους και 

αργιλικά πετρώµατα. Οι νεογενείς σχηµατισµοί απαντούν σε όλες τις φάσεις 

(θαλάσσιοι, λιµναίοι, υφάλµυροι, χερσαίοι).  

 

1.8.1 Η περιοχή του Βρύσινα 

Το τοπογραφικό ανάγλυφο του νοµού Ρεθύµνου χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή 

αλπικών σχηµατισµών µε τη µορφή µεγάλων ορεινών όγκων, όπως ο Ψηλορείτης και 

ο Κέδρος, αλλά και µικρότερων, όπως ο Βρύσινας, ο Σωρός, ο Κούρουπας, το Ξηρό 

και ο Σιδέρωτας, που εναλλάσσονται µε χαµηλές ιζηµατογενείς λεκάνες του 

Νεογενούς (λεκάνες Ρεθύµνου, Κούµων-Γενής-Αποστόλων, Αµαρίου και Αγίου 

Βασιλείου) και περισσότερο περιορισµένες εκτάσεις µε αλλούβια του Τεταρτογενούς 

(Ντρίνια 1996). Οι µεγαλύτερες σε έκταση ιζηµατογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται 

κατά µήκος της βόρειας ακτής. Οι υπόλοιπες ιζηµατογενείς αποθέσεις στον νοµό 

καταλαµβάνουν περισσότερο περιορισµένη έκταση, εξαιτίας της ανάπτυξης των 

ορεινών όγκων νοτιότερα. Το πάχος, η εµφάνιση και η έκταση των ιζηµάτων ποικίλει 

ανάλογα µε το παλαιοπεριβάλλον απόθεσης. Στην περιφέρεια του Βρύσινα νεογενείς 

σχηµατισµοί εµφανίζονται και στις τέσσερις πλευρές του.  
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Αλπικό υπόβαθρο της περιφέρειας του Βρύσινα (Χάρτης 3)32: 

o Ενότητα Πλακωδών Ασβεστόλιθων (Plattenkalk), που αντιστοιχεί στη φάση 

Παντοκράτορα της Ιονίου Ζώνης, ηλικίας Ανώτερου Τριαδικού-Κατώτερου 

Ιουρασικού (-230.000.000 έως -135.000.000 χρόνια). Η ενότητα συνίσταται 

σε νηριτικούς (η ιζηµατογένεση έλαβε χώρα σε ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον) 

δολοµίτες και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους.  Αναπτύσσεται µεταξύ άλλων 

στον τοπογραφικό πυρήνα της εξεταζόµενης περιοχής όπου υπάρχει το ιερό 

κορυφής και διεξάγεται η έως τώρα έρευνα επιφανείας. 

o Ενότητα Πλακωδών Ασβεστόλιθων (Plattenkalk), που αντιστοιχεί στη φάση 

Βίγλας της Ιονίου Ζώνης, ηλικίας ∆ογγέριο-Ηώκαινο (-180.000.000 έως -

33.000.000 χρόνια). Η ενότητα συνίσταται σε ασβεστόλιθους ελαφρώς 

δολοµιτιωµένους µε πυριτόλιθους-κερατόλιθους. Η ιζηµατογένεση έλαβε 

χώρα σε πελαγικό περιβάλλον. Ο σχηµατισµός αναπτύσσεται µόνο στη δυτική 

(έως τους Αρµένους και νοτιοανατολικά του χωριού Σωµατάς) και νότια 

πλευρά (αµέσως βόρεια του άξονα Όρος – Σελλί) του Βρύσινα, σε επαφή µε 

τους νηρητικούς δολοµίτες και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους. 

o Φυλλιτική-Χαλαζιτική σειρά: αποτελεί τη βάση του καλύµµατος Τριπόλεως, 

ηλικίας Μέσο Λιθανθρακοφόρο-Ανώτερο Τριαδικό (-345.000.000 έως -

180.000.000 χρόνια). Η σειρά, που καταλαµβάνει µεγάλες περιοχές σε όλη 

την έκταση του νησιού, συνίσταται σε µεταµορφωµένα πετρώµατα πολύ 

χαµηλού έως χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, όπως σχιστόλιθους, φυλλίτες, 

χαλαζίτες. Η σειρά σε σχέση µε τον τοπογραφικό πυρήνα της υπό µελέτης 

περιοχής αναπτύσσεται: α) κατά µήκος της βόρειας πλευράς σε επαφή µε τους 

                                                 
32 Τα δεδοµένα για το αλπικό υπόβαθρο της περιοχής του Βρύσινα βασίζονται στα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στους Γεωλογικούς Χάρτες, κλίµακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. (φύλλα Ρέθυµνο, 

Πέραµα, Σελλιά, Μέλαµπες).  
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νηρητικούς δολοµίτες-δολοµιτικούς ασβεστόλιθους στην περιοχή του 

Χρωµοναστηρίου, έως τα Καπεδιανά, β) µεγάλης έκτασης πετρώµατα της 

σειράς αυτής αναπτύσσονται επίσης βορειοδυτικά του τοπογραφικού πυρήνα 

έως το Ρουσσοσπίτι και την περιοχή του Γάλλου σε επαφή, επίσης, µε τους 

νηρητικούς δολοµίτες-δολοµιτικούς ασβεστόλιθους, γ) στη δυτική πλευρά, 

στην ευρύτερη περιοχή των Αρµένων και νοτιοδυτικά έως την Καρέ και το 

Όρος σε επαφή µε τη σειρά των πλακωδών ασβεστόλιθων-πυριτόλιθων 

πελαγικής ιζηµατογένεσης, δ) στην ανατολική πλευρά του Βρύσινα βόρεια 

και ανατολικά του χωριού Μύρθιος, ε) τέλος, σχηµατισµοί φυλλιτικής-

χαλαζιτικής σύστασης αναπτύσσονται τοπικά στο νότιο όριο της λεκάνης 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι στο όρος Σωρός, δυτικά του χωριού Καρίνες και  

στο όρος Αγκάθι, κατά µήκος του άξονα Παντάνασσα-Απόστολοι, οπότε και 

επωθείται προς τα νότια έως τον άξονα ανατολικά από το Σπήλι και έως τα 

χωριά Μεσονήσια και Γερακάρι.  

o ∆ολοµιτιωµένοι ασβεστόλιθοι και δολοµίτες που αποτελούν την υπερκείµενη 

ενότητα του καλύµµατος Τριπόλεως, ηλικίας Ανώτερο Τριαδικό – Μέσο 

Ιουρασικό (-230.000.000 έως -180.000.000 χρόνια). Τοπικά, στη λεκάνη 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι, ανατολικά της Γενής εµφανίζονται βιοµικριτικοί 

ασβεστόλιθοι του παραπάνω καλύµµατος. 

o Αξίζει, τέλος, να υπάρξει σχολιασµός των Ανώτερων τεκτονικών 

καλυµµάτων, που επωθούνται στο νότιο όριο της λεκάνης Κούµοι-Γενή- 

Απόστολοι, στον άξονα που ορίζεται από τα βουνά Σωρός-Αγκάθι. Η περιοχή 

αυτή καλύπτει στενή ζώνη που αναπτύσσεται στον άξονα δυτικά-ανατολικά, 

δυτικά του χωριού Καρίνες έως την περιοχή των Αποστόλων και νότια έως 

τον Πατσό. Χαρακτηρίζεται από επωθήσεις τεκτονικών καλυµµάτων, ως επί 
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το πλείστον της Πελαγονικής Ζώνης και του καλύµµατος Βάτου, ενώ στην 

περιοχή των Αποστόλων αναπτύσσεται ψαµµιτο-ιλυολιθικός φλύσχης της 

Ενότητας Εθιάς µε τεµάχη πυριγενών πετρωµάτων. Οι οφιόλιθοι του 

καλύµµατος Βάτου συνίστανται σε υπερβασικής-βασικής (περιδοτίτες, 

σερπεντινίτες, γάββρους, δολερίτες) καθώς και ενδιάµεσης σύστασης 

(διορίτες) πετρώµατα. Οι σχιστόλιθοι του Πελαγονικού καλύµµατος είναι 

αργιλικοί, υδροµαρµαρυγιακοί και χαλαζιτικοί µε πολύ χαµηλού έως χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωση µε θύλακες φυλλιτών. Γενικά, πρόκειται για έναν 

πολύµικτο σχηµατισµό από οφιολιθικά τεµάχη, µεταµορφωµένους 

ασβεστόλιθους και γνευσιοσχιστόλιθους. Οι θύλακες των 

πρασινοπετρωµάτων του καλύµµατος προέρχονται από τη µεταµόρφωση 

βασικών ηφαιστειακών πετρωµάτων. Οι σχηµατισµοί αυτοί εφάπτονται µε 

άλλους της φυλλιτικής-χαλαζιτικής σειράς καθώς και ασβεστόλιθους, 

δολοµίτες και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους του καλύµµατος Τριπόλεως. 

∆υτικά του χωριού Καρίνες αναπτύσσεται σε ιδιαίτερα περιορισµένη έκταση 

µέσα στους οφιόλιθους ο σχηµατισµός του καλύµµατος των Αστερουσίων 

(γνεύσιοι, αµφιβολίτες, χαλαζίτες, γρανίτες). Γενικότερα, οφιόλιθοι της 

Πελαγονικής Ζώνης επωθούνται στο νότιο τµήµα του νοµού Ρεθύµνου, 

τοπικά σε περιοχές γύρω από το Σπήλι και νότια αυτού έως τα Ακούµια.  

 

Μεταλπικοί σχηµατισµοί της περιφέρειας του Βρύσινα33:  

Εκατέρωθεν της βόρειας και νότιας πλευράς του Βρύσινα διανοίγονται εκτεταµένες 

αποθέσεις που συνίστανται σε ιζηµατογενή πετρώµατα του Νεογενούς. Στη νότια 

                                                 
33 Η παράθεση των δεδοµένων για τα ιζηµατογενή πετρώµατα της περιοχής του Ρεθύµνου βασίζεται 

στις µελέτες των Meulenkamp 1969, Ντρίνια 1996 και στους Γεωλογικούς Χάρτες, κλίµακας 1:50.000 

του Ι.Γ.Μ.Ε. (φύλλα Ρέθυµνο, Πέραµα, Σελλιά, Μέλαµπες).  
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λεκάνη (λεκάνη Κούµοι-Γενή-Απόστολοι) υπάρχουν ιζήµατα της περιόδου του 

Μειόκαινου (-26.000.000 έως -7.000.000 χρόνια), ενώ στη βόρεια (λεκάνη 

Ρεθύµνου), του Μειόκαινου και του Πλειόκαινου (-7.000.000 έως -1.500.000 χρόνια). 

Οι µειοκαινικές αποθέσεις της νότιας λεκάνης συνίστανται στους εξής 

σχηµατισµούς34: 

o «σχηµατισµός Παντάνασσας» (ενότητα 1): περιλαµβάνει ιζήµατα 

χερσοποτάµια και µεταβατικά. Ανάλογα µε το παλαιοπεριβάλλον απόθεσης, 

αναγνωρίζονται δύο µεγάλες λιθοστρωµατογραφικές ενότητες: α) ενότητα 1: 

περιλαµβάνει ιζήµατα χερσοποτάµιας προέλευσης. Αναγνωρίζονται δύο 

λιθοστρωµατογραφικές υποενότητες: α1) ενότητα 1α: περιλαµβάνει 

αλλουβιακές αποθέσεις, εξαιτίας ροής κορηµάτων και συνίσταται εξ’ 

ολοκλήρου σε συνεκτικά κροκαλοπαγή, α2) ενότητα 1β: χαρακτηρίζεται από 

αλλουβιακές αποθέσεις, εξαιτίας πλεξοειδών ποτάµιων ροών και συνίσταται 

σε αργίλους, αργιλοψαµµίτες, β) ενότητα 2: αποτελείται από µεταβατικές 

αποθέσεις (τµήµατα µετάβασης από χερσοποτάµιο σε θαλάσσιο (παράκτιο) 

περιβάλλον). Η λιθοστρωµατογραφική ενότητα 2 χαρακτηρίζεται από 

αργίλους, αργιλοψαµµίτες µε διάσπαρτα δίθυρα (όστρεες).  

Οι αποθέσεις της ενότητας 1 και συγκεκριµένα της υποενότητας 1β, που 

χαρακτηρίζεται από χαλαρά ιζήµατα, αναπτύσσονται σε όλη την έκταση της  

λεκάνης Κούµοι-Γενή-Απόστολοι, ενώ µεγαλύτερου πάχους κοιτάσµατα 

αναπτύσσονται στο δυτικό µισό της (στα χωριά Σελλί, Γενή και δυτικά 

                                                 
34 Τα δεδοµένα για την ιζηµατογένεση της λεκάνης Κούµοι-Γενή-Απόστολοι, καθώς και η ονοµασία 

των σχηµατισµών προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή της Ντρίνια (Ντρίνια 1996). Η εξέταση 

της περιοχής βασίζεται στην παρατήρηση γεωλογικών τοµών, η δυτικότερη των οποίων βρίσκεται στο 

χωριό Φωτεινός και η ανατολικότερη στο χωριό Απόστολοι (Ντρίνια 1996: εικ. 13).  
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αυτών). Τα ιζήµατα της ενότητας 2 αναπτύσσονται δυτικά της Γενής (Ντρίνια 

1996:53).  

Σύµφωνα µε τη µελέτη της Ντρίνια, περιγράφεται πληθώρα 

παλαιοπεριβαλλόντων απόθεσης, παράγοντας που επιδρά µεταξύ άλλων και 

στη µορφολογία των κόκκων της άµµου.    

o «σχηµατισµός Αποστόλων» (ενότητα 3): ιζήµατα από θαλάσσιες 

απολιθωµατοφόρες µάργες και αργίλους. Αναγνωρίζονται δύο ενότητες:  

3α) περιβάλλον θαλάσσιας-παράκτιας (µικρού βάθους) ζώνης που 

χαρακτηρίζεται από κιτρινόφαιες αργίλους, ιλύες και άµµους µε δίθυρα 

(όστρεες) και συνιστά την υποκείµενη λιθοστρωµατογραφική ενότητα του 

σχηµατισµού. Με βάση την οριζόντια κατανοµή της συγκεκριµένης 

λιθοφάσης (Ντρίνια 1996: εικ. 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26) στη λεκάνη Κούµοι-

Γενή-Απόστολοι παρατηρείται ότι εξ’ ολοκλήρου ψαµµιτικά στρώµατα και 

πολύ περιορισµένα αργιλο-ιλυο-αµµώδη αναπτύσσονται δυτικά της Γενής, 

ενώ εκτεταµένες αργιλο-ιλυο-αµµώδεις παράκτιες αποθέσεις ανατολικά 

αυτής. Γενικά, οι άµµοι της παράκτιας αυτής ζώνης είναι πολύ καλά 

αποστρογγυλεµένες (Ντρίνια 1996:54).  

3β) περιβάλλον υφαλοκρηπίδας – θαλάσσιο περιβάλλον µακριά απ’την ακτή, 

που χαρακτηρίζεται άλλοτε από υψηλή παρουσία ιλυόλιθων και άλλοτε από 

µάργες κυανόφαιου χρώµατος, πλούσιες σε απολιθώµατα, κυρίως 

τρηµατοφόρα, αλλά και δίθυρα (όστρεες), γαστερόποδα, εχινοειδή. Στο 

δυτικό άκρο της λεκάνης Κούµοι-Γενή-Απόστολοι οι αποθέσεις εµφανίζουν 

υψηλό ποσοστό σε ψαµµίτες, ενώ ανατολικά της Γενής η επικρατούσα 

λιθολογία είναι η αργιλική, γεγονός που αντανακλά τις ήπιες συνθήκες του 

παλαιοπεριβάλλοντος απόθεσης (Ντρίνια 1996:113-116). Κατά τόπους, 
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ωστόσο, διακόπτονται από χαµηλής έντασης ρεύµατα που µεταφέρουν 

αµµώδες υλικό. Το µέγιστο πάχος των αποθέσεων της δεύτερης  ενότητας 

αναπτύσσεται στη Γενή και γενικότερα ανατολικά της τοµής αυτής έως τους 

Απόστολους35. Γενικότερα, στο ανατολικό µισό της λεκάνης Κούµοι-Γενή-

Απόστολοι, ανατολικά της Γενής, αναγνωρίστηκαν συνθήκες ανοιχτής 

θάλασσας, ενώ στο δυτικό µισό συνθήκες περιορισµένης θάλασσας και 

γλυκών νερών (Ντρίνια 1996:170). 

o «σχηµατισµός Ρεθύµνου» (ενότητα 4): εναλλαγές κυανού, κυανόφαιου 

χρώµατος µαργών µε αποικίες κοραλλιών, φυκών, τρηµατοφόρων 

(Heterostegina) και βιοκλαστικών ασβεστόλιθων. 

 

Οι αποθέσεις βόρεια του Βρύσινα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου 

συνίστανται στους εξής σχηµατισµούς:  

o «σχηµατισµός Παντάνασσα» του Μειόκαινου, υποενότητα 1α: κροκαλοπαγή  

και λατυποπαγή (µε συνδετικό υλικό) φυλλιτικής-χαλαζιτικής σύστασης. Ο 

σχηµατισµός αυτός αναπτύσσεται µόνο πολύ κοντά στις βόρειες υπώρειες του 

Βρύσινα, στην περιοχή των Καπεδιανών, και µόνο τοπικά εµφανίζονται 

κοίτες χωρίς συνδετικό υλικό. 

o «σχηµατισµός Γάλλου» του Μειόκαινου: άργιλοι, αργιλοψαµµίτες µε τοπική 

εµφάνιση γαστερόποδων, δίθυρων και εχινοειδών. Επισηµαίνεται η απουσία 

τρηµατοφόρων (Ντρίνια 1996:60). Οι αποθέσεις αντιπροσωπεύουν παράκτια, 

αβαθούς θάλασσας περιβάλλοντα. Προς βορρά η λιθοστρωµατογραφική αυτή 

                                                 
35 Από τις διενεργηθείσες γεωλογικές τοµές που µελέτησε η Ντρίνια (1996) στη λεκάνη Κούµοι - Γενή 

– Απόστολοι προσδιόρισε θαλάσσιες απολιθωµατοφόρες µάργες, των οποίων η ιζηµατογένεση έγινε 

σε περιβάλλον ανοιχτής θάλασσας (Σχηµατισµός Αποστόλων, ενότητα 3β, φάση Ξ), στις εξής: Γενή, 

Ποταµοί (φράγµα Αµαρίου) και Απόστολοι (Ντρίνια 1996, 81-116), δηλαδή στο ανατολικό τµήµα της. 
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ενότητα µεταπίπτει σε εξ’ ολοκλήρου κροκαλοπαγή και ψαµµιτικά στρώµατα. 

Τα ιζήµατα αυτά καταλαµβάνουν το µέγιστο τµήµα της έκτασης βόρεια του 

Βρύσινα (την ευρύτερη περιοχή του Γάλλου και νότια της πόλης του 

Ρεθύµνου).  

o «σχηµατισµός ∆ράµια» του Πλειόκαινου: εναλλαγή αργίλων και µαργών 

θαλάσσιας προέλευσης µε παρεµβολές άµµου. Οι σχετικά περιορισµένες 

αυτές αποθέσεις περιέχουν διάσπαρτα τρηµατοφόρα (Globorotalia), µαλάκια 

και εχινοειδή (Γεωλογικός χάρτης Ι.Γ.Μ.Ε., κλίµακας 1:50.000, φύλλο 

Ρέθυµνο). Τα ιζήµατα καταλαµβάνουν εκτάσεις αµέσως νότια της πόλης του 

Ρεθύµνου και συγκεκριµένα δυτικά από τον άξονα που ορίζεται προς βορρά 

από τα Περιβόλια και προς νότο από το Ξηρό Χωριό.  

Με βάση την κατανοµή των ιζηµάτων, όπως αποτυπώνεται στους Γεωλογικούς 

χάρτες, κλίµακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε, παρατηρείται ότι θαλάσσιες 

απολιθωµατοφόρες µάργες του «σχηµατισµού των Αποστόλων» (ενδιάµεσος 

ορίζοντας του Μειόκαινου) δεν εµφανίζονται στη λεκάνη του Αγίου Βασιλείου. Η 

λεκάνη καλύπτεται από ηπειρωτικά ιζήµατα του «σχηµατισµού της Παντάνασσας». 

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι µάργες µε απολιθώµατα στην ευρύτερη περιοχή της 

λεκάνης του Αγίου Βασιλείου εµφανίζονται στους φλυσχικούς σχηµατισµούς του 

καλύµµατος Βάτου, τόσο αµέσως νότια του άξονα των χωριών Καρίνες – 

Παντάνασσα, όσο και στην περιοχή που ορίζεται από τα χωριά Μουρνέ – Ακούµια – 

Φράτι. Οι µάργες, ωστόσο, περιέχουν κλαστικό υλικό υπερβασικής-βασικής 

σύστασης. Στην κοιλάδα του Αµαρίου, νότια των Αποστόλων, αναπτύσσονται 

εκτεταµένα ιζήµατα ηπειρωτικών, µεταβατικών παλαιοπεριβαλλόντων και όχι µάργες 

θαλάσσιας προέλευσης.  
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Στη δυτική πλευρά µεταξύ Σωµατά και νότια των Αρµένων (έως το ύψος του χωριού 

Καρέ) εµφανίζονται περιορισµένης έκτασης νεογενείς αποθέσεις του «σχηµατισµού 

της Παντάνασσας» και εκτεταµένες αλλουβιακές αποθέσεις του Τεταρτογενούς36. Ο 

Βρύσινας συνιστά τεκτονικό µέτωπο που δεν επιτρέπει τη ροή ιζηµάτων και 

γενικότερα υλικών από τη νότια λεκάνη προς τις αποθέσεις της βόρειας πλευράς (στις 

εκτάσεις που σχηµατικά ορίζονται από τα χωριά Αγία Ειρήνη, Καπεδιανά, 

Χρωµοναστήρι). Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι αναµενόµενη η µεταφορά υλικών 

πυριγενούς προέλευσης βόρεια του Βρύσινα µε δεδοµένο, µάλιστα, ότι τα υλικά αυτά 

είναι βαριά και εκ των πραγµάτων η µεταφορά τους είναι δυσχερής37.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Σύµφωνα µε την προφορική επισήµανση του Ε. Μανούτσογλου, τα αλλούβια του Τεταρτογενούς 

δεν συνιστούν κατάλληλη πρώτη ύλη για την κατασκευή κεραµικών. Το µικρό πάχος αυτών των 

ιζηµάτων επιτείνει την ανοµοιογένειά τους (ορυκτολογική, κοκκοµετρική) καθιστώντας τα «ασταθή» 

υλικά. Το νεαρό της ηλικίας τους δεν επιτρέπει τη δηµιουργία κοιτασµάτων (µεγάλων συγκεντρώσεων 

που επιτρέπουν την επαναληψιµότητα της εκµετάλλευσής τους), οικονοµικά επωφελών για τη 

λειτουργία µιας µονάδας παραγωγής κεραµικής. 
37 Ο Ε. Μανούτσογλου µου επισήµανε ότι στα ιζήµατα της βόρειας παράλιας ζώνης δεν υπάρχουν 

υλικά πυριγενούς προέλευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ 

 

2.1 Θεωρητικά πλαίσια των µελετών της κεραµικής 

«Ο χώρος και ο χρόνος είναι δυναµικές συνιστώσες µέσα στις οποίες πραγµατώνεται 

κάθε ανθρώπινη δράση. Οι δράσεις των ανθρώπων και οι αλληλοδράσεις των 

ανθρώπινων οµάδων εκδηλώνονται στον χώρο και µορφώνονται σε δεδοµένο χρόνο 

παράγοντας κοινωνικοποιηµένες και εξανθρωπισµένες εκδοχές τους» (Leroi-Gourhan 

1964: 169).  

Ο δυναµικός χαρακτήρας του κοινωνικοποιηµένου χώρου και χρόνου στη 

διαµόρφωση του υλικού πολιτισµού και στα κεραµικά τέχνεργα αναγνωρίστηκε ήδη 

από τα πρώτα στάδια των επιστηµονικών αρχαιολογικών αναζητήσεων, στις αρχές 

του 20ου αιώνα. Οι παραδοσιακές – ιστορικές προσεγγίσεις βασίστηκαν στη 

συγκρότηση τυπολογιών κεραµικής, που ορίζονταν µε βάση το σχήµα και τη 

διακόσµηση των αγγείων, ως αντανάκλαση πολιτισµικών ακολουθιών που 

διαπλάθονται σε συγκεκριµένο χρόνο και µεταβάλλονται στον άξονα του χώρου. 

Αναγνωρίστηκαν, έτσι, επιµέρους πολιτισµικές ενότητες ως συνεκτικές µονάδες 

συλλογικών µορφωµάτων που εµφανίζουν εσωτερική οµοιογένεια και ταυτόχρονα 

εξωτερική διαφοροποίηση ως προς άλλα πολιτισµικά σύνολα38.  

                                                 
38 Η ιστορική διάσταση που χαρακτηρίζει τις προσδιορισµένες πολιτισµικές ενότητες, οδήγησε τον 

Childe (Childe 1939) στα πρώτα του έργα στον προσδιορισµό συνεκτικών, ως προς την ιδεολογία και 

τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις, οµάδων. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ του υλικού πολιτισµού 

των πολιτισµικών ενοτήτων ερµηνεύθηκαν µε µεταβλητές εκτός του συστήµατος, όπως η διάχυση και 

οι µεταναστεύσεις (Trigger 1989:177). 

 



48 

Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων και η διακόσµηση της επιφάνειάς τους 

λογίστηκαν ως ενεργοί και δυναµικοί δείκτες καθορισµού της πολιτισµικής 

ταυτότητας της οµάδας. Η διακοσµηµένη κεραµική θεωρήθηκε ένα «ευαίσθητο» 

µεθοδολογικό εργαλείο ανίχνευσης και προσδιορισµού των πολιτισµικών ενοτήτων 

και γι’ αυτό αντιµετωπίστηκε ως το κατεξοχήν αντικείµενο µελέτης. Οµοιότητες και 

διαφοροποιήσεις στη διακόσµηση και τη φόρµα των αγγείων ανάµεσα στα 

αρχαιολογικά σύνολα ερµηνεύθηκαν ως δείκτες έντασης ή ταπείνωσης, αντίστοιχα, 

των σχέσεων ανάµεσα στα πολιτισµικά αθροίσµατα. Τα όρια των 

κοινωνικοπολιτισµικών συστηµάτων ανιχνεύονται στον προσδιορισµό επιπέδων 

µειωµένης αλληλόδρασης που εκδηλώνονται ως ασυνέχειες στα µορφολογικά και 

διακοσµητικά χαρακτηριστικά της κεραµικής.  

Η στατικότητα της «µακρο–δυναµικής» πολιτισµικής ενότητας και των 

αρχαιολογικών φάσεων που αναγνώρισε η παραδοσιακή–ιστορική µεθοδολογία, 

θεωρήθηκε ανεπαρκής από τη δεκαετία του 1960 και µετά για την ερµηνεία της 

παρατηρούµενης διαφοροποίησης στην κεραµική. Αµφισβητήθηκε η ιδέα ότι οι 

«πολιτισµοί», όπως επισηµάνθηκαν και µεθοδολογικά τεκµηριώθηκαν  από την 

παραδοσιακή προσέγγιση, είναι οι πιο σηµαντικές µονάδες ανάλυσης σε σχέση µε 

πολυάριθµες άλλες µεγαλύτερες ή µικρότερες. Ο πολιτισµός γίνεται αντιληπτός ως 

ένα σύστηµα που η πλήρης κατανόησή του προϋποθέτει την ανάλυση και κατανόηση 

του συνόλου των δυναµικών διαδικασιών που βρίσκονται στο εσωτερικό του κάθε 

συστήµατος.  

Οι µεθοδολογικές και αναλυτικές προσεγγίσεις της Νέας Αρχαιολογίας, όπως 

διαµορφώθηκαν στις δεκαετίες του 1960-1970, µετατόπισαν το πεδίο της έρευνας σε 

µικρότερες πολιτισµικές ενότητες που ταυτίστηκαν µε «περιοχές προσαρµογής» 
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(“adaptive areas”)39. Ο πολιτισµός θεωρήθηκε ως το «εξωσωµατικό µέσο 

προσαρµογής του ατόµου και ως το εξωσωµατικό σύστηµα προσαρµογής ανάµεσα 

στην κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον ή/και άλλα κοινωνικά συστήµατα» (Binford 

1965:198). Ο υλικός πολιτισµός αντιµετωπίστηκε ως προδιαγεγραµµένη 

αναγκαιότητα, η µορφή της οποίας καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τους 

περιορισµούς που θέτει το εκάστοτε φυσικό µικρο-περιβάλλον, η ίδια η ύλη, καθώς 

και η λειτουργία του παραγόµενου τέχνεργου (Trigger 1989:311). Μια σειρά 

«σκληρών» µεθοδολογικών τεχνικών τέθηκαν στην υπηρεσία της αρχαιολογικής 

τεκµηρίωσης προκειµένου να κατανοηθεί πλήρως και µε τη µέγιστη 

«αντικειµενικότητα» το σύνολο των αρχαιολογικών καταλοίπων40.  

Τα κεραµικά τεχνοσκευάσµατα αντιµετωπίστηκαν όχι ως αυτονόητες τεχνικά 

ενότητες, αλλά ως το αποτέλεσµα διαδικασιών, κάθε ένα από τα επιµέρους στάδια 

των οποίων είναι εξίσου σηµαντικό για την πλήρη κατανόηση τόσο της ίδιας της 

διαδικασίας όσο και του παραγόµενου τέχνεργου. Σηµαντικός καθοριστικός 

παράγοντας στη µορφή της όλης διαδικασίας έχουν οι περιορισµοί που τίθενται από 

την ύλη, εποµένως και από την αντίστοιχη διαθεσιµότητα του γεωλογικού 

µικροπεριβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία την οποία προορίζεται να εκπληρώσει 

το τεχνοσκεύασµα. Η αντίληψη της Νέας Αρχαιολογίας ότι ο πολιτισµός 

πραγµατώνεται «εξωσωµατικά» οδήγησε στη διάκριση ανάµεσα σε αντικείµενα 

τεχνηµικής (technomic), ιδεοτεχνικής (ideotechnic) και κοινωνικοτεχνικής 

                                                 
39 Σχετικά µε την αναγνώριση «περιοχών προσαρµογής», βλ. Binford 1965:203. Βασικός εισηγητής 

της Νέας Αρχαιολογίας και της διαδικαστικής προσέγγισης υπήρξε ο Binford. Η «διακήρυξη» των 

θέσεων του θεωρητικού ρεύµατος από τον ίδιο συνοψίζεται στα θεµελιώδη του άρθρα, Binford 

1962:217-225 και Binford 1965:203-210.     
40 Οι ερµηνευτικές, ωστόσο, τοποθετήσεις της Νέας Αρχαιολογίας περιορίστηκαν στις αναγκαιότητες 

που προέκυπταν από την ίδια την ύλη και τη λειτουργία του σκεύους. Τα συµπεράσµατα από τα 

δεδοµένα των σκληρών µεθοδολογικών τεχνικών είχαν τη µορφή νόµων µε γενικευµένη εφαρµογή 

(Sillar and Tite 2000:15).  
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(sociotechnic) λειτουργίας (Binford 1962:25-26)41. Ουσιαστικά υιοθετείται η 

διάκριση στην περίπτωση κεραµικών αντικειµένων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το 

ύφος, την ανάλυση και την ερµηνεία των αρχαιολογικών προβληµατισµών, της 

παραδοσιακής–ιστορικής προσέγγισης σε σκεύη «χρηστικά και µη χρηστικά».  

Οι κρυπτο-κανονιστικές παραδοχές της Νέας Αρχαιολογίας, που στηρίζονται στην 

αναγνώριση της «περιστασιακής προσαρµοστικής συµπεριφοράς» (Hodder 1986:44), 

εκφράστηκαν στις γενικεύσεις του Wobst ότι η µεταφορά «µηνυµάτων» στην 

κεραµική είναι ενεργητικής φύσεως και λαµβάνει χώρα µέσα από τις πλέον ορατές 

εκφάνσεις της, που δεν είναι άλλες από τη διακόσµηση και τη φόρµα του αγγείου42. 

Τέτοιου είδους γενικεύσεις, απλουστεύσεις και µονοσήµαντες παραδοχές για τη 

µελέτη της κεραµικής εξαντλούν την ανάλυση της παρατηρούµενης διαφοροποίησης 

σε γενικευµένες, τελικά, οµοιότητες. Οι ασυνέχειες, που τυχόν παρατηρούνται στα 

υλικά χαρακτηριστικά των τεχνοσκευασµάτων, αποδίδονται σε εξωτερικούς προς το 

σύστηµα παράγοντες. Εξωγενείς µεταβλητές που επηρεάζουν την εσωτερική δοµή 

της εκάστοτε πολιτισµικής ενότητας θεωρούνται οι περιβαλλοντικές αλλαγές και η 

                                                 
41 Για σχολιασµό της επιµέρους λειτουργικής διάκρισης των τεχνέργων από τη Νέα Αρχαιολογία, βλ. 

Hodder 1982b:6.    
42 Για τον Wobst η µετάδοση της πληροφορίας και του µηνύµατος ενυπάρχει σε ο,τιδήποτε 

«προστίθεται» στον βασικό σχεδιασµό του σκεύους και ξεπερνά τις βασικές λειτουργικές του χρήσεις. 

Η πληροφορία λογίζεται ως το αποτέλεσµα χαρακτηριστικών που απαιτούν πρόσθετη ενεργειακή 

δαπάνη (Wobst 1977:323, 328, 329). Για σχετικό σχολιασµό των θέσεων του Wobst βλ. Bowser 

2000:221. Η αυστηρή διχοτόµηση ανάµεσα στα λειτουργικά και τα στυλιστικά χαρακτηριστικά του 

σκεύους οδήγησε στην άποψη ότι η οικιακή κεραµική αντανακλά ένα παθητικό ύφος που δεν 

νοηµατοδοτείται και δεν χαρακτηρίζεται από κανέναν συµβολισµό (Bowser 2000:219, 222). Ο Sackett 

1986, 1990, σε µια προσπάθεια να περιορίσει τα αναλυτικά και ερµηνευτικά κενά των απόψεων του 

Wobst έκανε λόγο για την ύπαρξη παθητικού και ενεργητικού ύφους, υποστηρίζοντας ότι και το 

παθητικό, που αφορά στις ασυνείδητες δράσεις του ατόµου, συµµετέχει «ενεργητικά» στη µετάδοση 

της πληροφορίας για την κοινωνική πραγµατικότητα που τις µορφοποιεί. 
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δηµογραφική µεταβολή που εκδηλώνεται σε µια περιοχή ή η εµπορική 

δραστηριότητα που µπορεί να αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο διαφορετικές θέσεις43.  

Μολονότι η Νέα Αρχαιολογία συνεισέφερε σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη 

περιγραφή των πολιτισµικών φαινοµένων µε την παραδοχή και την αναγνώρισή τους 

ως αποτέλεσµα διαδικασιών, καθώς και στην υιοθέτηση επαρκών µεθοδολογιών, 

περιορίστηκε η ερµηνευτική της δυνατότητα. Ο πολιτισµός και οι διαδικασίες που 

οδηγούν στη µορφοποίησή του είναι πολυσήµαντα φαινόµενα. Το πολιτισµικό 

σύστηµα είναι πλήρως δυναµικό µόρφωµα44 και ο διαχωρισµός της λειτουργικής 

αναγκαιότητας από την πολιτισµική νοηµατοδότηση δεν επιτρέπει την πλήρη 

κατανόηση της δοµής του συστήµατος. Μια σειρά µελετών από τη δεκαετία του 1980 

και µετά που χαρακτηρίστηκαν µεταδιαδικαστικές45 επισηµαίνουν την ιστορική 

δυναµική του πολιτισµού και των υλικών του καταλοίπων καταρρίπτοντας τις 

διαδικαστικές αναζητήσεις των «µερικών γενικοτήτων» και αναγνωρίζοντας την 

ύπαρξη µικρότερων συλλογικών βεβαιοτήτων (Hodder 1986:20).  

Κάθε πλευρά του υλικού πολιτισµού νοηµατοδοτείται (Leroi-Gourhan 1964:131, 

Hodder 1986:34,45), αντανακλά την πραγµατικότητα του κατασκευαστή και 

ταυτόχρονα συµµετέχει σε ένα συγκεκριµένο, ιστορικά διαµορφωµένο, σύστηµα 

χρήσης. Η αυστηρή διχοτόµηση που έθεσε η διαδικαστική αρχαιολογία ανάµεσα σε 

                                                 
43 Ο Binford, έξι χρόνια µετά το άρθρο – διακήρυξη των θέσεων της Νέας Αρχαιολογίας, αναγνωρίζει 

τη σχετικότητα αυτών των παραγόντων να ερµηνεύσουν αποτελεσµατικά την πλήρη διάσταση της 

παρατηρούµενης διαφοροποίησης στα υλικά κατάλοιπα κάνοντας λόγο και για τη συµµετοχή των 

τοπικών «συνηθειών» που µπορεί, επίσης, δυναµικά να συµµετέχουν στην ποικιλοµορφία του υλικού 

πολιτισµού (Binford 1968:95, 97).   
44 Η δυναµικότητα των διαδικασιών που µορφώνουν τις κοινωνικές δοµές, αξίωµα και µιας σειράς 

µαρξιστικών θεωρήσεων, θέτει υπό αµφισβήτηση τη θετικιστική ανάλυσή τους (Spriggs 1984:3).  
45 Από τους κυριότερους εκφραστές των µεταδιαδικαστικών προσεγγίσεων, υπήρξε ο Hodder. Όπως 

σηµειώνει και ο Κ. Κωτσάκης, «η µεταδιαδικαστική αρχαιολογία δεν συγκροτείται ως θεωρητική 

σχολή µε σαφή χαρακτηριστικά και µεθοδολογία, αλλά περισσότερο ως µια σειρά µελετών που 

αντιµετωπίζουν τον υλικό πολιτισµό αντι-θετικιστικά» (Hodder 1986:24).  
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τεχνηµικά και ιδεοτεχνικά/κοινωνικοτεχνικά τέχνεργα τίθεται υπό αµφισβήτηση. Οι 

ιδιαίτερες εκλογικεύσεις των τοπικών συστηµάτων και οι επιµέρους αξιακοί κώδικες 

για την κατασκευή και χρήση των τεχνοσκευασµάτων αποτυπώνονται στην 

παραγωγή τους. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, η 

ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως αυτή διαµορφώνεται στα τοπικά αξιακά συστήµατα, 

µεταφέρεται σε κάθε πτυχή της υλικής πραγµατικότητας και σε κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης δράσης που, πλέον, λογίζεται ως κοινωνική πράξη46. Ο υλικός 

πολιτισµός δεν συνιστά «εξωσωµατικό», αποκλειστικά προσαρµοστικό στους 

περιορισµούς του φυσικού περιβάλλοντος και τη λειτουργία του συστήµατος, 

µηχανισµό. Είναι φορέας του ιδιαίτερου γνωστικού συστήµατος, του συνόλου των 

αντιλήψεων και της λογικής της οµάδας που κάθε φορά τον παράγει (Childe 

1956:1)47, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τις υποκείµενες δοµές του ίδιου του 

πολιτισµικού συσσωµατώµατος καθώς το αναπαράγει (Hodder 1986:36, Sillar and 

Tite 2000:2). 

 Η εσωτερική δυναµικότητα που χαρακτηρίζει το οποιοδήποτε ανθρώπινο σύστηµα, 

τα όρια του οποίου κυµαίνονται από το επίπεδο της µακρο-περιφέρειας ή του 

αθροίσµατος µακρο-περιφερειών έως αυτό της µικρής οµάδας µε ιδιαίτερες 

επιδιώξεις , είναι ικανή να εκφραστεί ως ασυνέχεια στα υλικά χαρακτηριστικά ακόµα 

και του µικρότερου συλλογικού µορφώµατος. Πληροφορίες για την ανθρώπινη 

συµπεριφορά και το κοινωνικό πλαίσιο που τη διαµορφώνει είναι δυνατόν να 

εξαχθούν όχι µόνο από τις διακοσµηµένες επιφάνειες των αγγείων, αλλά και από 

οποιοδήποτε όστρακο. Η δυνατότητα του κατασκευαστή να επιλέγει κάθε φορά από 

                                                 
46 Η ανάγνωση της ανθρώπινης δράσης ως «κοινωνικής πράξης» σχετίζεται µε αρχές της µαρξιστικής 

θεώρησης (Spriggs 1984:2). 
47 Σχετική ανάλυση στις υλιστικές κοινωνικές επεξεργασίες του Childe και στην υιοθέτηση ευρύτερων 

µαρξιστικών θέσεων για την αντίληψη και τη γνώση, γίνεται από τον Trigger 1989:268-270. 
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ένα σύνολο πιθανοτήτων τη δική του βεβαιότητα, τη βεβαιότητα της οµάδας στην 

οποία ανήκει νοηµατοδοτεί µε ξεχωριστό τρόπο το τεχνοσκεύασµα.           

 

2.2 Η δυναµική διάσταση της «επιλογής» στις µελέτες τεχνολογίας της 

κεραµικής 

Τα τεχνοσκευάσµατα συνιστούν δυναµικά υποσυστήµατα που κατασκευάζονται και 

χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρύτερου ανθρώπινου πολιτισµικού 

οργανισµού. Η κατανόηση του ευρύτερου ανθρώπινου µορφώµατος, ως συσσώρευµα 

δοµηµένων λειτουργιών, ένα ιδιαίτερο σύνολο σχέσεων ανάµεσα στα διάφορα 

στοιχεία προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία, προϋποθέτει την αντίστοιχη κατανόηση 

των επιµέρους µηχανισµών του (Binford 1968:97). Η κεραµική αποτελεί τµήµα του 

τεχνοσυστήµατος του παραγωγού και, ταυτόχρονα, εντάσσεται µέσω της λειτουργίας 

της σε έναν συγκεκριµένο χώρο, που συνιστά το τεχνοσύστηµα του χρήστη. Οι δύο 

παραπάνω δοµές λειτουργίας, αυτή του κατασκευαστή και αυτή του χρήστη, δεν 

ταυτίζονται απαραίτητα. Η πληρέστερη κατανόηση του πλαισίου της κεραµικής 

προϋποθέτει τη διερεύνηση και ανάλυσή της και στα δύο παραπάνω λειτουργικά 

συγκείµενα.  

Τα αγγεία δεν είναι τετελεσµένες πραγµατώσεις, αυτονόητες τεχνικές ενότητες που 

συνιστούν µεθοδολογικό, µόνο, εργαλείο τυπολογικής κατάταξης. Η κεραµική, όπως 

και κάθε τέχνεργο, είναι το αποτέλεσµα διαδικασιών τεχνικής φύσεως, σωρευµένων 

ανθρώπινων πράξεων µε «λογική» ακολουθία επάνω στην ύλη (Van der Leeuw 

1993:240). Μια σειρά χειροπραξιακών σταδίων, ο αριθµός και ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας των οποίων είναι µεταβλητός και δυναµικός, αρθρώνονται σε συνέχειες, 

ώστε να παραχθεί το αντικείµενο. Η αλληλουχία των τεχνικών πράξεων για την 

παραγωγή του τέχνεργου συνιστά την εγχειρηµατική του αλυσίδα (chaîne opératoire) 
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(Leroi-Gourhan 1964:71-72)48, σειρά, δηλαδή, εγχειρηµάτων µέσω των οποίων ο 

τεχνίτης διαχειρίζεται την πρώτη ύλη, το σχήµα και την επιφάνεια των αγγείων, ώστε 

να παράξει ένα αντικείµενο συγκεκριµένης λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας (Cresswell 

1976:6, Van der Leeuw 1993:240, Lemonnier 1986:149). Στην Εικόνα 5 

αποτυπώνεται ένα παράδειγµα εγχειρηµατικής αλυσίδας στο κεραµικό υλικό του 

Βρύσινα.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικές χειροπραξιακές ενότητες στην κατασκευή της κεραµικής είναι η διαχείριση 

της κεραµικής ύλης49, του σχήµατος του αγγείου και της επεξεργασίας της επιφάνειάς 

του. ∆ιαφοροποίηση σε κάποια από τις παραπάνω ενότητες παράγει διαφορετικό 

προϊόν, ακόµα και στην περίπτωση που τα τεχνοσκευάσµατα πληρούν ανάλογες 

                                                 
48 Αποδόσεις του όρου στα ελληνικά καταγράφονται ως «τελεστική αλυσίδα» (Leroi-Gourhan 

1964:70-72), «ακολουθία εγχειρηµάτων» (Σκουρτοπούλου 1998). Στην παρούσα µελέτη υιοθετείται ο 

όρος «εγχειρηµατική αλυσίδα».   
49 Σχετικά µε τον όρο «κεραµική ύλη» βλ. παρακάτω, καθώς και το Γλωσσάρι Ειδικών Όρων.  

     Πρώτη ύλη 
         Ανάµιξη αργίλων                 Προσθήκη εγκλεισµάτων 

             
           Τεχνική κουλούρων               Επάλειψη µε επίχρισµα      Όπτηση >850°C 

Εικόνα 5: Οπτικοποιηµένη απόδοση εγχειρηµατικής αλυσίδας από κεραµική ύλη του Βρύσινα 
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συνθήκες «ισοτελικότητας»50 ως προς τα λειτουργικά/τεχνηµικά τους 

χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και στην οπτικοποιηµένη απόδοση που ακολουθεί 

(Εικόνα 6):  

 

 

 

 

 

 

 

Τα τρία βασικά τεχνικά στάδια παρασκευής κεραµικής είναι ενότητες 

εγχειρηµατικών πράξεων. Από τη φύση της η «ενότητα» πράξεων προϋποθέτει την 

παρουσία πλήθους διαφορετικών τεχνικών δράσεων σε ένα δεύτερο εγχειρηµατικό 

επίπεδο, η δοµηµένη ακολουθία των οποίων επιφέρει συγκεκριµένο τεχνικό 

αποτέλεσµα. Η εγχειρηµατική, για παράδειγµα, ενότητα «διαχείριση κεραµικής 

ύλης», αρθρώνεται από την επιλογή και απόσπαση της πρώτης ύλης, την 

προετοιµασία και διαχείρισή της, ώστε να παρασκευαστεί η πηλόµαζα και, τέλος, από 

τις συνθήκες όπτησης. Εάν σε κάθε µια από τις εγχειρηµατικές ενότητες και στο 

σύνολο των επιµέρους τεχνικών τους σταδίων στο δεύτερο εγχειρηµατικό τους 

επίπεδο, ο τεχνίτης επιλέξει να συνδυάσει συγκεκριµένες τεχνικές πράξεις για την 

παραγωγή ενός αγγείου λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας 1, τότε θα προκύψει από την 

όλη διαδικασία το Αγγείο Α. Εάν διαφοροποιήσει κάποια από τις αρχικές του 

επιλογές, για παράδειγµα επιλέξει να χρησιµοποιήσει διαφορετική πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ενός σκεύους, επίσης λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας 1, τότε θα προκύψει 

                                                 
50 Σχετικά µε τον όρο «ισοτελικότητα» βλ. παρακάτω. 

 Προετοιµασία πρώτης 
ύλης, απουσία ανάµιξης 

 Παρουσία ανάµιξης 

  ∆ιαφοροποιηµένη επιλογή πρώτης 
ύλης 

     ∆ιαχείριση σχήµατος 

  ∆ιαχείριση επιφάνειας 

   ∆ιαχείριση κεραµικής       
ύλης 

Αγγείο Α 

  Όπτηση 

 
 Αγγείο Β 

   
     Αγγείο Γ 

Εικόνα 6: ∆ιαφοροποιηµένες τεχνικές επιλογές για την παραγωγή αγγείων ανάλογης 

λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας από τον Βρύσινα 
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το Αγγείο Β. Αυτό σηµαίνει ότι το τελικό προϊόν, µολονότι έχει την ίδια 

λειτουργική/τεχνηµική αξία 1, είναι διαφορετικό ακόµα και εάν ο τεχνίτης επιλέξει 

διαφορετική τεχνική δράση σε κάποιο µόνο στάδιο ή δεύτερο εγχειρηµατικό επίπεδο 

της όλης διαδικασίας.  

Οι τεχνικές πράξεις του δεύτερου εγχειρηµατικού επιπέδου µε τη σειρά τους είναι 

τεχνικές επιλογές που, επίσης, αποτελούν ενότητες και συνίστανται σε ένα σύνολο 

τεχνικών χαρακτηριστικών ενός τρίτου εγχειρηµατικού επιπέδου. Η προετοιµασία, 

για παράδειγµα, της πρώτης ύλης µπορεί να περιλαµβάνει ή όχι αναµίξεις 

διαφορετικών αργίλων ή/και προσθήκη εγκλεισµάτων ή/και αφαίρεση εγκλεισµάτων. 

Εάν ο τεχνίτης έχει ακολουθήσει τα εγχειρηµατικά βήµατα για την παραγωγή του 

Αγγείου Β, αλλά αυτή τη φορά επιλέξει να αναµίξει αργίλους, τότε, µολονότι ένα 

σύνολο τεχνικών του δράσεων είναι σε αναλογία µε αυτές για την παραγωγή του 

Αγγείου Β, η διαφοροποίηση στη δράση του σε ένα τρίτο επίπεδο εγχειρηµάτων θα 

παράξει ένα τρίτο διαφορετικό τελικό προϊόν µε ανάλογη λειτουργική/τεχνηµική αξία 

(Αγγείο Γ).  

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η κεραµική είναι ένα σύνθετο, πολυµεταβλητό, 

πολυπαραγοντικό υποσύστηµα λειτουργίας. ∆ιαφοροποίηση σε κάποιο από τα 

τεχνικά στάδια κατά τη διαδικασία παραγωγής του οδηγεί σε διαφοροποιηµένο 

τελικό προϊόν, ακόµα και όταν η λειτουργική/τεχνηµική του αξία είναι ανάλογη. 

Κάθε αγγείο είναι αυτοτελής, διαφοροποιηµένη, τεχνικά, ενότητα, εφόσον 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ακόµα και σε κάποιο µόνο 

ή κάποια από τα χειροπραξιακά στάδια της κατασκευής του σε σχέση µε κάποιο άλλο 

κεραµικό τεχνοσκεύασµα.  

Οι παραπάνω συνθήκες αντανακλούν τη δυνατότητα του τεχνίτη να επιλέγει κάθε 

φορά συγκεκριµένες τεχνικές δράσεις από ένα µεγάλο σύνολο εναλλακτικών 
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πιθανοτήτων (Van der Leeuw 1993:241, Sackett 1986:267, Schiffer and Skibo 

1997:29, Sillar and Tite 2000:3). Το ίδιο λειτουργικά/τεχνηµικά χαρακτηριστικό, για 

παράδειγµα ο βαθµός σκληρότητας δύο διαφορετικών αγγείων, µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα διαφορετικών εγχειρηµατικών πράξεων. Στη µία περίπτωση µπορεί να 

οφείλεται σε υψηλή θερµοκρασία όπτησης, ενώ στην άλλη στην υψηλή 

περιεκτικότητα σε εγκλείσµατα. Ακόµα και αν η τελική λειτουργική/τεχνηµική 

ιδιότητα είναι ίδια (ανάλογος βαθµός σκληρότητας), τα τελικά προϊόντα είναι 

διαφορετικά, καθώς προκύπτουν από διαφορετικά εγχειρηµατικά βήµατα (Schiffer 

and Skibo 1997:29).  

Με δεδοµένη την πολυµεταβλητότητα των χαρακτηριστικών που ορίζουν το προϊόν, 

η ανάγνωσή του προϋποθέτει την ανάγνωση όλων των επιµέρους τεχνικών 

χαρακτηριστικών του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η «πραγµατική» και όχι η 

«φαινόµενη» ανάγνωση του αντικειµένου στο πλαίσιο της τυπολογικής κατάταξης. Η 

διάσπαση της τελεστικής ενότητας «αγγείο», που παραδοσιακά αναγνωρίζεται, 

απλουστευτικά, ως σχήµα και διακόσµηση, και η αναγωγή της σε πολυ-αναλυτικό 

εγχειρηµατικό συσσωµάτωµα, συνέπεια πλήθους χειροπραξιακών σταδίων, επιτρέπει 

τον εξαντλητικότερο προσδιορισµό της.  

Η εναλλακτικότητα που χαρακτηρίζει την εγχειρηµατική αλυσίδα παρέχει στον 

τεχνίτη τη δυνατότητα επιλογής (Van der Leeuw 1993:241, Gosselain 2000:190). Και 

η επιλογή αυτή δεν εξαντλείται µόνο στο ιδιαίτερο µοτίβο µε το οποίο θα 

διακοσµήσει την επιφάνεια του σκεύους, αλλά αφορά σε κάθε στάδιο ή επιµέρους 

εγχειρηµατικό βήµα κατά την κατασκευαστική διαδικασία. Ο πολυαναλυτικός 

προσδιορισµός της κεραµικής αποτελεί, µε δεδοµένα όλα τα παραπάνω, 

µεθοδολογικό εργαλείο ανίχνευσης και ανάλυσης της τεχνικής συµπεριφοράς.             
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2.3 Κινητήριες δυνάµεις της «επιλογής» 

2.3.1 Η σχετική «αναγκαιότητα» της διαθεσιµότητας σε πρώτες ύλες 

 Η δυνατότητα του τεχνίτη να επιλέγει τη δική του βεβαιότητα από µια σειρά πιθανών 

επιλογών είναι αναµφισβήτητη. Όπως, επίσης, αναµφισβήτητο γεγονός είναι ότι οι 

επιλογές του αυτές, έως έναν βαθµό, προκύπτουν από αντικειµενικές παραδοχές, που 

συνιστούν εν δυνάµει αναγκαίους περιορισµούς και σχετίζονται µε τη φυσιολογία της 

διατιθέµενης ύλης (Lemonnier 1993a:24), αλλά και το ίδιο το πλαίσιο παραγωγής. Η 

δράση του τεχνίτη σε συγκεκριµένο γεωγραφικό πλαίσιο και σε δεδοµένο γεωλογικό 

περιβάλλον µπορεί να συνιστά συνθήκη αντικειµενικού περιορισµού51. Η 

διαθεσιµότητα σε συγκεκριµένες πρώτες ύλες του γεωγραφικού-γεωλογικού 

πλαισίου, εντός του οποίου δρα και παράγει ο τεχνίτης, περιορίζει εν δυνάµει τις 

επιλογές του και οδηγεί στην προσαρµογή της συµπεριφοράς του στη διατιθέµενη 

γεωλογική αναγκαιότητα (Dobres and Hoffman 1994:212)52.  

Η ανάγκη για εκµετάλλευση των άµεσα διατιθέµενων πρώτων υλών µπορεί να 

καθορίζεται και από το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο δοµείται η παραγωγική 

δραστηριότητα. Οι συνθήκες, για παράδειγµα, υψηλού ανταγωνισµού που µπορεί να 
                                                 
51 Στην περίπτωση αυτή δεν εξετάζεται το ενδεχόµενο της τεχνικής δράσης πλανόδιων τεχνιτών, 

µολονότι και σε αυτές τις συνθήκες, πολύ συχνά, δεν είναι διατεθειµένοι να «δοκιµάσουν» να 

χρησιµοποιήσουν νέες πρώτες ύλες µε τις οποίες δεν έχουν εξοικειωθεί. Για τον λόγο, µάλιστα, αυτόν 

µεταφέρουν την οικεία τους πρώτη ύλη στις περιοχές όπου µετακινούνται. Μια τέτοια συνθήκη για να 

ικανοποιηθεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν καθώς και τα µέσα 

µεταφοράς που οι κεραµείς έχουν στη διάθεσή τους. Περίπτωση µεταφοράς της πρώτης ύλης από το 

οικείο περιβάλλον του τεχνίτη στο περιβάλλον του αγοραστή για επιτόπια κατασκευή αγγείων 

αναφέρεται από Θραψανιώτες κεραµείς του 20ου αιώνα (Day 2004:130).     
52 Παρατηρήσεις του Arnold σε κοινότητες παραγωγής κεραµικής, των οποίων η οικονοµία είναι κατά 

βάση αγροτική, κατέδειξαν ότι οι πλέον προσοδοφόρες αποστάσεις εκµετάλλευσης πρώτης ύλης τόσο 

για τις αργίλους, όσο και για τις προσµίξεις είναι έως 1χιλιόµετρο. Αποστάσεις έως 7 χιλιόµετρα για 

την απόσπαση της αργίλου και έως 7-9 χιλιόµετρα για την απόσπαση των προσµίξεων έχουν αυξηµένο 

κόστος, αλλά είναι οικονοµικά βιώσιµες λύσεις (Arnold 1985:57).  
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χαρακτηρίζουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστηµα διάθεσης, στο πλαίσιο ελεύθερων 

σχέσεων παραγωγής-διάθεσης, µπορεί να καθιστούν αναγκαία την εκµετάλλευση των 

πλησιέστερων πρώτων υλών. Η θέση αυτή βασίζεται στη γενική αρχή της 

εξοικονόµησης δαπάνης ενέργειας, χρόνου και κόστους, ώστε να είναι βιώσιµη η 

οποιαδήποτε δραστηριότητα (Arnold 1985:38). Αντίθετα, στις περιπτώσεις 

εξηρτηµένης οικονοµικής δράσης, όπου τα συστήµατα παραγωγής εξαρτώνται από 

οµάδες συµφερόντων, η ένταση της παραγωγικής δραστηριότητας δεν συνιστά 

προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα των µονάδων παραγωγής.  

Πέρα, ωστόσο, από την αντικειµενική παραδοχή της παραπάνω θέσης, είναι εξίσου 

αντικειµενικός και ο ισχυρισµός ότι η λειτουργία των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής, 

όπως άλλωστε και αυτή των τεχνοσυστηµάτων χρήσης, δεν εµπίπτει και δεν δοµείται 

πάντοτε και εξολοκλήρου σε «σκληρές» δυναµικές µε ισχύ λανθάνουσα 

νοµοτελειακή, όπως αυτές της οικονοµίας και της επιβίωσης. Η «ιδανική» προς 

εκµετάλλευση πρώτη ύλη δεν σχετίζεται µε το πραγµατικό φυσικό περιβάλλον, αλλά 

µε την αντίληψη που έχει ο τεχνίτης για αυτό53. Η αντίληψη του φυσικού χώρου είναι 

σχετική, ενώ οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις του τεχνίτη για το ίδιο το τοπίο και 

την καταλληλότητα της πρώτης ύλης είναι που δηµιουργούν «ιδανικές» ζώνες 

εκµετάλλευσης. Η διαµορφωµένη αντίληψη του κατασκευαστή για το ποια τελικά 

απόθεση είναι κατάλληλη και ποια όχι είναι αυτή που θα τον οδηγήσει στην τελική 

του επιλογή (Sillar and Tite 2000:7, Lechtman 1977:14) και όχι οι αντικειµενικά 

µετρήσιµες χιλιοµετρικές αποστάσεις που πρέπει να διανύσει. Η πλήρης κατανόηση 

του συστήµατος του τεχνίτη προϋποθέτει τη διερεύνηση όχι µόνο των πρώτων υλών 

που εκµεταλλεύτηκε αλλά και εκείνων που, µολονότι διατίθενταν στο άµεσο πεδίο 

δράσης του, δεν εκµεταλλεύτηκε (Van der Leeuw 1993:241). Μπορεί κάποια 
                                                 
53 Σύµφωνα µε τον Childe 1949, «οι άνθρωποι δεν προσαρµόζονται σε πραγµατικά περιβάλλοντα, 

αλλά στις αντιλήψεις που έχουν γι’ αυτά» (Trigger 1989:268). 
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απόθεση να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την περιοχή δράσης, αλλά η 

«ιδανική» γι’ αυτόν λύση να βρίσκεται σε πολύ πιο µακρινή απόσταση. Η αντίληψη 

του χώρου, η δαπάνη χρόνου και το κόστος ενέργειας είναι σχετικές έννοιες και αυτή 

η σχετικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον κώδικα των αντιλήψεων και των 

διαµορφωµένων αξιών του παραγωγού. 

 

2.3.2 Η σχετικότητα της λειτουργικής/τεχνηµικής «αναγκαιότητας» 

Σχετική «αναγκαιότητα» µε ανάλογους περιορισµούς µπορεί να θέσει και η 

λειτουργία του σκεύους, καθώς και τα ιδιαίτερα τεχνηµικά χαρακτηριστικά του 

αγγείου που πρόκειται να παρασκευάσει (Rye 1981:26, Rice 1987:226-232, Schiffer 

and Skibo 1997:29). Η κατασκευή, για παράδειγµα, αγγείων µεσαίων/µεγάλων σε 

µέγεθος µε συγκεκριµένο πάχος τοιχώµατος, ανάλογο µε αυτό που απαιτείται για τη 

συγκράτηση του βάρους ολόκληρου του σκεύους, προϋποθέτει, τεχνικά, την 

ενίσχυσή τους µε υψηλή περιεκτικότητα σε εγκλείσµατα. Από την άλλη, η κατασκευή 

αγγείων ιδιαίτερης τεχνικής υποστήριξης, όπως είναι τα αγγεία τροφοπαρασκευής, 

απαιτούν, εξαιτίας της συνεχούς επανέκθεσής τους στη φωτιά, ενίσχυσή τους, 

ανάµεσα σε άλλα υλικά, µε φυλλίτες54.  

Οι περιορισµοί αυτοί δεν συνιστούν αυταπόδεικτες αναγκαιότητες, όπως 

καταδεικνύει το υλικό της παρούσας µελέτης. Για την κατασκευή, για παράδειγµα, 

µεσαίων σε µέγεθος αγγείων µε µεσαίο/χονδρό πάχος τοιχώµατος από την κυρίως 

φάση του ιερού χρησιµοποιήθηκαν κεραµικές ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

εγκλείσµατα. Αντίθετα, για αγγεία ανάλογου µεγέθους και  πάχους τοιχώµατος από 

τους ΥΜ ΙΙΙΓ πυρήνες δραστηριότητας της επιφανειακής έρευνας η περιεκτικότητα 

                                                 
54 Οι φυλλίτες αναπτύσσονται στον ένα τους άξονα, λόγω της παρουσίας φυλλοπυριτικών ορυκτών 

(µαρµαρυγίας). Εξαιτίας του επιµήκους σχήµατός τους, µειώνεται η ενέργεια µετάδοσης των ρωγµών 

που προκαλούνται από την έκθεση του αγγείου στη φωτιά (Tite and Kilikoglou 2002:2).   
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σε εγκλείσµατα µειώνεται σηµαντικά. Στην περίπτωση των αγγείων 

τροφοπαρασκευής, µολονότι ο τεχνίτης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει, 

εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής γύρω από τον Βρύσινα, εξ’ολοκλήρου φυλλιτικά 

υλικά για να ενισχύσει το σώµα των µαγειρικών σκευών που παράγει, δεν το πράττει, 

αλλά χρησιµοποιεί κεραµική ύλη µε ενισχυµένες κοκκοµετρίες.  

Αυτό σηµαίνει ότι, για την κατασκευή σκευών µε ανάλογα τεχνηµικά 

χαρακτηριστικά, ο τεχνίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικές τεχνικές 

λύσεις, προκειµένου να επιλύσει ανάλογης φύσεως προβλήµατα (Chilton 1999b:50). 

Υπάρχει µια βάση τεχνικής αναγκαιότητας που επιτάσσει το ίδιο το σχήµα και η 

λειτουργία του σκεύους, αλλά η τελική επιλογή του τεχνίτη είναι εκείνη που 

καθορίζει το ιδιαίτερο περιεχόµενο της τεχνολογικής πράξης (Sackett 1982:73, 75). 

Ιδανική λύση δεν υφίσταται, ιδανική αντίληψη επίλυσης τεχνικών προβληµάτων 

υπάρχει (Leroi-Gourhan 1964:139, 142).  

 

2.4 Τεχνική συµπεριφορά και συλλογικό - κοινωνικό µόρφωµα 

Η ισοδυναµία και όχι η ισοµορφία (Leroi-Gourhan 1964:151) που απορρέει από την 

εναλλακτικότητα της επιλογής για την παραγωγή τεχνέργων µε ανάλογα 

λειτουργικά/τεχνηµικά χαρακτηριστικά ορίζεται ως «ισοχρηστική διαφοροποίηση»55. 

                                                 
55 Ο όρος «ισοχρηστική διαφοροποίηση» («isochrestic variation»), που προτάθηκε από τον Sackett 

(Sackett 1986:268, 1982:59,72), δεν αφορά αποκλειστικά στην αναγνώριση διαφορετικών 

τεχνοσκευασµάτων στη βάση του προσδιορισµού διαφορετικής εγχειρηµατικής ακολουθίας για την 

παραγωγή αγγείων µε ανάλογη χρήση. Για αυτόν τον λόγο ο όρος «ισοχρηστική διαφοροποίηση» θα 

µπορούσε, κατά τη γνώµη µου, να αντικατασταθεί από τον όρο «ισοτελική διαφοροποίηση». Οι 

«ισοτελικά διαφοροποιηµένες» τεχνικές δράσεις αναγνωρίζονται στη βάση του προσδιορισµού 

διαφοροποιηµένων εγχειρηµατικών αλυσίδων για την παραγωγή όχι µόνο τεχνοσκευασµάτων µε 

ανάλογη χρήση, αλλά και για την πρόκληση οποιούδηποτε ανάλογου «τέλους», κατά την 

κατασκευαστική διαδικασία. Εάν για παράδειγµα ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η παραγωγή αγγείων 

ιδιαίτερα σκληρών, τότε αυτό µπορεί µεταξύ άλλων να επιτευχθεί µε δύο εναλλακτικές τεχνικές 

δράσεις: α) αυξηµένη περιεκτικότητα σε εγκλείσµατα ή/και β) υψηλή θερµοκρασία όπτησης. Η 
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Η ισοτελικότητα που χαρακτηρίζει την εγχειρηµατική αλυσίδα στοιχειοθετεί τη βάση 

της ιδιαιτερότητας στην τεχνική δράση. Αυτή η ιδιωµατική τεχνική δράση του 

παραγωγού αφορά στον δικό του «τρόπο» παραγωγής κεραµικής και στην υιοθέτηση 

του δικού του τεχνολογικού ύφους56. Με δεδοµένη τη δυνατότητα επιλογής από 

πλήθος λειτουργικά ισοδύναµων µορφών και εναλλακτικών δράσεων, το τεχνολογικό 

ύφος ανιχνεύεται σε κάθε στάδιο του συνόλου των χειροπραξιακών εγχειρηµάτων 

του κατασκευαστή.  

Η ιδιαίτερη συµπεριφορά του τεχνίτη, που εκφράζεται στο αντικείµενο που παράγει, 

είναι το αποτέλεσµα διαδικασιών εκµάθησης στις οποίες εκτίθεται και τις οποίες 

βιώνει ως εµπειρίες από τα πρώτα στάδια της κοινωνικοτεχνικής του συµµετοχής 

(Gosselain 2000:191,192, Schiffer and Skibo 1997:32,33, Sackett 1982:73). Η 

επίγνωση της συµµετοχής και ένταξής του σε συγκεκριµένα συλλογικά µορφώµατα 

συνιστά βιωµατική κατάσταση που εκδηλώνεται µε τη µορφή συγκεκριµένων 

τεχνικών αναπαραστάσεων (Wiessner 1984:191). Τα άτοµα που δρουν σε δεδοµένο 

χρόνο και πολύ συγκεκριµένο χώρο (φυσικό, κοινωνικό) τείνουν να προσλαµβάνουν 

από κοινού και να αντιλαµβάνονται ανάλογα τα προβλήµατα και τις λύσεις τους 

(Leroi-Gourhan 1964:127, Sackett 1982:63, Graves 2002:6). Η επαναληψιµότητα και 

η εξοικείωση µε δεδοµένες εικόνες και «τρόπους», δηµιουργούν ασυνείδητα 

συγκεκριµένο ύφος τεχνικής δράσης57. Ο ιδιαίτερος τεχνικός αξιακός κώδικας που 

                                                                                                                                            
«ισοτελικότητα» αφορά στη δυνατότητα του τεχνίτη να επιλέγει σε κάθε στάδιο ή επιµέρους 

εγχειρηµατικό βήµα της παραγωγικής διαδικασίας τη δική του ιδανική λύση για την επίτευξη 

ανάλογου αποτελέσµατος (λειτουργικού-τεχνικού/τεχνηµικού). 
56 Ο όρος «τεχνολογικό ύφος» υιοθετήθηκε από τη Lechtman (Lechtman 1977:4,14,15) και αφορά 

στον πολύ συγκεκριµένο και χαρακτηριστικό τρόπο µε τον οποίο ο τεχνίτης κατασκευάζει τα τέχνεργά 

του (Sackett 1982:63). 
57 Η στάση αυτή συνιστά τµήµα της γενικότερης έµφυτης µαζικής ψυχολογικής συµπεριφοράς 

(Bowser 2000:222), όπου χειρονοµίες και τρόποι έκφρασης της ταυτότητας του ατόµου και της οµάδας 

ενεργοποιούνται ασυνείδητα, κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης (Cohen 1994). 
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χαρακτηρίζει την όποια ανθρώπινη συλλογικότητα µεταφέρεται ασυνείδητα και 

υιοθετείται ως παγιωµένη συνθήκη και ως η µόνη τεχνική πραγµατικότητα που 

χαρακτηρίζει το κάθε τεχνοσύστηµα (σύστηµα παραγωγού). Τεχνικά αρχέτυπα 

αυτόµατα ανακύπτουν στη µνήµη του κατασκευαστή µέσα από τη συνήθεια και 

συνιστούν τα λειτουργικά ιδεώδη του. 

Το τεχνικό αξιακό σύστηµα συνιστά προϊόν του συνόλου των πεποιθήσεων, των 

αντιλήψεων και των εµπειριών όσων µετέχουν στο συλλογικό συσσωµάτωµα (Graves 

2002:3). Οι πληροφορίες αυτές µεταδίδονται από γενιά σε γενιά ως τεχνογνωσία που 

συνιστά τµήµα της παράδοσης (Stark 1999:27, Sillar and Tite 2000:10). Οι 

διανοητικές αναπαραστάσεις, η γνώση, οι αντιλήψεις του συλλογικού µορφώµατος 

είναι αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας καθώς τη χαρακτηρίζουν. Το σύνολο της 

αισθητηριακής αντίληψης δοµείται στο πλαίσιο της ιδεολογίας, της οικονοµίας, του 

συστήµατος οργάνωσης, της κοινωνικής πραγµατικότητας της οµάδας (Εικόνα 7). 

Από την άλλη θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κοινωνικοτεχνικά συµπυκνώµατα, όπως οι 

τεχνολογικές παραδόσεις, επειδή αρθρώνονται από ένα σύνθετο δίκτυο επινοήσεων, 

δανείων και διευθετήσεων, είναι δυνατόν να παραλλάσσονται σε σχέση µε την 

πρωτογενή τους µορφή από άτοµα και οµάδες58 (Gosselain 2000:190). Κατά τις 

διαδικασίες εκµάθησης η ιδιοσυγκρασιακή διάθεση των ατόµων µπορεί να  

ενεργοποιηθεί παράγοντας έναν συγγενή, αλλά ιδιωµατικό τρόπο τεχνικής έκφρασης. 

Παραλλάξιµες τεχνικές συµπεριφορές είναι δυνατόν να µορφοποιούνται µε το 

πέρασµα του χρόνου, εξαιτίας της έκθεσης των ατόµων σε νέα βιωµατικά επεισόδια.  

                                                 
58 Σύµφωνα µε τον Childe 1936:238, «οι κοινωνικές παραδόσεις και οι κανόνες που υπάρχουν σε µια 

κοινότητα καθορίζουν τη γενική συµπεριφορά των µελών της. Η παράδοση φτιάχνει τον άνθρωπο 

οριοθετώντας τη συµπεριφορά του µέσα από συγκεκριµένες σχέσεις, αλλά και ο άνθρωπος φτιάχνει τις 

παραδόσεις του». 
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Η εκµάθηση από τη φύση της εµπεριέχει το στοιχείο της συνειδητότητας της πράξης. 

Η συµπεριφορά, όσο ασυνείδητa µπορεί να πραγµατώνεται, άλλο τόσο µπορεί να 

λογιστεί ως µηχανισµός συνειδητής έκφρασης των ατόµων και των οµάδων (Bowser 

2000:222, Gosselain 2000:189). Τα όρια µεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου, 

ενεργητικού και παθητικού είναι ρευστά. Ταυτόχρονα, τα συστήµατα διέπονται από 

άγραφους κανόνες, ιδιαίτερες αισθητικές, πολιτισµικούς εφελκυσµούς και πολιτικές 

επιδιώξεις, που µπορεί, εξίσου αξιωµατικά, να χαρακτηρίζουν το πλαίσιο 

παραγωγικής δράσης, διάθεσης, προσφοράς και ζήτησης.  

Τα τεχνοσκευάσµατα, εποµένως και οι εγχειρηµατικές αλυσίδες που οδηγούν στην 

παραγωγή τους, είναι µηχανισµοί σήµανσης και εν δυνάµει µπορεί να συνιστούν 

ενεργά στοιχεία της πολιτισµικής διαδικασίας και της κοινωνικής-πολιτικής 

πραγµατικότητας (Hodder 1982b:10, 1982c:119-122, 1986:40-45, Trigger 1989:357). 

Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να ενεργοποιούνται σκόπιµα για να παράξουν και να 

τονίσουν τη διαφοροποίηση ανάµεσα σε διαφορετικά κοινωνικά συσσωµατώµατα 

στοιχειοθετώντας ενεργές κοινωνικές στρατηγικές ή νοµιµοποιώντας την κοινωνική 

πραγµατικότητα µιας οµάδας µε ιδιαίτερες επιδιώξεις (Dobres and Hoffman 

1994:221). Κάθε πτυχή του υλικού πολιτισµού εν δυνάµει είναι σκόπιµη (Sackett 

1986:269).  

Η ανάγκη των συλλογικών µορφωµάτων να εκφράσουν τη διασυλλογικότητά τους, 

πέρα από τη µικρή περιοχή, σε επίπεδο περιοχής συµφερόντων, µπορεί να εκφραστεί 

από την κατανάλωση προϊόντων, το τεχνοσύστηµα παραγωγής των οποίων βρίσκεται 

αντικειµενικά µακριά από το σύστηµα χρήσης. Στην περίπτωση αυτή οι διανοητικές 

αναπαραστάσεις του «συµβατικού» χώρου και των αποστάσεων, όπως εν δυνάµει 

καθορίζονται από τη «σκληρή» δυναµική των αρχών της οικονοµίας και της 

επιβίωσης, διασπώνται και ανατρέπονται από ιδιαίτερους συναισθηµατικούς, 
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συµβολικούς και πολιτισµικούς κώδικες που αναπτύσσονται ανάµεσα στο σύστηµα 

χρήσης και το τεχνοσύστηµα παραγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτοί ακριβώς οι 

ιδιαίτεροι συναισθηµατισµοί που αναπτύσσονται µεταξύ χρηστών και προϊόντων 

προϋποθέτουν τη χρήση συγκεκριµένων τεχνοσκευασµάτων που εντάσσονται στον 

άµεσο τεχνοκοινωνικό αξιακό κώδικά τους και την απόρριψη άλλων.  

Οι τεχνικές επιλογές, που εκφράζονται ως ασυνέχειες χαρακτηριστικών, αντανακλούν 

διαφορετικές κοινωνικές πραγµατικότητες (Lemonnier 1986:155, Sillar and Tite 

2000:2). Η ίδια η επιλογή συνιστά κοινωνική διαδικασία, καθώς µορφώνεται και 

πραγµατώνεται σε συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο και τα τεχνοσυστήµατα 

εκλαµβάνονται ως σηµαίνουσες και σηµαινόµενες δοµές59. Οι λειτουργικές λύσεις 

αποτελούν συνιστώσα έκφρασης κάθε κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης 

συλλογικότητας (Lemonnier 1993a:3). Η συµβατότητα της τεχνικής δράσης του 

κατασκευαστή µε την ιδιαίτερη αισθητική της οµάδας στην οποία εντάσσεται µπορεί 

να οδηγεί στην πρόσληψη τεχνικά παράλογων επιλογών ως λογικοφανών πράξεων 

(Lemonnier 1993a:4). Η τεχνική συµπεριφορά συνιστά το µετρήσιµο µέγεθος της 

κοινωνικής συµπεριφοράς και το µεθοδολογικό εργαλείο προσδιορισµού των 

επιµέρους συλλογικοτήτων (Dobres and Hoffman 1994:221, Chilton  1999a:3).   

Το µη συνειδητό της τεχνικής δράσης, αλλά και η σκοπιµότητα της τεχνολογικής 

πράξης, εκδηλώνονται σε κάθε προϊόν και σε κάθε στάδιο της κατασκευαστικής του 

αλυσίδας (Gosselain 2000:189). Η πραγµάτωση της τεχνικής βιωµατικής κατάστασης 

ως µη συνειδητής ή συνειδητής συνθήκης µεταδίδεται ως κοινωνική πληροφορία στο 

τεχνοσκεύασµα που αποκτά συγκεκριµένο «νόηµα», ως αντανάκλαση της 

πραγµατικότητας του «δράστη». Το αγγείο συνιστά µονάδα µέτρησης της 

                                                 
59 Η αναγωγή της τεχνικής δράσης σε κοινωνική πράξη και ο συσχετισµός των τεχνοσκευασµάτων µε 

την κοινωνική πρακτική και πραγµατικότητα µέσα στην οποία µορφοποιούνται είναι βασική θέση των 

µαρξιστικών θεωρήσεων (Spriggs 1984:1, Lemonnier 1986:174, Chilton 1999a:1). 
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αισθητηριακής αντίληψης του κατασκευαστή και το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό 

δύναται να λογίζεται ως «σηµείο» (Lemonnier 1993a:8). Ο προσδιορισµός του 

τεχνοκοινωνικού «υποκείµενου» ανιχνεύεται µέσα από τον προσδιορισµό του 

τεχνολογικού ύφους και την αποκατάσταση της εγχειρηµατικής αλυσίδας (Dietler and 

Herbich 1989:157,160, Lemonnier 1993a:22). Η δυναµικότερη περιοριστική 

διαδικασία στην τεχνολογική δράση είναι η πολιτισµική (Εικόνα 7) (Van der Leeuw 

1993:241).  

 

  

 

     

 

 

 

  

 

 

2.4.1 Κλίµακες συλλογικών µορφωµάτων (τεχνοσύστηµα παραγωγού - χρήστη) 

Η τεχνοκοινωνική πράξη εκδηλώνεται σε ιστορικά πλαίσια, καθώς παράγεται στον 

χώρο και πραγµατώνεται στον χρόνο. Οι δύο αυτές δυναµικές µεταβλητές της 

πραγµάτωσης της εγχειρηµατικής αλυσίδας χαρακτηρίζονται από επιµέρους επίπεδα 

χώρου και χρόνου. Τα κοινωνικά συστήµατα και οι συλλογικές δράσεις εκφράζονται 

στο διάστηµα της µακρόχρονης διάρκειας και στον χώρο της µεγάλης επιφάνειας, 

αλλά ταυτόχρονα συνιστούν δοµές λειτουργίας που ενεργοποιούνται σε 

συντοµότερες χρονικές περιόδους και µικρότερες εκτάσεις. Η µακρόχρονη διάρκεια 

Κοινωνικό πλαίσιο συστήµατος 
χρήσης 

∆οµή συστήµατος χρήσης 

Κοινωνικό πλαίσιο 
συστήµατος 
κατασκευαστή Β  

Κοινωνικό πλαίσιο 
συστήµατος 
κατασκευαστή Γ 

Κοινωνικό πλαίσιο 
συστήµατος 
κατασκευαστή Α 

  Σύστηµα 
κατασκευαστή Α 

Σύστηµα 
κατασκευαστή Β 

Σύστηµα 
κατασκευαστή Γ 

Πρώτη ύλη          Γ 
Μορφοποίηση 
∆ιακόσµηση 
Όπτηση 

Πρώτη ύλη        Β 
Μορφοποίηση 
∆ιακόσµηση 
Όπτηση 

Πρώτη ύλη        Α 
Μορφοποίηση 
∆ιακόσµηση 
Όπτηση 

Εικόνα 7: Σχηµατική απεικόνιση της εµφάνισης διαφοροποιηµένων συστηµάτων κατασκευαστών υπό 

την επίδραση διαφορετικών κοινωνικών και ιδεολογικών πλαισίων δράσης 
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και ο µεγάλος χώρος συνιστούν σωρευτικές βιωµατικές πραγµατώσεις της 

ανθρώπινης δράσης (Trigger 1989:341). Ταυτόχρονα, όµως, οι ανθρώπινες πράξεις 

και αποφάσεις µορφοποιούνται και εκδηλώνονται σε µικρότερα επίπεδα, εξίσου 

δυναµικά µε τις σωρευτικές εκδοχές τους, καθώς χαρακτηρίζονται από επιµέρους 

εντάσεις και αντιθέσεις. 

Το επίπεδο ανάλυσης καθορίζει και το επίπεδο ερµηνείας. ∆ιαφορετικές κλίµακες 

χώρου και χρόνου, ως δυναµικά συστήµατα µορφοποίησης συλλογικών βεβαιοτήτων, 

αλληλοδρούν και συλλειτουργούν. Η πλήρης κατανόηση και ερµηνεία των 

ανθρώπινων συστηµάτων προϋποθέτει την πολυαναλυτική προσέγγισή τους (Dobres 

and Hoffman 1994:212-213). Τα µακρο-, µικρο- επίπεδα χώρου και χρόνου δεν 

αφορούν µόνο στα φυσικά επίπεδα ανάλυσης, αλλά και στα αντίστοιχα κοινωνικά 

µορφώµατα, τα οποία δύναται να χαρακτηρίζονται από εσωτερικές αντιφάσεις 

(Spriggs 1984:3). 

Εάν το ζητούµενο στις µελέτες τεχνολογίας είναι ο προσδιορισµός των ορίων των 

συλλογικών µορφωµάτων και του τρόπου λειτουργίας τους, τότε η µελέτη οφείλει να 

είναι πολυαναλυτική. Η πρόσληψη των τεχνοσκευασµάτων όχι µόνο ως αυτονόητων 

τεχνικά µακροδυναµικών προϊόντων, αλλά ως µικροδυναµικών συσσωµάτων 

τεχνικής δράσης παρέχει τη δυνατότητα της πληρέστερης αποκατάστασης της 

εγχειρηµατικής αλυσίδας. Ο προσδιορισµός της εγχειρηµατικής αλυσίδας συνιστά 

µεθοθολογικό εργαλείο ταυτοποίησης του τεχνολογικού ύφους. Η τεχνική 

συµπεριφορά, ως τρόπος έκφρασης της κοινωνικής πραγµατικότητας του τεχνίτη, 

λειτουργεί ως µέσο προσδιορισµού των ορίων και του χαρακτήρα του αντίστοιχου 

συλλογικού, κοινωνικού µορφώµατός του. Το µικρότερο επίπεδο ανάλυσης είναι 

αυτό του τεχνοσυστήµατος του παραγωγού που αναγνωρίζεται ως η ιδιαίτερη 

παράδοση κατασκευής τεχνοσκευασµάτων. Ο προσδιορισµός της ιδιαίτερης 
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παράδοσης του συστήµατος του κατασκευαστή βασίζεται στην αναγνώριση 

διαφορετικών εγχειρηµατικών δράσεων για την παραγωγή αγγείων µε ανάλογα 

λειτουργικά/τεχνηµικά χαρακτηριστικά. Στο ίδιο τεχνοσύστηµα παραγωγής οι 

τεχνίτες µπορούν να εµφανίζουν διαφοροποιηµένη τεχνική δράση προσαρµοσµένη 

κάθε φορά στην αντίληψή τους για το πώς πρέπει να παράγονται αγγεία µε 

διαφοροποιηµένες λειτουργικές ανάγκες και ιδιαίτερα τεχνηµικά χαρακτηριστικά.     

Ο πλήρης χαρακτηρισµός της ιδιαίτερης παράδοσης προϋποθέτει όχι µόνο τον 

ποιοτικό προσδιορισµό της, αλλά και την ποσοτικοποίηση αυτών των ποιοτήτων 

(Sackett 1982:64). Για παράδειγµα, προσδιορίζεται, µε βάση την εγχειρηµατική 

αλυσίδα, µια παράδοση Α που εµφανίζει δεδοµένο σταθερότυπο µεταξύ τεχνολογίας 

κατασκευής και λειτουργίας σκεύους. Ο χαρακτηρισµός της ιδιαίτερης παράδοσης 

είναι ελλιπής, εάν δεν διευκρινιστεί και η ποσοτική διάσταση της παραπάνω σχέσης. 

Για παράδειγµα, η παράδοση Α παράγει µε συγκεκριµένο τρόπο συγκεκριµένη 

ακολουθία τύπων αγγείων, αλλά µε δεδοµένα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της, 

εµφανίζει ιδιαίτερη προτίµηση στην παραγωγή αγγείων τροφοπαρασκευής. Η 

ιδιαιτερότητα στην προτίµηση της συγκεκριµένης παράδοσης, εξίσου, συνεισφέρει 

σηµαντικά στην κατανόηση της δοµής της λειτουργίας του αντίστοιχου συλλογικού 

µορφώµατος το οποίο εκφράζει, ενώ ταυτόχρονα το διαφοροποιεί από άλλα 

συστήµατα. 

Τα προϊόντα του τεχνοσυστήµατος του παραγωγού δεν ταυτίζονται οπωσδήποτε µε 

τα αντίστοιχα του τεχνοσυστήµατος του χρήστη, µολονότι αυτή η συνθήκη είναι 

δυνατή. Το τεχνοσύστηµα του χρήστη µπορεί να δοµείται από ιδιαίτερες λειτουργικές 

ανάγκες και εποµένως να διαφοροποιείται από εκείνες που καλύπτει το τεχνικό 

σύστηµα του κατασκευαστή. Πιθανή συνύπαρξη τεχνοσκευασµάτων που σχετίζονται 

µε διαφορετικές παραδόσεις κατασκευής, µε διαφορετικά δηλαδή τεχνοσυστήµατα 
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παραγωγής, δηµιουργεί τη διαφορετικότητα στο τεχνοσύστηµα χρήσης 

(σταθερότυπος ποιοτικών χαρακτηριστικών του τεχνοσυστήµατος χρήσης). Και στην 

περίπτωση αυτή η κατανόηση της λειτουργίας του τεχνοσυστήµατος χρήσης 

προϋποθέτει όχι µόνο τον ποιοτικό χαρακτηρισµό της, µε βάση την ιδιαίτερη 

συνύπαρξη διαφορετικών παραδόσεων, αλλά και τον ποσοτικό προσδιορισµό της 

συµµετοχής τους. ∆ύο τεχνοσυστήµατα χρήσης, για παράδειγµα, µπορεί να 

εµφανίζουν ανάλογο σταθερότυπο ποιοτικής κατανοµής µε βάση τα προσδιοριζόµενα 

συστήµατα κατασκευαστών. Η διαφοροποίηση που, ενδεχοµένως, εµφανίζουν τα δύο 

τεχνοσυστήµατα χρήσης ως προς την ποσοστιαία παρουσία των αντίστοιχων 

συστηµάτων κατασκευής δηµιουργεί, αυτόµατα, διαφορετικές δοµές στη λειτουργία 

των πρώτων60. Η ποσοτική διαφοροποίηση ανάλογων σταθερότυπων συστηµάτων 

κατασκευής επιτρέπει την αναγνώριση διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων χρήσης 

(σταθερότυπος συχνότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τεχνοσυστήµατος 

χρήσης). Ενδεχόµενη αναγνώριση συλλειτουργίας διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής αντανακλά την εσωτερική δυναµικότητα που χαρακτηρίζει τα 

τεχνοσυστήµατα χρήσης. Εποµένως, η άποψη της λειτουργικής προσέγγισης, ως 

θεωρητική βάση της Νέας Αρχαιολογίας, ότι η «θέση» συνιστά το µικρότερο 

αναγνωρίσιµο κοινωνικό µόρφωµα αµφισβητείται (Trigger 1989:284). 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Κατά τον Sackett 1982:64, η ποσοτική διαφοροποίηση αφορά στο λεγόµενο «προφίλ συχνότητας» 

της θέσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΟΛΥ-ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΒΡΥΣΙΝΑ 
 
 
Η δηµιουργία συστηµάτων τεχνολογικής αναφοράς οφείλει να βασίζεται στον πολυ-

προσδιορισµό της κεραµικής. Ο πολυχαρακτηρισµός της συνίσταται στη 

συνδυασµένη εφαρµογή της µακροπαρατήρησης και της µικροανάλυσής της µε τη 

βοήθεια τεχνικών από τον χώρο των θετικών επιστηµών. Η χρήση τεχνολογίας από 

τις θετικές επιστήµες οφείλει µε τη σειρά της να είναι, επίσης, πολυαναλυτική µέσω 

της συνδυασµένης εφαρµογής διαφορετικών εργαστηριακών µεθόδων. Η δηµιουργία 

οµάδων µακροτεχνολογίας µε την εξέταση της ίδιας της κεραµικής συνιστά τη βάση 

της ουσιαστικής εµπλοκής των θετικών επιστηµών στην αποκατάσταση της 

εγχειρηµατικής αλυσίδας. Τα προσδιορισµένα από τη µακροπαρατήρηση συστήµατα 

τεχνολογικής αναφοράς αποτελούν τη βάση της επιλογής αντιπροσωπευτικών προς 

ανάλυση δειγµάτων στο εργαστήριο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, µετά την 

ολοκλήρωση του αναλυτικού προσδιορισµού των οµάδων, όπως προέκυψαν από τις 

αρχαιοµετρικές µεθόδους, τα αναλυτικά δεδοµένα µπορούν να συνδυαστούν µε τα 

αντίστοιχα αρχαιολογικά. 

Η βιωµατική συµµετοχή του αρχαιολόγου στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση 

της αρχαιοµετρικής πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην απλή παράθεση παραρτηµάτων 

στην κυρίως µελέτη επίλυσης αρχαιολογικών ζητηµάτων. ∆εν εξαντλείται στην 

παρουσίαση µιας «φλύαρης» ονοµατολογίας ορυκτών και πετρωµάτων, ούτε στη, 

συχνά, ακατανόητη παράθεση χηµικών συµβόλων και θερµοκρασιών όπτησης. 

Συνιστά µεθοδολογικό εργαλείο για την πληρέστερη κατανόηση της τεχνολογίας, 

στην παρούσα µελέτη της τεχνολογίας κατασκευής κεραµικών, και την 

αποκατάσταση της εγχειρηµατικής αλυσίδας. Επιτρέπει την εξοικείωση µε βασικές 

αρχές της φυσιολογίας των ιζηµάτων, που συνιστούν την πρώτη ύλη για την 
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παραγωγή της κεραµικής, καθώς και τη γενικότερη κατανόηση της κεραµικής ύλης. 

Σκοπός της άµεσης εµπλοκής του αρχαιολόγου στις «σκληρές» τεχνικές είναι να 

προσπαθήσει να εφαρµόσει ζητήµατα ορυκτοδιαγνωστικής σε επίπεδο 

µακροανάλυσης, να σχετικοποιήσει, δηλαδή, την «πραγµατική» εικόνα των 

αρχαιοµετρικών µεθόδων µεταφέροντάς τη στο ίδιο το πεδίο και ακολούθως να 

επιλέξει αντιπροσωπευτικά δείγµατα για ανάλυση στο εργαστήριο. 

 

3.1 Mακροπροσδιορισµός τεχνολογικών χαρακτηριστικών 

Βασικό µεθοδολογικό εργαλείο της µακροανάλυσης αποτελεί ο προσδιορισµός 

οµάδων φαινόµενων κεραµικών υλών και φαινόµενων κεραµικών υλών61. Η 

«κεραµική ύλη», ως απόδοση στα ελληνικά του αντίστοιχου αγγλικού όρου «fabric», 

αφορά στο σύνολο των χαρακτηριστικών του ψηµένου πηλού62. Στην παρούσα 

µελέτη ο όρος κεραµική ύλη θα χρησιµοποιείται µε την αυστηρή προϋπόθεση ότι το 

σύνολο των χαρακτηριστικών του ψηµένου πηλού έχει προσδιοριστεί από τη 

µικροανάλυση (πετρογραφία, XRD, XRF). Θα χρησιµοποιείται σε αντιδιαστολή µε 

τον όρο φαινόµενη κεραµική ύλη (apparent fabric)63. Ο τελευταίος αφορά στο σύνολο 

                                                 
61 Η µεθοδολογία του φαινόµενου προσδιορισµού των τεχνικών χαρακτηριστικών της κεραµικής 

βασίζεται, ως επί το πλείστον, στη δουλειά της  J. Μoody (Moody 2003), η αρχική καθοδήγηση της 

οποίας υπήρξε πολύτιµη στο παρόν ερευνητικό εγχείρηµα. 
62 Ο όρος «κεραµική ύλη» ως απόδοση στα ελληνικά του αντίστοιχου αγγλικού «fabric» υιοθετήθηκε 

από τον Κ. Κωτσάκη για την περιγραφή του συνόλου των χαρακτηριστικών του ψηµένου πηλού 

(Κωτσάκης 1983:107). Ως πηλός ή πηλόµαζα (ελληνική απόδοση του αντίστοιχου αγγλικού 

body/paste) χαρακτηρίζεται στην παρούσα µελέτη η άµορφη αργιλική/αργιλοψαµµιτική µάζα που δεν 

έχει ακόµα ψηθεί αλλά την έχει, ήδη, επεξεργαστεί ο τεχνίτης και την έχει προετοιµάσει, ώστε να είναι 

έτοιµη να µορφοποιηθεί και κατόπιν ως αγγείο να ψηθεί. Τέλος, ως άργιλος (clay) χαρακτηρίζεται το 

φυσικό ίζηµα µε το λεπτότερο κλάσµα σωµατιδίων που δεν έχει ακόµα επεξεργαστεί ο τεχνίτης και 

φυσικά δεν έχει ψηθεί.  
63 Η έννοια της «φαινόµενης κεραµικής ύλης» υιοθετήθηκε ως καταλληλότερος ελληνικός όρος για 

τον προσδιορισµό των τεχνικών µακροχαρακτηριστικών της κεραµικής, κατόπιν προτάσεως της 
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των χαρακτηριστικών του ψηµένου πηλού, όπως αυτά προσδιορίζονται µόνο από τη 

µακροπαρατήρηση στο µουσείο ή το πεδίο.  

 

Οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών και φαινόµενες κεραµικές ύλες64 

Οι «οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών» προσδιορίζονται µε βάση το χρώµα του 

πηλού ως δείκτη της γεωλογικής προέλευσης της αργίλου και της ακολουθούµενης 

τεχνολογίας. Η συγκρότηση οµάδων προκύπτει στην παρούσα µελέτη, κατά 

περίπτωση, από τον προσδιορισµό ενός ή περισσότερων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

που µπορεί να σχετίζονται µε την ίδια τη λεπτόµαζα (πχ. φαινόµενο της κηλίδωσης 

στη λεπτόµαζα) ή/και συγκεκριµένο τύπο εγκλείσµατος (πχ. µπλε, µε σχισµό, 

εγκλείσµατα) ή/και χαρακτηριστική κοκκοµετρία (π.χ. οµάδα φαινόµενης κεραµικής 

ύλης µέτριας χονδρόκοκκης µε πολύ αδρή άµµο και ψηφίδα). Σε άλλες περιπτώσεις η 

διάκριση της οµάδας, µε δεδοµένη τη διαφοροποίηση που καταγράφεται στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του αδρανούς, προκύπτει από µεταβολή σε επιµέρους 

χαρακτηριστικά της κεραµικής, όπως, για παράδειγµα, το βάρος των οστράκων, ως 

αντανάκλαση υψηλής περιεκτικότητας σε οργανικό ανθρακικό υλικό (πχ. οµάδα 

φαινόµενων κεραµικών υλών µε απολιθώµατα). Κάθε οµάδα φαινόµενων κεραµικών 

υλών που προσδιορίζεται µπορεί να αντανακλά διαφοροποιηµένο γεωλογικό 

περιβάλλον ή µικροπεριβάλλον και διαφοροποιηµένη τεχνολογία. 

Στο εσωτερικό κάθε οµάδας ή ορισµένων οµάδων, µε δεδοµένη τη γενετική 

(γεωλογική και, εποµένως, τεχνολογική) συγγένεια που χαρακτηρίζει τα µέλη της, 

είναι δυνατόν να καταγράφονται επιµέρους διαφοροποιήσεις που προσδιορίζονται ως 

«φαινόµενες κεραµικές ύλες». Η οµαδοποίηση στην περίπτωση αυτή προκύπτει, 

                                                                                                                                            
χηµικού Ε. Αλούπη. Ως έννοια προσδιορισµού των κοκκοµετρικών µακροχαρακτηριστικών των 

κεραµικών εισήχθη από τη Shepard ως «apparent texture» (Shepard 1968:119).   
64 Η J. Moody κάνει αναφορά σε «fabric family» και «fabrics» (Moody 2003:49-50).   
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κυρίως, από την καταγραφή διαφοροποιηµένων κοκκοµετρικών χαρακτηριστικών. 

Για παράδειγµα, στο εσωτερικό της οµάδας µε το χαρακτηριστικό πολύ µικρό βάρος 

και την παρουσία απολιθωµάτων, αναγνωρίζει κανείς, µε βάση το ιδιαίτερο µέγεθος 

των εγκλεισµάτων, επιµέρους σύνολα (φαινόµενη κεραµική ύλη λεπτόκοκκη, µέτρια, 

χονδρόκοκκη) που αντανακλούν είτε διαφορετικά µικροπεριβάλλοντα απόσπασης της 

πρώτης ύλης ή/και διαφορετική τεχνολογία (προσθήκη ή αφαίρεση άµµου)65.  

 

Η αναγκαιότητα της συγκρότησης οµάδων φαινόµενων κεραµικών υλών 

Το σχήµα του αγγείου και η διακόσµησή του, ως ενότητες ανάλυσης, δεν ταυτίζονται 

οπωσδήποτε µε αντίστοιχες οµάδες τεχνολογίας. Το ίδιο σχήµα ή ο ίδιος ρυθµός 

διακόσµησης ως επίπεδα ανάλυσης είναι δυνατόν να «διασπώνται» από 

διαφοροποιηµένες τεχνολογίες (Day et al. 1999). Η ισοτελικότητα που χαρακτηρίζει 

τις παραπάνω ενότητες δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε διαφορετικές τεχνολογίες 

κατασκευής να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παράξουν το ίδιο σχήµα αγγείου 

και την ίδια διακόσµηση. Αντίστοιχα, διαφορετικά σχήµατα αγγείων και διαφορετικοί 

ρυθµοί διακόσµησης µπορεί να σχετίζονται µε την ίδια τεχνολογία κατασκευής. Η 

διάσπαση των αναλυτικών ενοτήτων (σχήµα, διακόσµηση, τεχνολογία αγγείου), 

ανάλογα µε το µεθοδολογικό µέσο που κάθε φορά συνιστά τον κεντρικό άξονα της 

επιστηµονικής αναζήτησης, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πολυαναλυτική 

προσέγγιση της κεραµικής.  

Ο προσδιορισµός φαινόµενων κεραµικών υλών συνιστά µεθοδολογικό εργαλείο εν 

δυνάµει περισσότερο ευαίσθητο σε χωρικές και χρονικές διαφοροποιήσεις από τις 

καθιερωµένες τυπολογικές ακολουθίες (Haggis 2000). Στην περίπτωση, µάλιστα, της 

µελέτης χονδροειδούς αβαφούς κεραµικής η συγκρότηση ακολουθιών φαινόµενων 
                                                 
65 Επισηµαίνεται εκ νέου ότι, ήδη, η επιλογή εκµετάλλευσης διαφορετικής µικροαπόθεσης συνιστά 

«επιλογή» και εποµένως ιδιαίτερη τεχνολογική συµπεριφορά και συγκεκριµένο τεχνικό ύφος. 
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κεραµικών υλών συνιστά σηµαντικό εργαλείο για τη χρονολόγησή της (Moody 1985, 

Haggis and Mook 1993). Η µεθοδολογική αξία της συγκρότησης ανάλογων 

ακολουθιών για τη µελέτη υλικού που προέρχεται από επιφανειακή έρευνα είναι 

εµφανής. 

Στις µελέτες τεχνολογίας η βασική αναλυτική ενότητα πρέπει να προκύπτει από 

οµάδες που συγκροτούνται στη βάση κοινών τεχνολογικών χαρακτηριστικών στο 

πεδίο ή το µουσείο. Κατοχυρώνεται, έτσι, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος 

που, σε επόµενη φάση, θα αναλυθεί εργαστηριακά. Η ανάλυση τεχνολογιών 

κεραµικής στη βάση οµάδων µόνο τυπολογικά προσδιορισµένων συνιστά 

µεθοδολογικό ατόπηµα.  

  

Τεχνολογικό επεισόδιο 

Ταυτόχρονα, καταγράφονται και ιδιαίτερα τεχνολογικά επεισόδια που µπορεί να 

χαρακτηρίζουν τις προσδιορισµένες φαινόµενες οµάδες ή τις αντίστοιχες φαινόµενες 

κεραµικές ύλες. Η καταγραφή τους σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της 

ανοιχτόχρωµης µέτρια χονδρόκοκκης φαινόµενης κεραµικής ύλης χωρίς κηλίδωση, 

αποτελεί βασικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό προσδιορισµού της οµάδας. Το 

τεχνολογικό επεισόδιο αφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες ατµόσφαιρας που 

συστηµατικά παρατηρούνται σε µια φαινόµενη κεραµική ύλη και τη χαρακτηρίζουν. 

Ως αντανάκλαση των συνθηκών της ατµόσφαιρας κατά την όπτηση σε συνδυασµό µε 

τον προσδιορισµό της αντίστοιχης φαινόµενης κεραµικής ύλης, µπορεί να συνιστά, 

εκτός των άλλων, «ευαίσθητο» δείκτη χρονολόγησης ενός συνόλου κεραµικής. Η 
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καταγραφή των συνθηκών της ατµόσφαιρας κατά την όπτηση αντανακλάται στο 

χρώµα της κεραµικής66. 

   

Ο φαινόµενος προσδιορισµός του µεγέθους και της πυκνότητας του αδρανούς  

Ο φαινόµενος προσδιορισµός του µεγέθους του αδρανούς πραγµατοποιείται µε τη 

χρήση φακού µεγέθυνσης 10Χ. Στην άκρη του είναι προσαρµοσµένη ειδική 

καλυπτρίδα όπου αναγράφεται το µήκος. Ο ίδιος φακός χρησιµοποιήθηκε και για τον 

προσδιορισµό της φαινόµενης πυκνότητας των εγκλεισµάτων. ∆ιαθέτει επιφάνεια του 

1cm2, υποδιαιρούµενη σε αντίστοιχες µικρότερες, διαστάσεων 0.5Χ0.5mm. 

Καταµετράται ο αριθµός των τετραγώνων που καταλαµβάνεται από τα εγκλείσµατα 

οπότε προσδιορίζεται η πυκνότητά τους στο 1cm2. 

Τα µοντέλα πυκνότητας που διατίθενται στην κλίµακα µέτρησης χρώµατος Munsell 

δεν είναι εύχρηστα και προϋποθέτουν την πλήρη εξοικείωση του παρατηρητή µε τα 

µεγέθη άµµων. Η κλίµακα που προτείνεται από τους Matthew et al. 1991:211-263 

είναι περισσότερο αναλυτική, καθώς αποτυπώνει οπτικά µεγάλο αριθµό πυκνοτήτων 

και µεγέθους εγκλεισµάτων, ενώ η απόδοσή τους µε λευκό και µαύρο χρώµα είναι 

περισσότερο λειτουργική, γιατί µπορούν πιο εύκολα να προσδιοριστούν τα 

                                                 
66 Το χρώµα των κεραµικών είναι ιδιότητα που επηρεάζεται, ταυτόχρονα, από ένα πλήθος 

διαφορετικών παραµέτρων, όπως είναι η περιεκτικότητά τους σε οξείδια του σιδήρου και σε 

ανθρακικό υλικό, το µέγεθος και η κατανοµή τους, καθώς και από τις συνθήκες όπτησης 

(θερµοκρασία, ατµόσφαιρα, διάρκεια όπτησης και διάρκεια παραµονής στη µέγιστη θερµοκρασία). Το 

χρώµα, εκτός από δείκτης καταγραφής της ατµόσφαιρας κατά την όπτηση, αντανακλά, συγχρόνως, και 

την περιεκτικότητα της πηλόµαζας σε ασβέστιο. Έτσι, πηλόµαζα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξείδια 

του ασβεστίου (CaO)/ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), σε συνθήκες οξειδωτικές κατά την κεραµοποίησή 

της, θα δώσει χρώµατα από καφέ-κόκκινο έως σκούρο κόκκινο, ενώ σε συνθήκες αναγωγής θα δώσει 

χρώµα µαύρο ή σκούρο γκρι. Αντίθετα, πηλόµαζα µε υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του ασβεστίου 

(CaO)/ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), κατά την κεραµοποίησή της σε οξειδωτικές συνθήκες, θα δώσει 

ανοιχτά χρώµατα, από ανοιχτό καστανό έως λευκωπό, ενώ σε συνθήκες αναγωγής θα δώσει χρώµα 

ανοιχτό γκρι (Αλούπη 1993:10-11, Rye 1981:114-118, Shepard 1968:102-107).     
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ανοιχτόχρωµα και τα σκουρόχρωµα εγκλείσµατα. Το σύστηµα, ωστόσο, εµφανίζει 

αδυναµίες, διότι ο παρατηρητής καλείται να επιλέξει µεγέθη και πυκνότητες από 

ατελείωτους πίνακες, ο αριθµός των οποίων φτάνει τους 48.  

Στην παρούσα µελέτη, στην κατηγορία «χονδρό κλάσµα» κατατάσσονται 

εγκλείσµατα µε µέγεθος > 0.12mm, µε µέγεθος, δηλαδή, µεγαλύτερο από αυτό της 

πολύ λεπτής άµµου. Η κλίµακα µεγέθους άµµου βασίζεται στην κλίµακα Ingram-

Wentworth Grain Size (Wicander and Monroe 2002:155, Rapp and Hill 1998:22, 23), 

την κλίµακα προσδιορισµού των ιζηµάτων. Η κλίµακα µεγέθους είναι η εξής: 

Ιλύς67: <0.062mm 

Άµµος:  

o Πολύ λεπτή: < 0.12mm 

o Λεπτή: < 0.25mm 

o Μεσαία: < 0.5mm 

o Χονδρή: < 1mm 

o Πολύ χονδρή: < 2mm 

Ψηφίδα: > 2mm 

 

Ο προσδιορισµός του χρώµατος 

Η πρόσληψη και ο προσδιορισµός του χρώµατος επηρεάζονται άµεσα τόσο από τις 

συνθήκες όπου πραγµατοποιείται η καταγραφή του, όσο και από τον ίδιο τον 

µελετητή. Είναι προφανές, ότι δύο διαφορετικοί παρατηρητές µπορεί να 

χαρακτηρίσουν µε διαφορετική χρωµατική αξία το ίδιο όστρακο. Ο ίδιος, επιπλέον, 

µελετητής, κάτω από διαφορετικές συνθήκες παρατήρησης, θα προσδιορίσει το ίδιο 

                                                 
67 Ο µακροπροσδιορισµός κόκκων κλάσµατος ιλύος δεν είναι εφικτός στο πεδίο, εξαιτίας του πολύ 

µικρού µεγέθους τους, ιδιαίτερα, µάλιστα, στις περιπτώσεις όπου σκουρόχρωµα εγκλείσµατα 

υπάρχουν σε σκουρόχρωµα όστρακα. 



77 

όστρακο, επίσης, µε άλλη αξία. Εποµένως, ο «ακριβής» προσδιορισµός του 

προϋποθέτει σταθερές συνθήκες παρατήρησης και τον ίδιο παρατηρητή.  

Η προσπάθεια καταγραφής της ελάχιστης διαφοροποίησης στο χρώµα των οστράκων 

δεν έχει νόηµα για την επεξεργασία της πληροφορίας, καθώς µια σειρά τεχνικών 

παραµέτρων επηρεάζει άµεσα την πρόσληψή του. Για παράδειγµα, σειρά 

κοκκοµετρικών µεταβλητών, όπως το µέγεθος ή η πυκνότητα των εγκλεισµάτων 

επιδρά στη µέτρηση, παράγοντας κάθε φορά διαφορετικές χρωµατικές αξίες. Ο ίδιος 

ο βαθµός συνοχής ή χαλαρότητας της αργιλικής δοµής είναι σηµαντικός παράγοντας 

που επιδρά στην πρόσληψή του. Με δεδοµένα τα παραπάνω δηµιουργήθηκε 

εσωτερική κλίµακα αναφοράς από τα ίδια τα όστρακα, ώστε ο παρατηρητής να 

επανέρχεται σε αυτήν και να προσδιορίζει το χρώµα της κεραµικής68.  

Η κλίµακα χρώµατος που προέκυψε είναι η εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 Προκειµένου η πρόσληψη του χρώµατος να είναι αντικειµενική και η κλίµακα αναφοράς 

ουσιαστική, οι παρατηρήσεις γίνονται σε εσωτερικό χώρο, κάτω από συνθήκες σταθερού φωτισµού. 

υπόλευκο ροδοκάστανο ανοιχτό 
κίτρινο/µουσταρδί

ροζ/µωβ 

σοµόν γκρι-γαλάζιο γκρι ανοιχτό µπλε-γκρι 
(πετρόλ)

  καστανό πορτοκαλί ερυθρό καφέ-πορτοκαλί
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Σκοπός του προσδιορισµού των φαινόµενων οµάδων και των αντίστοιχων 

φαινόµενων κεραµικών υλών είναι να δηµιουργηθούν σταθερότυποι συνταγών µε 

ταυτόχρονο ποσοτικό χαρακτηρισµό τους. Σταθερότυποι δηµιουργούνται για κάθε 

µικροσύστηµα ξεχωριστά και αποτελούν µεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση 

του υλικού. Τα καταγραφόµενα χαρακτηριστικά (τεχνολογικά, τυπολογικά, 

τεχνηµικά και η επεξεργασία της επιφάνειας) καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων 

(File Maker Pro 4.1). Με βάση τις κατανοµές που προκύπτουν επιλέγονται τα 

δείγµατα που θα αναλυθούν στο εργαστήριο.   

 

Ο χαρακτηρισµός του πάχους του τοιχώµατος ως βασικό µεθοδολογικό εργαλείο 

της ανάλυσης 

Ο γενικός χαρακτηρισµός του πάχους των τοιχωµάτων (πχ. πολύ λεπτά, λεπτά κλπ.), 

µε βάση το απόλυτο πάχος, είναι σχετικός και διαµορφώνεται κάθε φορά από τη 

συνέχεια κατανοµής της απόλυτης τιµής στο εκάστοτε κεραµικό υλικό. Προκειµένου 

να είναι συγκρίσιµες οι τιµές πάχους του υλικού που προέρχεται από το ιερό (χείλος) 

και του αντίστοιχου από την επιφανειακή έρευνα (ως επί το πλείστον σώµα), οι 

µετρήσεις του πάχους του χείλους δεν γίνονται σε αυτό, αλλά στο κατώτατο σηµείο 

του σώµατος. Με δεδοµένο ότι το 63% του κεραµικού υλικού από το ιερό αφορά σε 

αγγεία πόσεως η εκ των πραγµάτων µεταβολή του πάχους του χείλους, εποµένως και 

η γενικότερη κατανοµή του, είναι αµελητέα. Ο γενικός χαρακτηρισµός του δεν 

προκύπτει από µια απόλυτη τιµή, αλλά αντανακλά το σύνολο µιας ακολουθίας τιµών.  

Εφόσον η µέτρηση δεν γίνεται κοντά στη βάση του αγγείου αλλά σε τµήµα κοντά στο 

χείλος και σε σώµα, ανεξάρτητα από το µέγεθος του αγγείου, η µεταβολή της τιµής 

του πάχους δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτήν την ακολουθία σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 

αλλοιώνει σηµαντικά τα δεδοµένα και να µην επιτρέπει τη σύγκριση. Σηµαντικές 
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µεταβολές στην τιµή του πάχους των τοιχωµάτων του σώµατος ενός αγγείου εκ των 

πραγµάτων για λόγους µηχανικούς και θερµικούς δεν µπορεί να υπάρξει. 

Στο Γράφηµα 1 αποτυπώνεται η συνολική κατανοµή του πάχους των οστράκων από 

το ιερό και τους πυρήνες δραστηριότητας 2-7. Ως όριο στο γενικό χαρακτηρισµό στο 

κεραµικό υλικό του Βρύσινα θεωρείται κάθε φορά, µε βάση τη συνολική κατανοµή, 

το σηµείο όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη ποσοστιαία «ασυνέχεια» στην απόλυτη 

τιµή. Οι τιµές που, τελικά, επιλέχθηκαν ως οι οριακές για τον γενικό χαρακτηρισµό, 

εκτός από την παράµετρο της ασυνέχειας, προέκυψαν και από τη συσχέτιση της 

φαινόµενης κεραµικής ύλης µε την αντίστοιχη παράµετρο (από την τάση, δηλαδή, 

συγκεκριµένες φαινόµενες κεραµικές ύλες να σχετίζονται µε συγκεκριµένο πάχος 

τοιχώµατος). Λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα πάχος – φαινόµενη κεραµική ύλη 

κρίθηκε σκόπιµο, για παράδειγµα, η τιµή των 3.5mm να θεωρηθεί ως η οριακή  

ανάµεσα σε όστρακα µε πολύ λεπτά και λεπτά τοιχώµατα. Το όριο αυτό συµπίπτει µε 

τη γενικότερη τάση τα ηµισφαιρικά κύπελλα που κατασκευάζονται µε την πολύ 

λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη µε κηλίδωση να εµφανίζουν τιµές <3.5mm. Η 

λειτουργική – µηχανική σχέση που υπάρχει ανάµεσα, όχι µόνο στο µέγεθος του 

αγγείου, αλλά και το πάχος του τοιχώµατός του και τη φαινόµενη κεραµική ύλη, 

όπως προκύπτει και από την παρούσα µελέτη, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

παράµετρος αυτή συνιστά σηµαντικό χαρακτηριστικό της επιλεγόµενης, κάθε φορά, 

τεχνολογίας κατασκευής αγγείων. Από τη συνολική κατανοµή προέκυψε η ακόλουθη 

κλίµακα:  

Ωοκέλυφα: µε τιµές < 2mm 

Πολύ λεπτά: µε τιµές < 3.5mm 

Λεπτά: µε τιµές < 5mm 

Μεσαία: µε τιµές < 9mm  
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Χονδρά: µε τιµές < 15mm 

Πολύ χονδρά: µε τιµές > 15.1mm 

 

3.2 Η συµµετοχή των αρχαιοµετρικών µεθόδων ανάλυσης 

 

3.2.1 Το ιστορικό της εφαρµογής τεχνικών από τις θετικές επιστήµες στην 

εξέταση µινωικού υλικού 

 Στη δεκαετία του 1960 οι πρώτες εφαρµογές των θετικών επιστηµών στην ανάλυση 

αρχαίων κεραµικών (αρχαιοµετρία) από την Κρήτη αφορούσαν στον χηµικό 

προσδιορισµό τους µε τη µέθοδο της οπτικής φασµατοσκοπίας εκποµπής (Optical 

Emission Spectroscopy – O.E.S.) (Catling et al. 1961, 1963, 1980, Catling and Millett 

1965). Το θεωρητικό πλαίσιο των παραδοσιακών-ιστορικών προσεγγίσεων µε την 

έµφαση που έδινε στην αναγνώριση και τεκµηρίωση µεγάλων πολιτισµικών 

ενοτήτων επηρέασε το αντίστοιχο επίπεδο ανάλυσης των θετικών τεχνικών. Έγιναν 

προσπάθειες χηµικού προσδιορισµού κεραµικών συνόλων από «σηµαντικές» θέσεις, 

που θεωρήθηκαν κέντρα παραγωγής κεραµικής, καταρτίζοντας οµάδες χηµικής 

αναφοράς. Η χηµική ανάλυση µπορούσε να διακρίνει κεραµικά που 

κατασκευάζονταν σε µινωικές θέσεις και άλλα που παράγονταν σε µυκηναϊκά 

κέντρα. Ο διαφοροποιηµένος χηµισµός των κεραµικών συνόλων ταυτίστηκε µε 

διαφοροποιηµένες γεωγραφικά ενότητες. 

Η αναγνώριση δυναµικότερων συστηµάτων παραγωγής, που ενεργοποιούνταν σε 

µικρότερες γεωγραφικά περιοχές, οδήγησε τον Jones στην αναγνώριση τριών, σαφώς 

διαφορoποιηµένων, χηµικά, ζωνών στην Κρήτη (Jones 1986:256-258). Ήδη στην 

εργασία του αυτή, ο Jones αναγνωρίζει την ύπαρξη τοπικών διαφοροποιήσεων που θα 

µπορούσαν να διασπάσουν τις χηµικές ζώνες που είχε ορίσει. Αναγνωρίζει, για 

παράδειγµα, τη διαφοροποίηση στα µακροχαρακτηριστικά ανάµεσα σε κεραµική από 
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θέσεις των Χανίων και σε αυτήν από τα Νοχιά ή µεταξύ της κεραµικής των Αρµένων 

και των Χανίων προτείνοντας εντατικότερη δειγµατοληψία και ανάλυση. 

Ο µονοµερής αναλυτικός προσδιορισµός της κεραµικής, που επικεντρώθηκε στη 

χηµική της ανάλυση, η αναγωγή των χηµικών αποτελεσµάτων άµεσα στα 

γεωγραφικά περιβάλλοντα µε τα οποία πιθανότατα σχετίζονταν, η διακύµανση στις 

φυσικές ιδιότητες και στα χηµικά, ορυκτολογικά χαρακτηριστικά της ίδιας απόθεσης, 

τα επίπεδα ανάλυσης που πρότεινε η αρχαιολογική θεωρία και ταυτίζονταν µε 

µακροπεριφέρειες, δηµιούργησε µεθοδολογικά και ερµηνευτικά κενά στην 

επεξεργασία των δεδοµένων των αναλύσεων. Τα ίδια τα δείγµατα που επρόκειτο να 

αναλυθούν αφορούσαν σε κεραµικό υλικό που προερχόταν από θέσεις «σηµαντικές» 

και δεν ήταν συστηµατική. Η επιλογή τους καθορίστηκε από την επιλεκτική 

δειγµατοληψία οστράκων από χαρακτηριστικούς ρυθµούς διακόσµησης και 

χαρακτηριστικά σχήµατα αγγείων69.  

Από τη δεκαετία του 1980 και κυρίως µετά το 1990 µια σειρά µελετών αναγνωρίζει 

τη σηµασία της οπτικής µικροσκοπίας στην επίλυση ζητηµάτων τεχνολογίας και 

προέλευσης70. Η αναγνώριση της δυναµικότητας των συστηµάτων κατασκευής και 

χρήσης σε µικρότερο επίπεδο (γεωγραφίας και συλλογικών µορφωµάτων) οδήγησε 

στη διάσπαση των χηµικά προσδιορισµένων µεγάλων ζωνών. Η αναγωγή των χηµικά 

προσδιορισµένων οµάδων κεραµικής άµεσα σε γεωγραφικές ενότητες και σε 
                                                 
69 Ο R. Jones 1986:99, σχετικά µε την επιλογή των προς ανάλυση δειγµάτων, αναφέρει: «the samples 

were representative of one or more typologically and chronologically defined ceramic classes that were 

associated with a kiln found at or near the site or were made in the visually recognised local fabrics». 

Χαρακτηριστική της επιλεκτικότητας του προς ανάλυση δείγµατος από τη µελέτή του είναι η αναφορά 

σε κεραµική από την περιοχή της Μεσαράς. Μολονότι στην έρευνά του γίνεται αναφορά σε ένα 

οµοιογενές χηµικά σύνολο µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO, αναγνωρίζει την ύπαρξη δεύτερης 

χηµικά διαφοροποιηµένης οµάδας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO (Day et al. 1999:1030). 
70 Riley et al. 1981, Day 1988, 1990, 1991, 1995, 1995a, 1997, 1998, Day et al. 1997, 1998a, 2003, 

Day and Wilson 1998, Κυριατζή et al. 2000, Knappett 1997, 1997a, Meyer and Betancourt 1986, 1990, 

Meyer et al. 1995, Whitelaw et al. 1997, Wilson and Day 1994. 
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αντίστοιχες γεωλογικές πραγµατικότητες δεν λαµβάνει υπόψη της τη συµµετοχή της 

τεχνικής συµπεριφοράς του κατασκευαστή και τη δυνατότητα που έχει να µεταβάλλει 

µέσα από τη χειροπραξιακή του δράση τα πρωτογενή χηµικά, ορυκτολογικά και 

πετρογραφικά χαρακτηριστικά του ιζήµατος. Εξίσου δυναµικά στη µεταβολή των 

αρχικών χαρακτηριστικών συµµετέχει και η διαδικασία της όπτησης. Η κεραµική 

αντιµετωπίστηκε ως ένα µεταµορφωµένο (ανθρωπογενές), ιζηµατογενές πέτρωµα 

(Peacock 1977).  

Σε ορισµένες µελέτες, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των παραµέτρων που 

επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του κεραµικού τεχνοσκευάσµατος, επισηµαίνεται η 

ανάγκη συνδυαστικής εφαρµογής διαφορετικών τεχνικών για τον πολυπροσδιορισµό 

της (Day and Jones 1991, Day et al. 1999, Shaw et al. (eds.) 2001, Tsolakidou et al. 

2002). Μικρός αριθµός ερευνών που εφαρµόζεται σε περιορισµένο αριθµό δειγµάτων 

περιλαµβάνει επιπλέον ανάλυση µινωικής κεραµικής µε τη µέθοδο της ηλεκτρονικής 

µικροσκοπίας – Scanning Electron Microscopy (SEM), όπως για παράδειγµα η 

µελέτη των Day and Kilikoglou 2001 για την εξέταση νεοανακτορικού υλικού από 

τον Κοµµό. Ακόµα περισσότερο περιορισµένη είναι η εφαρµογή της 

περιθλασιµετρίας ακτίνων-Χ (XRD) στην εξέταση µινωικής κεραµικής. Η 

συγκεκριµένη αρχαιοµετρική ανάλυση, για παράδειγµα, χρησιµοποιήθηκε µεταξύ 

άλλων για τη µελέτη πρωτοµινωικών αγγείων τροφοπαρασκευής (Tsolakidou et al. 

2002), ενώ αναφέρεται η εφαρµογή της στην έρευνα της κεραµικής από τον Κοµµό, 

τα αποτελέσµατα, όµως, της οποίας δεν έχουν δηµοσιευθεί (Day and Kilikoglou 

2001:114)71.     

Η κεραµική είναι ένα δυναµικό προϊόν που αντανακλά τόσο τη γεωλογία του 

µικροπεριβάλλοντος από το οποίο προέρχονται οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται 
                                                 
71 Η περιθλασιµετρία ακτίνων –Χ (XRD) χρησιµοποιήθηκε σε µελέτες, όπως αυτές των Maniatis et al. 

1983, Hein et al. 2004, 2004a στον ορυκτολογικό προσδιορισµό αργίλων από την Κρήτη.   
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όσο και την τεχνολογία που εφαρµόζει ο κεραµέας κατά τη διαδικασία παραγωγής 

της. Η ανάλυση ενός τέτοιου προϊόντος προϋποθέτει τη µελέτη της µε ένα σύνολο 

διαφορετικών αναλυτικών τεχνικών ως συµπληρωµατικών  της µακροανάλυσής της.  

 

3.2.2 Εφαρµοζόµενες αρχαιοµετρικές µέθοδοι στην παρούσα µελέτη 

Για την αναλυτική τεκµηρίωση των φαινόµενων οµάδων κεραµικών υλών και των 

φαινόµενων κεραµικών υλών εφαρµόστηκαν τρεις διαφορετικές µέθοδοι. Η οπτική 

µικροσκοπία/πετρογραφία (thin section petrography), η χηµική ανάλυση µε τη 

µέθοδο της φασµατοσκοπίας ακτίνων-Χ φθορισµού (Xray Fluorescence-XRF) και η 

περιθλασιµετρία ακτίνων-Χ (Xray Diffraction-XRD)72.  Κάθε µια από τις παραπάνω 

µεθόδους δίνει πληροφορίες συµπληρωµατικές για διαφορετικές πλευρές του 

κεραµικού τεχνοσκευάσµατος και, αντίστοιχα, της εγχειρηµατικής αλυσίδας µε τη 

δηµιουργία οµάδων κεραµικών υλών και κεραµικών υλών. Η οµαδοποίηση του 

υλικού µε βάση τα οπτικά, χηµικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι τα σύνολα που προκύπτουν πρέπει να ταυτίζονται. Η 

διάσπαση της αρχικής οµαδοποίησης που προέκυψε από µια µέθοδο ανάλυσης µε την 

εφαρµογή µιας δεύτερης µεθόδου αντανακλά την εσωτερική διακύµανση και τη 

δυναµικότητα τόσο στα φυσικά, χηµικά, ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των πρώτων 

υλών που επιλέγονται όσο και στην εφαρµοζόµενη τεχνολογία.  

Η κεραµική συνίσταται στο υποµικροσκοπικό υλικό της (τη λεγόµενη λεπτόµαζα- 

matrix) και στο αδρανές (εγκλείσµατα) που, είτε υπάρχει εκ φύσεως στην άργιλο, είτε 

προστίθεται σκόπιµα από τον τεχνίτη. Όπως φαίνεται και στην οπτική απόδοση που 

ακολουθεί (Εικόνα 8), η χηµική ανάλυση «διαβάζει» τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος ως µια ενότητα (λεπτόµαζα και αδρανές µαζί) από συγκεκριµένες 
                                                 
72 Σχετικά µε τις βασικές αρχές των εφαρµοζόµενων µεθόδων ανάλυσης και την προετοιµασία των 

προς ανάλυση δειγµάτων, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
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περιεκτικότητες σε χηµικά στοιχεία. Ταυτόχρονα, η µέθοδος επιτρέπει την ποσοτική 

ανάλυσή τους. ∆εν είναι, ωστόσο, σε θέση να διακρίνει το πώς αυτά συνδυάζονται 

και, εποµένως, δεν µπορεί να αναγνωρίσει συγκεκριµένες ορυκτολογικές φάσεις. Τα 

ορυκτά ως συνδυασµός χηµικών στοιχείων προσδιορίζονται, εκτός από την οπτική 

µικροσκοπία, µε την περιθλασιµετρία ακτίνων-Χ. Η µέθοδος, εξαιτίας της υψηλής 

ανάλυσής της, επιτρέπει τον προσδιορισµό ορυκτολογικών φάσεων 

υποµικροσκοπικής φύσεως που δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε τη µέθοδο της 

πετρογραφίας, εξαιτίας του µικρού τους µεγέθους. Συχνά, πρόκειται για 

δευτερογενείς ορυκτολογικές φάσεις που κρυσταλλώνονται  κατά την όπτηση 

(Εικόνα 8). Η ταυτοποίησή τους επιτρέπει τον σχετικό προσδιορισµό της 

θερµοκρασίας όπτησης των κεραµικών. Ο χηµικός χαρακτηρισµός των δειγµάτων 

συνιστά συνθήκη για την κατανόηση της ορυκτολογικής συµπεριφοράς των 

κεραµικών. Η µέθοδος της περιθλασιµετρίας είναι σε θέση να «διαβάσει» ορυκτά, 

αλλά δεν µπορεί να προσδιορίσει το πώς, ενδεχοµένως, αυτά τα ορυκτά συνδυάζονται 

και, εποµένως, αδυνατεί να αναγνωρίσει πετρώµατα.  

Η πετρογραφία επιτρέπει τον οπτικό προσδιορισµό τόσο των ορυκτών και 

πετρωµάτων όσο και της λεπτόµαζας. Εξίσου δυναµικές παράµετροι διαφορετικού 

γεωλογικού µικροπεριβάλλοντος και διαφορετικής τεχνολογίας είναι, εκτός από το 

είδος των ορυκτών και των πετρωµάτων, οι κοκκοµετρικές µεταβλητές τους, όπως το 

µέγεθος, η πυκνότητα και το σχήµα τους, χαρακτηριστικά που µπορούν να 

προσδιοριστούν στο πολωτικό/πετρογραφικό µικροσκόπιο. Τέλος, η οπτική 

παρατήρηση των λεπτών τοµών των κεραµικών επιτρέπει την αναγνώριση 

χαρακτηριστικών της λεπτόµαζας που θα µπορούσαν να αποτελούν ενδείξεις 

ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων και δείκτες σχετικού προσδιορισµού της 
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θερµοκρασίας όπτησης µε βάση την καταγραφή του βαθµού οπτικής ενεργότητάς 

της. 

Τα αναλυτικά δεδοµένα, όπως προκύπτουν από την εφαρµογή των παραπάνω 

µεθόδων ανάλυσης, χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση της εγχειρηµατικής 

αλυσίδας. Ταυτόχρονα, µε την αποκατάσταση των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής – 

χρήσης τα παραπάνω δεδοµένα συνιστούν τη βάση για τη διερεύνηση ζητηµάτων 

προέλευσης. Οι υποθέσεις προέλευσης της παρούσας έρευνας βασίζονται στη 

σύγκριση των αναλυτικών δεδοµένων µε τα αντίστοιχα των γεωλογικών χαρτών της 

περιοχής καθώς και µε τη συστηµατική µελέτη της Ντρίνια (Ντρίνια 1996) για την 

κλαστική ιζηµατογένεση της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύµνου και ιδιαίτερα της 

λεκάνης Κούµοι-Γενή-Απόστολοι.  

Σε µελλοντική ερευνητική φάση θα διενεργηθεί συστηµατική επιτόπια δειγµατοληψία 

από τα ιζήµατα της περιοχής. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση για να είναι πλήρης 

απαιτεί τη συστηµατική δειγµατοληψία από το σύνολο της λιθοστρωµατογραφικής 

ακολουθίας των ιζηµάτων της περιοχής και εποµένως προϋποθέτει απαραίτητα τη 

συνεργασία µε γεωλόγους. Επίσης προϋποθέτει τη δηµιουργία δοκιµίων µε σειρά 

οπτήσεων προκειµένου να τεκµηριωθεί πλήρως η ενδεχόµενη συσχέτισή τους µε την 

κεραµική της περιοχής.  
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  Ορυκτολογική Ανάλυση – Περιθλασιµετρία Ακτίνων-Χ (XRD) δείγµατος ∆500                     
 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 8: Οπτικοποιηµένη απόδοση της δυνατότητας προσδιορισµού των 

εφαρµοζόµενων αρχαιοµετρικών τεχνικών στην παρούσα µελέτη 

 

 

3.3 Το υπό µελέτη δείγµα 

Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η κεραµική που συγκεντρώθηκε κατά τα έτη 1972-

1973 από τον Κ. ∆αβάρα από τον χώρο του ιερού κορυφής. Από την παλαιά 

ανασκαφική έρευνα συλλέχθηκε υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε σε 50, συνολικά, 

σάκους, 13 από τους οποίους είχαν αποµονώσει ως κουρασάνι. Η προέλευση των 

σάκων και, εποµένως, το τι αντιπροσωπεύουν και το πώς συγκροτήθηκαν δεν είναι 

γνωστά. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι αποτελούν, εξίσου, «τυχαία» σύνολα, που 

εκφράζουν, ωστόσο, την πραγµατικότητα του σάκου, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της. Με δεδοµένη αυτήν τη συνθήκη και προκειµένου να 

καταγραφούν οι «πραγµατικές», χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο αυτή η 

πραγµατικότητα να είναι τυχαία, ακολουθίες, κάθε σάκος µελετάται ως αδιάσπαστη 

 
 
Na2O µη ανιχνεύσιµο, MgO:2.47%, K2O:1.97%, CaO:1.09%, TiO2: 
0.82%, MnO: 0.09%, Fe2O3: 8.43%, Al2O3: 17.43%, SiO2: 59.75%, 
P2O5: 1.32% 
Χηµική Ανάλυση  - Φασµατοσκοπία Ακτίνων-Χ Φθορισµού 
(XRF) δείγµατος ∆500  

 Χαλαζίας (SiO2): 52.3% 
 
Χαλαζίας (SiO2): 52.3%                              Αλβίτης Na(AlSi3O8):14.3% 
 
 Χαλαζίας (SiO2): 52.3%  
Χαλαζίας (SiO2): 52.3% 
Μαρµαρυγίας (K0.776Na0.181CaO0.011)(Al0.91Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223):33.4% 
Χαλαζίας (SiO2): 52.3% 
 

Χαλαζίας 
 
Συσσωµάτωµα χαλαζιών (χαλαζίτης) 
 
Μέτρια οπτική ενεργότητα, χωρίς ανάµιξη 
  Φυλλίτης 
Οπτική Μικροσκοπία – Πετρογραφία δείγµατος ∆500 
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ενότητα. Η παρούσα έρευνα δίνει µεγάλη έµφαση στην αντιπροσωπευτικότητα και, 

εποµένως, αξιοπιστία του δείγµατος που στη συνέχεια αναλύεται εργαστηριακά. Για 

τον έλεγχο της αξιοπιστίας του υπό µελέτη δείγµατος συγκρίνονται οι ποιοτικές 

ακολουθίες των σάκων µεταξύ τους. 

Ο συνολικός αριθµός των οστράκων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κουρασάνι, 

είναι, περίπου, 60.000. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους είναι: 9982 βάσεις, 7481 

χείλη, 2828 λαβές και τα υπόλοιπα αφορούν σε σώµατα αγγείων73. Για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας αποφασίστηκε να µελετηθούν εντατικά τα χείλη. Η επιλογή 

του χείλους ως αντικείµενο της συστηµατικής καταγραφής και µελέτης στηρίζεται 

στις εξής διαπιστώσεις:  

1) Το σύνολο της κεραµικής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµός κατάτµησης. Αυτό 

σηµαίνει ότι στην πλειονότητα του υλικού που αφορά σε µεσαία, µεγάλα σε µέγεθος 

αγγεία δεν είναι δυνατό να προκύψουν αυτοτελείς ενότητες που να πληρούν τη 

συνθήκη του συστήµατος χείλος - σώµα - βάση - λαβή. 

2) Συνιστά το πληρέστερο, µορφολογικά, τµήµα, καθώς εν δυνάµει παρέχει 

πληροφορίες για την ιδιαίτερη λειτουργία του σκεύους, τη διάµετρο, το πάχος και 

έναν σχετικό χαρακτηρισµό του µεγέθους του αγγείου. Με δεδοµένο ότι το κεραµικό 

υλικό της έρευνας εµφανίζει υψηλό βαθµό κατάτµησης συχνά είναι το µοναδικό 

τµήµα που παρέχει πληροφορίες για τον ακριβή τύπο του αγγείου. 

3) Μέγεθος, πάχος και λειτουργία ταυτόχρονα, συνιστούν δυναµικά συστήµατα για 

τις επιλογές του κατασκευαστή. 

4) Σε ενιαίες, τεχνηµικά, ενότητες, όπως είναι τα µικρά σε µέγεθος σκεύη, όπου το 

χείλος, το σώµα και η βάση αποτελούν, συνήθως, ένα σύστηµα, µορφοποιούνται, 

δηλαδή, ενιαία, δεν µπορεί να υπάρχει έντονη κοκκοµετρική διαφοροποίηση, διότι το 

                                                 
73 Η παραχώρηση των δεδοµένων έγινε από τον Θ. Τσέλιο. 
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αγγείο θα δεχτεί στον ίδιο χρόνο άνισες πιέσεις και θα σπάσει. Η πλειονότητα του 

υλικού από το ιερό, σε ποσοστό της τάξεως του 63%, αφορά σε αγγεία πόσεως 

(Γράφηµα 8) και µάλιστα τα περισσότερα από αυτά είναι άωτα κωνικά κύπελλα. 

Αυτό σηµαίνει ότι το µέγιστο τµήµα της τεχνηµικής ενότητας συνιστά εκ των 

πραγµάτων ένα σύστηµα. 

5) Εν δυνάµει µορφολογικά στοιχεία του σκεύους που θα µπορούσαν να εµφανίσουν 

σύνθετη κοκκοµετρική συµπεριφορά, διαφοροποιηµένη από αυτήν του χείλους - 

σώµατος, είναι εκείνα που αποτελούν επιµέρους, αυτόνοµες τεχνηµικές ενότητες, 

όπως ο λαιµός των κλειστών, τα πόδια των τριποδικών αγγείων τροφοπαρασκευής, οι 

λαβές και οι πρόσθετες πλαστικές αποδόσεις µεσαίων, µεγάλων σε µέγεθος αγγείων. 

Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να µελετηθεί συστηµατικά το σύνολο των αγγείων 

µε πλαστική διακόσµηση ως αυτόνοµες, λειτουργικά, ενότητες που αφορούν, κυρίως, 

σε υπόστατα, λεκανοειδή ή καδόσχηµα σκεύη. Εξαιτίας της έντονης κατάτµησης του 

υλικού, στην οµάδα συµπεριελήφθησαν και οι πλαστικές µόνο αποδόσεις που, 

καταφανώς, συνιστούσαν τµήµα διακόσµησης αγγείων. Στην περίπτωση των αγγείων 

τροφοπαρασκευής µελετήθηκαν, σε επίπεδο παρατήρησης και όχι συστηµατικής 

καταγραφής, και τα πόδια των αγγείων. 

6) Τέλος, προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη αντικειµενικότητα στα δεδοµένα, 

εκτός από τα χείλη, εξετάστηκε, σε επίπεδο παρατήρησης, το σύνολο των 

χαρακτηριστικών, ως προς το µορφολογία και τη χρονολόγηση, οστράκων. Με αυτόν 

τον τρόπο διαπιστώθηκε η σχέση της λαβής µε το χείλος-σώµα σε µεσαία-µεγάλα (ο 

αριθµός των οποίων είναι πολύ µικρός), του λαιµού µε το χείλος-σώµα σε κλειστά 

αγγεία, αλλά και γενικότερα η σχέση της διακόσµησης µε συγκεκριµένες οµάδες 

κεραµικών υλών.     
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Επισηµάνσεις:  

1) Αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσε επιπλέον και το σύνολο των ακέραιων 

µικρογραφικών αγγείων, καθώς συνιστούν αυτοτελείς, λειτουργικά, ενότητες. 

2) Ανεξάρτητα από τον τυπικό έλεγχο και τη συστηµατική καταγραφή των 

µεταβλητών, µε βάση τις παρατηρήσεις των χειλέων, τα δεδοµένα, όπως 

παρουσιάζονται, είναι το αποτέλεσµα της ταυτόχρονης παρατήρησης µεγάλου 

τµήµατος του υλικού.  

3) Η µελέτη εστιάζει στη συστηµατική καταγραφή 6 διαφορετικών σάκων  

προκειµένου να διαφανεί η «πραγµατική» συµπεριφορά και ακολουθία του 

υλικού – µορφολογική, τεχνολογική – στα πρωτογενή τους σύνολα, όπως 

αυτά αποθηκεύτηκαν στο µουσείο του Ρεθύµνου. Η συγκριτική ανάλυση 

καθενός από τους σάκους επιτρέπει τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους ως 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος του συνόλου του υλικού. 

 Από το κεραµικό υλικό που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της επιφανειακής έρευνας, 

µελετήθηκε το σύνολο των οστράκων των δύο πρώτων ετών. Στη συντριπτική 

πλειονότητα αφορά σε σώµατα αγγείων και δευτερευόντως σε βάσεις, κυρίως, 

σκύφων και πόδια τριποδικών αγγείων τροφοπαρασκευής. Σε αντίθεση µε το υλικό 

που προέρχεται από το ιερό κορυφής, στο κεραµικό υλικό από την επιφανειακή 

έρευνα η ακριβής λειτουργική απόδοση των οστράκων σε πολλές περιπτώσεις, 

κυρίως στα µεσαία, µεγάλα σκεύη δεν είναι δυνατή. Σε επίπεδο σύγκρισης 

αντικειµενική τεχνηµική µεταβλητή είναι το πάχος του τοιχώµατος, ενώ η ανάλυση 

στηρίζεται σε έναν σχετικό ποιοτικό προσδιορισµό των οστράκων, όπως προκύπτει 

από την καταγραφή του συστήµατος πάχος τοιχώµατος – µέγεθος οστράκου – 

καµπυλότητα οστράκου.   
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3.3.1 Η αξιοπιστία του δείγµατος από το ιερό κορυφής του Βρύσινα 

Προκειµένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία και να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που επιλέχθηκε να µελετηθεί από το ιερό, 

εξετάζεται το µορφολογικό προφίλ που εµφανίζει κάθε ένας από τους σάκους που 

µελετήθηκε. Η αρχική πρόθεση επιλογής τριών σάκων για ανάλυση (σάκοι αρ. 13, 

14, 21) κατέδειξε ότι υπάρχει επιµέρους διαφοροποίηση ως προς τη συχνότητα των 

τύπων των αγγείων (Γραφήµατα 2-4). Μολονότι δεν παρατηρείται σηµαντική 

τροποποίηση ως προς τη γενική τάση συχνότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των αγγείων (υπερτερούν, σαφώς, τα αγγεία πόσεως, ενώ τα αποθηκευτικά αγγεία, τα 

µικρογραφικά, τα καδόσχηµα και τα πύραυνα εµφανίζουν πολύ χαµηλές συχνότητες), 

διαπιστώνεται, ωστόσο, επιµέρους µεταβολή στην ποσοτική τους κατανοµή. Τα 

ηµισφαιρικά και τα τροπιδωτά/µε ευθέα τοιχώµατα κύπελλα εµφανίζουν µεγάλο 

εύρος διακύµανσης του ποσοστού τους, ανάλογα µε τον σάκο. Αντίστοιχη 

διακύµανση παρατηρήθηκε στην κατανοµή των λεκανοειδών και των γεφυρόστοµων 

σκύφων. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αντιπροσωπευτικότητα 

του προς ανάλυση δείγµατος αποφασίστηκε να διευρυνθεί το αρχικό δείγµα µε την 

προσθήκη τριών, ακόµα, σάκων (σάκοι αρ. 29, 32, 35) (Γραφήµατα 5-7). 

 

3.3.2 Τι δεν µελετάται 

Στην παρούσα φάση δεν θα µελετηθεί το υλικό που συλλέγεται από την τρέχουσα 

ανασκαφική έρευνα µε δεδοµένο ότι: 

1) Ευρήµατα της πρώτης και της δεύτερης φάσης του ιερού συνυπάρχουν στο 

ίδια αρχαιολογικό στρώµα. Η «παλαιοδιατάραξη» που διαπιστώθηκε έως 

τώρα από την τρέχουσα ανασκαφή σχετίζεται, πιθανότατα, µε δευτερογενή 
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επεισόδια µαζικών αποµακρύνσεων από τον πρωτογενή χώρο τέλεσης των 

συλλογικών πράξεων, όπως ήδη έχει αναφερθεί. 

2) Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το υλικό που συλλέγεται εµφανίζει ανάλογη 

ακολουθία κεραµικών υλών µε αυτήν που χαρακτηρίζει το κεραµικό υλικό 

που συλλέχθηκε από τον Κ. ∆αβάρα. 

3) Η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη και θεωρήθηκε προτιµότερο να αποτελέσει το 

αντικείµενο συστηµατικής µελλοντικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας έρευνας.  

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης δεν θα µελετηθεί το ειδωλοπλαστικό υλικό. Η 

εικόνα, πάντως, που προκύπτει από τη γενική παρατήρηση των ειδωλίων είναι ότι οι  

βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι ανάλογες µε αυτές για την 

παραγωγή της κεραµικής, µε εξαίρεση την οµάδα των ιζηµατογενών και την 

τεχνολογία της χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο µε άµµο µεγέθους ψηφίδας. Η 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ανάµεσα στην τεχνολογία κατασκευής της 

κεραµικής και σε αυτήν των ειδωλίων δεν αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

τεχνολογιών, αλλά στην κοκκοµετρία τους. Στην περίπτωση των ειδωλίων 

προσδιορίστηκαν τεχνολογίες µε ενισχυµένες κοκκοµετρίες, ενώ σηµαντικός 

καθοριστικός παράγοντας της εσωτερικής κοκκοµετρικής διαβάθµισης στο 

εσωτερικό των φαινόµενων οµάδων είναι το µέγεθος του παραγόµενου ειδωλίου. 

Τέλος, παρατηρήθηκε αντιστοιχία ανάµεσα στο χρώµα του επιχρίσµατος και την 

τεχνολογία που επιλέγεται, ανάλογη µε αυτήν που χαρακτηρίζει και την παραγωγή 

της υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 

Η κατανοµή των οστράκων που προέρχονται από το ιερό µε βάση τα λειτουργικά 

τους χαρακτηριστικά (Γράφηµα 8) καταδεικνύει, εµφανώς, το υψηλό ποσοστό των 

αγγείων πόσεως (63%). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρουσίαση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών από το ιερό αφορά σε όστρακα και όχι στην ποσοστιαία παρουσία 

των αγγείων. Η επισήµανση αυτή είναι σηµαντική, διότι, εάν η ποιοτική κατανοµή 

αναχθεί σε επίπεδο σκευών, τότε επέρχεται σηµαντική µεταβολή µε ανάδειξη των 

πραγµατικών σχέσεων ανάµεσα στα αγγεία πόσεως και τα υπόλοιπα. Η καταγραφή 

του σωζόµενου µήκους του χείλους των οστράκων και της προσδιορισµένης 

διαµέτρου καταδεικνύει, εµφανώς, ότι στην περίπτωση των αγγείων πόσεως κατά 

µέσο όρο διατηρείται το 1 / 2.5 ολόκληρου του σκεύους. Αντίθετα, στην περίπτωση 

µεγάλων σκευών, όπως, για παράδειγµα, στην περίπτωση αγγείων τροφοπαρασκευής, 

κατά µέσο όρο διατηρείται το 1 / 6.5 του συνόλου του χείλους. Εάν η αναλογία αυτή 

αναχθεί στο επίπεδο των ποσοστών που αποτυπώθηκαν στο σχετικό γράφηµα, θα 

σηµαίνει ότι στα 24.5, περίπου, αγγεία πόσεως αντιστοιχούν 1.6 αγγεία 

τροφοπαρασκευής. 

Σύµφωνα µε το Γράφηµα 8 το 44% αφορά σε κωνικά κύπελλα, ενώ πολύ µικρότερο 

εµφανίζεται το ποσοστό για τα ηµισφαιρικά (10%) και τα τροπιδωτά/κύπελλα µε 

ευθέα τοιχώµατα (4%). Ακολουθούν τα λεκανοειδή και γενικότερα τα ανοιχτού 

τύπου αγγεία µεταφοράς (µετακίνησης µικρών αποστάσεων)/έκθεσης (12%), τα 

αγγεία τροφοπαρασκευής (11%), ενώ το ποσοστό των κλειστών αγγείων 

(γεφυρόστοµοι σκύφοι, αγγεία µεταφοράς/σερβιρίσµατος) φτάνει το 9%. Από τα 

κλειστά αγγεία η συντριπτική πλειονότητά τους είναι γεφυρόστοµοι σκύφοι και µόνο 

ένα ποσοστό του 0.5% αφορά σε λοιπά κλειστά αγγεία µεταφοράς/σερβιρίσµατος 
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(αµφορείς, αµφορείς µε ελλειψοειδές στόµιο, πρόχοι). Τα αγγεία αποθηκευτικής 

λειτουργίας, που αφορούν κυρίως σε πιθαµφορείς και σπανιότερα σε πίθους74, 

αγγίζουν το 1.5%, τα µικρογραφικά, περίπου, το 2%, τα πύραυνα το 1%, τα αγγεία µε 

πλαστική διακόσµηση, που, ως επί το πλείστον, αφορούν σε καδόσχηµα και 

υπόστατα, το 0.5%.  

Η εξέταση της σχέσης ανάµεσα στη λειτουργία των αγγείων και το πάχος των 

τοιχωµάτων τους από το ιερό αποτυπώνεται στα σχετικά γραφήµατα (Γραφήµατα 9-

12). Από την παρατήρησή τους προκύπτουν τα εξής:  

Τα κωνικά κύπελλα κατασκευάζονται, ως επί το πλείστον, µε λεπτά και µεσαία 

τοιχώµατα, ενώ ένα χαµηλό ποσοστό της τάξεως του 13% κατασκευάζεται µε πολύ 

λεπτά τοιχώµατα. Ηµισφαιρικά και τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα 

κατασκευάζονται, κυρίως, µε πολύ λεπτά τοιχώµατα, ένα ποσοστό της τάξεως του 

25% για την πρώτη και 10% για τη δεύτερη κατασκευάζονται µε λεπτά τοιχώµατα, 

ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό έχουν ωοκέλυφα τοιχώµατα. Οι γεφυρόστοµοι σκύφοι 

εµφανίζουν διάσπαρτη κατανοµή ως προς το πάχος των τοιχωµάτων τους µε υψηλά 

ποσοστά για τα πολύ λεπτά (21%), τα λεπτά (40%) και τα µεσαία τοιχώµατα (37%). 

Το υπόλοιπο σύνολο των κλειστών αγγείων κατασκευάζεται µε λεπτά και µεσαία 

τοιχώµατα, ενώ µόλις το 5% µε χονδρά. Τα ανοιχτά αγγεία έκθεσης/µεταφοράς 

κατασκευάζονται σε σηµαντικό ποσοστό (59%) µε µεσαία τοιχώµατα, ενώ ένα 

ποσοστό του 18% και του 21%, αντίστοιχα, µε λεπτά και χονδρά. Τα αγγεία 

τροφοπαρασκευής στη συντριπτική τους πλειονότητα (84%) κατασκευάζονται µε 

µεσαίο πάχος τοιχωµάτων, ενώ τα αγγεία αποθηκευτικού χαρακτήρα µε µεσαία, 

χονδρά τοιχώµατα και, µόλις, το 7% µε πολύ χονδρά τοιχώµατα. Τέλος, τα πύραυνα 

                                                 
74 Οι περισσότεροι από τους πίθους που καταγράφηκαν στο ιερό αφορούν κυρίως, µε βάση την 

τεχνολογία κατασκευής τους, σε υλικό της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. 
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κατασκευάζονται µε λεπτά και µεσαία τοιχώµατα και ένα ποσοστό της τάξεως του 

11% µε χονδρά. Αντίστοιχη συσχέτιση µεταξύ λειτουργίας του σκεύους και πάχους 

του τοιχώµατός τους δεν µπορεί να υπάρξει για το υλικό που συλλέχθηκε από την 

επιφανειακή έρευνα. 

Η αλλοίωση που υπεισέρχεται στα ποιοτικά/ποσοτικά χαρακτηριστικά της κεραµικής 

που συλλέγεται από µια επιφανειακή έρευνα σε σχέση µε ένα κεραµικό υλικό που 

προέρχεται από µια ανασκαφική έρευνα είναι αναµενόµενη. Εάν υπάρξει καταγραφή 

του πάχους των οστράκων που συλλέχθηκαν από τον χώρο του ιερού στο πλαίσιο της 

έρευνας επιφανείας και στο αντίστοιχο από το υλικό που συνέλεξε ο ∆αβάρας 

(Γράφηµα 13), διαπιστώνει κανείς τα εξής: υπάρχει πραγµατική απώλεια στην 

περισυλλογή οστράκων µε πολύ λεπτό και λεπτό τοίχωµα, δηλαδή ως επί το πλείστον 

µικρών σε µέγεθος αγγείων, στην περίπτωση που το υλικό προέρχεται από την 

έρευνα επιφανείας. Η ποσοτική και ποιοτική απώλεια σε όστρακα µε µικρές τιµές 

πάχους µεταβάλλει τη συνολική εικόνα της κατανοµής του πάχους ανάµεσα στα δύο 

σύνολα. Η διαχείριση της πληροφορίας στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης γίνεται µε 

δεδοµένη την πραγµατική αυτή απώλεια στις µικρές τιµές πάχους από το επιφανειακό 

υλικό.     

 

4.1 Προσδιορισµός οµάδων φαινόµενων κεραµικών υλών και φαινόµενων 

κεραµικών υλών (ιερό κορυφής, πυρήνες δραστηριότητας 2-5, 7) 

Με βάση την κατανοµή του χρώµατος των οστράκων στο σύνολο του υλικού, 

αναγνωρίζονται τρεις µεγάλες οµάδες, λαµβάνοντας υπόψη και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των φαινόµενων κεραµικών υλών: α) όστρακα µε ανοιχτά χρώµατα 

που κυµαίνονται από υπόλευκο έως ροδοκάστανο, β) όστρακα µε πορτοκαλί έως 
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σκούρο ερυθρό χρώµα, γ) όστρακα µε ενδιάµεση των παραπάνω οµάδων χρωµατική 

αξία που κυµαίνεται από υπόλευκο, ροδοκάστανο έως πορτοκαλί-ροδοκάστανο.  

  

4.1.1 Οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών µε ανοιχτά χρώµατα λεπτόµαζας (Ι): 

Ι1.Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε κηλίδωση 

Με βάση, επιπλέον, τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά της οµάδας, αναγνωρίζονται 

τρεις επιµέρους φαινόµενες κεραµικές ύλες και οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών: 

Ι.1.Α) φαινόµενη κεραµική ύλη πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση, Ι.1.Β) οµάδα 

φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα µε σχισµό, Ι.1.Γ) φαινόµενη 

κεραµική ύλη µέτρια χονδρόκοκκη  

Βασικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό της οµάδας είναι η ανάπτυξη κηλίδωσης στη 

λεπτόµαζα. Το φαινόµενο της κηλιδωτής ή στικτής λεπτόµαζας εκδηλώνεται µε την 

εµφάνιση µαλακών, ανοιχτού κιτρινωπού ή λευκωπού χρώµατος στίξεων ποικίλου 

σχήµατος (Εικόνα 9)75. Σε λίγες περιπτώσεις οι στίξεις εµφανίζουν οπές µε 

περιµετρικό περιχείλωµα. Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου η τοµή έχει ροζ/µωβ χρώµα καθώς και σε εκείνες όπου καταγράφεται  

αναγωγή. Όταν η τοµή των οστράκων έχει ανοιχτό χρώµα (υπόλευκο), το φαινόµενο 
                                                 
75 Σε προφορική επικοινωνία η J. Moody µου ανέφερε ότι το φαινόµενο της ανάπτυξης κηλίδωσης στη 

λεπτόµαζα το έχει παρατηρήσει και σε κεραµικό υλικό από τον Κοµµό. Θεωρεί πιθανό οι στίξεις αυτές 

να σχετίζονται µε  την παρουσία αστρίων. Η υψηλή θερµοκρασία όπτησης των οστράκων της οµάδας 

προκαλεί κατά τη γνώµη της το µερικό λιώσιµο τους µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται οπές στο 

εσωτερικό τους (Moody et al. 2003:66). Η ανάπτυξη οπών, τις περισσότερες φορές µε περιχείλωµα 

χρυσαφί, υπόλευκο, δεν αποκλείεται κατά τη γνώµη µου, πάντως, να συνιστά υπόλειµµα ιδιαίτερα 

λεπτόκοκκου ανθρακικού υλικού. Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση των λεπτών τοµών των 

κεραµικών στο πετρογραφικό µικροσκόπιο και παρουσιάζεται στη σχετική ενότητα 5.3.1 της 

παρούσας µελέτης, οι κηλιδώσεις αυτές αφορούν, πιθανότατα, στην εναλλαγή περισσότερο και 

λιγότερο ασβεστιούχων µικροπεριοχών στη λεπτόµαζα. Οι οπές, που καταγράφηκαν κατά τη 

µακροπαρατήρηση, θα µπορούσαν, πράγµατι, να συσχετιστούν µε αποτυπώµατα πολύ λεπτόκοκκου 

ανθρακικού υλικού.    
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ανιχνεύεται δύσκολα, εξαιτίας, πιθανότατα, της χρωµατικής οµοιογένειας ανάµεσα 

στη λεπτόµαζα και τη νέφωση. Αντίθετα, σε περιπτώσεις αναγωγής ή σε όστρακα µε 

τοµή ροδαλού/µωβ χρώµατος η κηλίδωση εκδηλώνεται περισσότερο έντονα, εξαιτίας 

της χρωµατικής αντίθεσης ανάµεσα στο αργιλικό υπόστρωµα και στο ίδιο το χρώµα 

της στίξης. Η ανάπτυξη ανάλογου φαινοµένου στο αργιλικό υπόστρωµα της πολύ 

λεπτόκοκκης µε ανοιχτά χρώµατα, της φαινόµενης οµάδας µε µπλε, µε σχισµό, 

εγκλείσµατα, της µέτρια χονδρόκοκκης και της φαινόµενης κεραµικής ύλης µε 

ιζηµατογενή γαλάζιου-ροδαλού χρώµατος είναι, πιθανότατα, δηλωτική της γενετικής 

συγγένειάς τους (γεωλογικής ή/και τεχνολογικής).  

 

Ι.1.Α) Φαινόµενη κεραµική ύλη πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση (Εικόνα 9): 

Τα όστρακα της οµάδας έχουν πολύ λεπτόκοκκο αργιλικό κλάσµα, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις, ακόµα και µε τη χρήση του φακού µεγέθυνσης, δεν είναι δυνατό να 

ανιχνευθεί αδρανές. Σε πολύ µικρό ποσοστό καταγράφεται  πολύ λεπτή άµµος. Το 

πορώδες στην τοµή δεν ξεπερνά το 2%, ενώ στις επιφάνειες, που είναι µαλακές, δεν  

υπάρχουν πόροι. Πολύ σπάνια, σε όστρακα που έχουν ανοιχτή κιτρινωπή/µουσταρδί 

επιφάνεια και ροζ/µωβ τοµή, καταγράφεται παρουσία µπλε εγκλεισµάτων µε σχισµό 

που σε µέγεθος µπορεί να φτάσουν έως το 1mm. Η παρουσία τους είναι, πιθανότατα, 

ενδεικτική της γενετικής συγγένειας του αδρανούς της µε τη φαινόµενη οµάδα των 

µπλε, µε σχισµό, εγκλεισµάτων και τη µέτρια χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη 

µε κηλίδωση συνυπολογίζοντας, την αναλογία στην ανάπτυξη της κηλίδωσης στη 

λεπτόµαζα και την αντίστοιχη στον χρωµατικό σταθερότυπο. Η οµάδα έχει 

υπόλευκες, ανοιχτές κίτρινες/µουσταρδί έως ροζ/µωβ επιφάνειες. Στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων οξειδωτικής τοµής εµφανίζεται ροζ/µωβ χρώµα. 
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Τεχνολογικά επεισόδια: 

1) ανάπτυξη νέφωσης στην επιφάνεια των πολύ λεπτόκοκκων ανοιχτόχρωµων µε 

κηλίδωση στην τοµή οστράκων (Εικόνα 10): η νέφωση εκδηλώνεται µε τη µορφή 

κηλίδων στην επιφάνεια των οστράκων76. Εφόσον έχει υπάρξει οξείδωση, οι κηλίδες 

εκδηλώνονται µε την εµφάνιση ροζ χρώµατος, ανάλογο µε αυτό της τοµής, στην 

ανοιχτόχρωµη επιφάνεια (λευκωπό/ανοιχτό κίτρινο, µουσταρδί χρώµα). Σε 

περίπτωση αναγωγής οι κηλίδες έχουν χρώµα ανοιχτό γκρι σε γκρι επιφάνεια. Η 

συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά σε υλικό που προέρχεται από το 

ιερό. Η κεραµική, µάλιστα, αυτή συχνά σχετίζεται µε πολύχρωµη ή τραχωτή 

διακόσµηση και µε τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα.  

 

2) σκληρότητα τοµής οστράκων: ως προς τη σκληρότητα της τοµής των οστράκων 

παρατηρείται διαβάθµιση. Υπάρχει η τάση ορισµένα να εµφανίζουν µαλακές 

επιφάνειες  και τοµή, ενώ άλλα, µολονότι έχουν ανάλογης σκληρότητας επιφάνειες, 

έχουν µέτρια σκληρή τοµή. Στη δεύτερη περίπτωση κατά την απόσπαση τµήµατος 

του οστράκου δηµιουργούνται ακµές, δηλωτικές της υψηλής τους σκληρότητας. Η 

πλειονότητα αυτών των οστράκων προέρχεται από τον πυρήνα δραστηριότητας 2. 

Ανάλογο φαινόµενο διαφοροποιηµένης σκληρότητας ανάµεσα στην επιφάνεια και 

στην τοµή παρατηρήθηκε και στη µέτρια χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη µε 

κηλίδωση.  

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 180, 564, 565, 673, 750, 848. 

 
                                                 
76 Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από το ιερό και τον πυρήνα δραστηριότητας 2 καταγράφηκε νέφωση 

στην επιφάνεια των πολύ λεπτόκοκκων µε κηλίδωση οστράκων σε ποσοστό 16%. 
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Ι.1.Β) Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα µε σχισµό 

(Εικόνες 11, 12): 

Η ανοιχτόχρωµη αργιλική µήτρα εµφανίζει χαρακτηριστικά χρώµατα και τόνους 

χρώµατος. Η επιφάνεια, εφόσον δεν έχει υποστεί αναγωγή, οπότε έχει γκρι ανοιχτό 

χρώµα, είναι υπόλευκη, ανοιχτή κίτρινη/µουσταρδί. Η τοµή, αντίστοιχα, εµφανίζει 

χρώµα ροζ/µωβ, που αποτελεί στοιχείο προσδιορισµού της κεραµικής ύλης. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η εµφάνιση, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, της κηλιδωτής 

λεπτόµαζας (Εικόνα 9), της διαγνωστικής και για την οµάδα των πολύ λεπτόκοκκων 

ανοιχτόχρωµων. Η κηλίδωση σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ανάλογου χρωµατικού 

προφίλ ανάµεσα στις δύο οµάδες είναι εµφανές ότι υποδηλώνει γενετική συγγένεια 

ανάµεσα στο αργιλικό τους κλάσµα. Βασικό χαρακτηριστικό της οµάδας είναι η 

παρουσία µπλε – γαλάζιου χρώµατος, περισσότερο ή λιγότερο µαλακών στην υφή 

εγκλεισµάτων, µε χαρακτηριστικό σχισµό. Τα µπλε εγκλείσµατα εµφανίζονται µε δύο 

µορφές: 

Α) Εξ’ ολοκλήρου µπλε εγκλείσµατα. 

Β) Συσσωµάτωµα άσπρων στιλπνών, σκληρών (πιθανότατα χαλαζιτών) και µπλε, 

περισσότερο µαλακών περιοχών. 

Μολονότι οι µπλε κόκκοι µε σχισµό συνιστούν το διαγνωστικό αδρανές της οµάδας, 

το κυρίαρχο ποσοτικά έγκλεισµα είναι οι χαλαζίτες, που σε αρκετές περιπτώσεις 

έχουν λευκό – γαλάζιο χρώµα. Σπάνια υπάρχουν ερυθροί – µωβ φυλλίτες.  

Το ποσοστό των µπλε, µε σχισµό, εγκλεισµάτων εµφανίζει διακύµανση [από αυτό της 

λεπτής έως της αδρής άµµου, ενώ µπορεί να φτάσει, πολύ σπάνια, αυτό της ψηφίδας 

(έως 6mm)], που δεν φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργεία του σκεύους, 

αλλά µε µια περισσότερο σύνθετη διαδικασία επιλογής (βλ. παρακάτω). Η πυκνότητα 
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του αδρανούς εµφανίζει διακύµανση, µε µέση περιεκτικότητα 30-40%. Η ελάχιστη 

τιµή πυκνότητας είναι 5% και η µέγιστη µπορεί να φτάσει το 60%.  

Ανάλογη φαινόµενη κεραµική ύλη επισηµαίνεται και στο ιερό κορυφής των 

Ατσιπάδων µε παρόµοια χαρακτηριστικά τόσο ως προς τη λεπτόµαζα όσο και ως 

προς το αδρανές77, όπως και στην παλαιοανακτορική εγκατάσταση του 

Μοναστηρακίου. 

Συνθήκες ατµόσφαιρας: Στο 52% καταγράφηκαν οξειδωτικές συνθήκες 

ατµόσφαιρας, στο 15% συνθήκες αναγωγής, ενώ στο 33% τα όστρακα αντανακλούν 

οξειδωτικές συνθήκες στην τοµή και αναγωγικές στην επιφάνεια. Σε όλες τις 

περιπτώσεις καταγραφής οξειδωτικών/αναγωγικών συνθηκών η αναγωγή, κατά το 

τελικό στάδιο της ταπείνωσης της θερµοκρασίας, είναι σχετικά σύντοµη, µε 

αποτέλεσµα η αναγωγική ζώνη να εκδηλώνεται στην επιφάνεια και να µη διεισδύει 

καθόλου στην τοµή των οστράκων.  

Κοκκοµετρία – Λειτουργικά/Τεχνηµικά Χαρακτηριστικά  

Η κεραµική ύλη επιλέγεται, κυρίως, για την κατασκευή αγγείων σερβιρίσµατος και 

αγγείων κλειστών και ανοιχτών µεταφοράς (Γράφηµα 14). Με δεδοµένη τη µικρή 

ποσοστιαία παρουσία των πυραύνων, των αγγείων µε πλαστική διακόσµηση και των 

πιθοειδών78 στο ιερό, είναι µια από τις συνταγές που επιλέγεται για την κατασκευή 

τους. Σε µικρό ποσοστό της τάξεως του 6% η τεχνολογία µε χρήση λεπτής άµµου 
                                                 
77 Στην περίπτωση των Ατσιπάδων, αναφέρεται χαρακτηριστικά «µεγάλα σε µέγεθος αγγεία, όπως 

πρόχοι, αλλά και ζωόµορφα ειδώλια µε κυανή βαφή κατασκευάζονται από µια κιτρινωπού – ανοιχτού 

πορτοκαλί χρώµατος κεραµική ύλη που χαρακτηρίζεται, κυρίως, από µπλε εγκλείσµατα» (Peatfield 

1992:70, 71). Η δυνατότητα να εξετάσω η ίδια µέρος του υλικού από την επιφανειακή έρευνα του 

Αγίου Βασιλείου, τµήµα του οποίου έχει αναλογίες µε την κεραµική από το ιερό κορυφής των 

Ατσιπάδων, επέτρεψε τη διαπίστωση της οµοιότητας της φαινόµενης κεραµικής ύλης ανάµεσα στις 

δύο θέσεις.  
78 Από την επιφανειακή έρευνα που έγινε στον πυρήνα δραστηριότητας 2 συλλέχθηκε, µεταξύ άλλων, 

θραύσµα πίθου κατασκευασµένου µε τη συνταγή των µπλε, µε σχισµό, εγκλεισµάτων µε εγχάρακτα 

αποδοσµένη διακόσµηση ιχθυάκανθας.   
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επιλέχθηκε για την κατασκευή αγγείων πόσεως, κωνικών και ηµισφαιρικών 

κυπέλλων.  

Η διακύµανση που παρατηρήθηκε στην πυκνότητα του αδρανούς δεν σχετίζεται 

άµεσα µε το µέγεθος των εγκλεισµάτων, που εµφανίζει τιµές από αυτό της λεπτής 

έως της αδρής άµµου. Υψηλές πυκνότητες παρατηρούνται και στα λεπτόκοκκα υλικά. 

Όπως παρατηρεί κανείς στο Γράφηµα 15, υπάρχει σαφής προτίµηση χρήσης λεπτής, 

µεσαίας άµµου για την κατασκευή αγγείων µε λεπτό πάχος τοιχώµατος και µεσαίας, 

αδρής άµµου για σκεύη µε χονδρό, πολύ χονδρό τοίχωµα. Στην περίπτωση 

κατασκευής αγγείων µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος τα όστρακα εµφανίζουν σύνθετο 

κοκκοµετρικό προφίλ. Η πολυκοκκοµετρία που χαρακτηρίζει τα σκεύη µε µεσαίο 

πάχος δεν φαίνεται να επηρεάζεται ούτε από το µέγεθος του παραγόµενου αγγείου, 

ούτε από τη λειτουργία του, µολονότι είναι εµφανής η τάση τα µεγάλα σε µέγεθος να 

έχουν αδρόκοκκοκο υλικό. Γενικά, µε βάση τον σχετικό προσδιορισµό του µεγέθους 

των αγγείων τα µικρά και µεσαία σκεύη  εµφανίζουν σύνθετο κοκκοµετρικό προφίλ, 

ενώ για τα µεγάλα αγγεία επιλέγονται, σαφώς, αδρόκοκκα υλικά. Στην περίπτωση 

κατασκευής πυραύνων επιλέγονται αδρόκοκκα υλικά, ανεξάρτητα από το µικρό 

µέγεθος ή το πάχος του τοιχώµατός τους.  

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε διακύµανση στην περιεκτικότητα των οστράκων σε µπλε 

εγκλείσµατα. Γενικά, µικρότερη περιεκτικότητα τείνουν να εµφανίζουν αγγεία µε 

λεπτά τοιχώµατα, ενώ µεγαλύτερη χαρακτηρίζει τα αγγεία µε χονδρό, πολύ χονδρό 

τοίχωµα. Η επιλογή του κλάσµατος και της περιεκτικότητας σε µπλε εγκλείσµατα 

τείνει να σχετίζεται µε το πάχος, αλλά στην περίπτωση κατασκευής αγγείων µε 

µεσαίο πάχος τοιχώµατος η επιλογή στην κοκκοµετρία δεν φαίνεται να επηρεάζεται 

από τα τεχνηµικά ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπό κατασκευή αγγείων.  
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Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση:126: λεπτή άµµος, 459: µεσαία 

άµµος, 323: αδρή άµµος  

 

Ι.1.Γ) Μέτρια χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη µε κηλίδωση (Εικόνα 13) 

Πρόκειται για οµάδα που περιλαµβάνει ανοιχτόχρωµα όστρακα µε µέτρια 

χονδρόκοκκη κεραµική ύλη και χαρακτηρίζεται από χαλαζίτες γαλακτώδους 

χρώµατος. Βασικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό της κεραµικής ύλης είναι η χαµηλή 

πυκνότητα του αδρόκοκκου αδρανούς και η  µέτρια χονδρόκοκκη κοκκοµετρία του. 

Γενικά, ο χαρακτηρισµός «µέτρια χονδρόκοκκη» αναφέρεται σε εκείνη την κεραµική 

όπου σε µια πολύ λεπτή, «καθαρή» λεπτόµαζα υπάρχουν µεγάλα σε µέγεθος 

εγκλείσµατα, δίνοντας την εντύπωση ότι οι µικρότερες τιµές τους απουσιάζουν και 

γενικότερα ότι η κατανοµή τους δεν εµφανίζει φυσιολογική ακολουθία. Ανάλογη 

τεχνολογία χαρακτηρίζει και όστρακα χωρίς κηλίδωση στη λεπτόµαζά τους (βλ. 

παρακάτω). 

Οι επιφάνειες έχουν χρώµα υπόλευκο, ανοιχτό κίτρινο/µουσταρδί, ενώ η τοµή στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων είναι έντονα ροζ/µωβ. Χαρακτηριστικό της οµάδας ως 

προς το αδρανές είναι ότι και εδώ επικρατούν οι χαλαζίτες. Η οµάδα εµφανίζει 

ανάλογα κοκκοµετρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά µε αυτά της αντίστοιχης, χωρίς 

κηλίδωση. Το βασικό, διαγνωστικό για τον προσδιορισµό της φαινόµενης κεραµικής 

ύλης, στοιχείο διαφοροποίησης είναι η παρουσία κηλίδωσης στη λεπτόµαζα (Εικόνα 

9). Υπάρχει, επίσης, η τάση να εµφανίζεται σε πολύ χαµηλά, ωστόσο, ποσοστά 

περιεκτικότητα σε µπλε εγκλείσµατα µε σχισµό. Η µέση τιµή µεγέθους του χονδρού 

κλάσµατος των µπλε εγκλεισµάτων είναι η µέση – αδρή άµµος. Μολονότι η 
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επιφάνεια των οστράκων είναι µέτρια µαλακή, µε ανάδειξη σε αρκετές  περιπτώσεις 

του αδρόκοκκου υλικού της, η τοµή είναι χαρακτηριστικά µέτρια σκληρή79.  

Συνθήκες Ατµόσφαιρας: συνθήκες οξείδωσης/αναγωγής καταγράφηκαν στο 22% 

των οστράκων της οµάδας. Ακόµα, όµως, και σε αυτές τις περιπτώσεις η τοµή, 

συνήθως, είναι πλήρως οξειδωτική και δεν εµφανίζει µορφή «σάντουϊτς», όπως στην 

αντίστοιχη φαινόµενη κεραµική ύλη χωρίς την κηλίδωση. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: Ε804.  

 

Ι.1.∆ Φαινόµενη κεραµική ύλη µε ιζηµατογενή εγκλείσµατα γαλάζιου – ροδαλού 

χρώµατος (Εικόνες 14, 15): 

Η οµάδα χαρακτηρίζεται από ιζηµατογενή εγκλείσµατα, χρώµατος γαλάζιου ή/και 

ροδαλού, ανάλογα µε το δείγµα. Οι επιφάνειες είναι µέτρια µαλακές, χρώµατος 

υπόλευκου, ανοιχτού κίτρινου. Το χρώµα της τοµής κυµαίνεται από υπόλευκο, 

ανοιχτό κίτρινο έως ροζ/µωβ. Το σχήµα των εγκλεισµάτων είναι επίµηκες, 

γωνιώδες/τραπεζιόσχηµο ή περισσότερο υποστρογγυλεµένο. Το µέγεθός τους 

κυµαίνεται από αυτό της µέσης άµµου έως το µέγεθος της ψηφίδας (µέγιστο µέγεθος 

4mm). Η πυκνότητα του αδρανούς κυµαίνεται από 15 έως 40%. Στο ροζ/µωβ χρώµα 

της τοµής εµφανίζεται έντονα το φαινόµενο της κηλίδωσης της λεπτόµαζας, όπως και 

στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ανοιχτόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών και 

οµάδων φαινόµενων κεραµικών υλών. Σπάνια υπάρχουν χαλαζίτες.  

Η κεραµική ύλη ανάφερεται, µεταξύ άλλων, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και 

της κοιλάδας του Αµαρίου80, ενώ έχει αναγνωριστεί στην περιοχή του Βρόκαστρου, 

των Σφακίων και της περιοχής των Μαλλίων. 

                                                 
79 Κατά την απόσπαση τµήµατος του οστράκου για τον έλεγχο της φρεσκοσπασµένης επιφάνειας, 

δηµιουργούνται ακµές στην τοµή, στοιχείο που τεκµηριώνει τον υψηλό βαθµό σκληρότητας.  
80 Η φαινόµενη κεραµική ύλη βρίσκει ανάλογα µε τη λεγόµενη «Silver – Blue Spotted Fabric» που 

αναφέρει η Moody et al. 2003:66-68, pl. Bb. Στην περίπτωση της περιοχής των Σφακίων γίνεται σαφής 
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Τεχνηµικά χαρακτηριστικά: η τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 

µεσαίων και µεγάλων σε µέγεθος αγγείων µε µεσαία και χονδρά τοιχώµατα, µεταξύ 

άλλων πίθων.  

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: Ε764. 

 

Ι.2. Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών χωρίς κηλίδωση 

      

Ι.2.Α) πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη χωρίς κηλίδωση (Εικόνες 16, 

17): 

Περιλαµβάνει όστρακα που χαρακτηρίζονται από περισσότερο αδρόκοκκο αργιλικό 

κλάσµα σε σχέση µε την αντίστοιχη πολύ λεπτόκοκκη οµάδα µε την κηλιδωτή 

λεπτόµαζα. Υπάρχει η τάση υψηλότερης περιεκτικότητας σε πολύ λεπτή άµµο, που, 

γενικά, σε πυκνότητα δεν ξεπερνά το 2%. Βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης 

της από το υπόλοιπο σύνολο των πολύ λεπτόκοκκων ανοιχτόχρωµων οστράκων είναι 

η απουσία κηλίδωσης. Η οµάδα έχει υπόλευκες, ροδοκάστανες έως σοµόν επιφάνειες, 

που, συχνά, είναι λείες προσδίδοντάς τους ψευδοσαπουνοειδή υφή. Σπάνια, 

καταγράφηκε ερυθρός/µωβ φυλλίτης που, σε σχέση και µε άλλα χαρακτηριστικά 

(απουσία κηλίδωσης στο αργιλικό υπόστρωµα, χρωµατικοί τόνοι), τείνουν να 

συνδέουν τη φαινόµενη κεραµική ύλη µε αυτήν της ανοιχτόχρωµης µε χαλαζίτες – 

ερυθρούς φυλλίτες και της µέτρια χονδρόκοκκης ανοιχτόχρωµης οµάδας χωρίς 

κηλίδωση. 

Τεχνολογικό επεισόδιο-Παρουσία σύνθετων συνθηκών όπτησης: Στο 20% των 

οστράκων καταγράφηκαν σύνθετες συνθήκες όπτησης. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί 

το γεγονός ότι στο 82% αυτών των περιπτώσεων τα όστρακα προέρχονται από τους 
                                                                                                                                            
αναφορά στην παρουσία κηλιδωτής λεπτόµαζας σηµειώνοντας, µάλιστα, ότι η κεραµική ύλη, µολονότι 

εµφανίζει διάρκεια χρήσης από τη ΜΜ ΙΙ-ΥΜ Ι, ΥΜ ΙΙΙΓ-ΠΓ, θεωρεί πιθανότερη µια χρονολόγηση 

στην ΥΜ ΙΙΙΓ/ΠΓ, εφόσον η λεπτόµαζα έχει ροδαλά χρώµατα.  
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πυρήνες δραστηριότητας της επιφανειακής και όχι από το ιερό. ∆ιαφοροποιηµένος, 

γενικά, είναι και ο τρόπος που εκδηλώνεται το αναγωγικό επεισόδιο στο υλικό του 

ιερού και σε εκείνο της επιφανειακής. Στη φαινόµενη κεραµική ύλη από τους 

πυρήνες δραστηριότητας εµφανίζεται πυρήνας χρώµατος γκρι – γαλάζιου, σοµόν 

περιθώρια και υπόλευκου χρώµατος επιφάνειες. Αντίθετα, στα περισσότερα από τα 

όστρακα που προέρχονται από το ιερό η αναγωγή εκδηλώνεται στην επιφάνεια των 

οστράκων, ενώ ο χρόνος εκδήλωσης του φαινοµένου κατά την όπτηση είναι 

σύντοµος, γεγονός που δεν επιτρέπει τη δηµιουργία αναγωγικής ζώνης στην τοµή.  

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 128, 229, 287, 290, 622, 982. 

  

Ι.2.Β) Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε χαλαζίτες και ερυθρούς φυλλίτες 

(Εικόνες 18, 19): 

Βασικό διακριτικό γνώρισµα της ανοιχτόχρωµης αργιλικής µήτρας της οµάδας σε 

σχέση µε την αντίστοιχη των µπλε εγκλεισµάτων είναι η απουσία κηλίδωσης. Οι 

επιφάνειες έχουν χρώµα υπόλευκο, ροδοκάστανο έως σοµόν. Η οµάδα 

χαρακτηρίζεται από χαλαζίτες και ερυθρούς – µωβ, αµαυρούς φυλλίτες. Σπάνια 

υπάρχουν µπλε εγκλείσµατα µε σχισµό. Η πυκνότητα του αδρανούς εµφανίζει 

διακύµανση από 5% έως και 60%, µε µέση τιµή 30-40%. Τα αδρόκοκκα υλικά 

εµφανίζουν υψηλή πυκνότητα, ενώ σε όστρακα µε λεπτή άµµο παρατηρήθηκε 

διακύµανση στην περιεκτικότητά τους, καθώς µπορεί να εµφανίσουν υψηλά ποσοστά 

έως και 40%, όπως και στη φαινόµενη κεραµική ύλη των µπλε, µε σχισµό, 

εγκλεισµάτων. Η µέση τιµή µεγέθους του χονδρού κλάσµατος φτάνει έως τα 0.5mm, 

µολονότι οι φυλλίτες µπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να φτάσουν τα 3.5mm και οι 

χαλαζίτες τα 6mm. 
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 Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυλλίτες ορισµένες φορές, όπως στην περίπτωση των 

πυραύνων, σε ενισχυµένα πρόσθετα τµήµατα αγγείων ή µεγάλων σε µέγεθος σκευών, 

δηµιουργεί ρευστότητα στα όρια της οµάδας. Στην πραγµατικότητα υπάρχουν 

όστρακα µε χαρακτηριστικά διείσδυσης ανάµεσα στη συγκεκριµένη κεραµική ύλη 

και στην αµιγώς φυλλιτική οµάδα.  

Συνθήκες ατµόσφαιρας: στο 92% των οστράκων της οµάδας καταγράφηκαν πλήρως 

οξειδωτικές συνθήκες.  

Η κεραµική ύλη ταυτοποιήθηκε και στην κεραµική της επιφανειακής έρευνας του 

Αγίου Βασιλείου.  

Κοκκοµετρία – Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Το µορφολογικό προφίλ της οµάδας είναι ανάλογο µε αυτό των µπλε, µε σχισµό, 

εγκλεισµάτων (Γράφηµα 20). Παρατηρείται, ωστόσο, µια ιδιαίτερη προτίµηση 

επιλογής της για την κατασκευή ανοιχτών αγγείων µεταφοράς. Υπενθυµίζεται ότι 

αντίθετα η οµάδα των φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα 

χαρακτηρίζεται από προτίµηση στην κατασκευή αγγείων σερβιρίσµατος και κλειστών 

µεταφοράς. Σε ένα ποσοστό της τάξεως του 14% η τεχνολογία µε τη χρήση λεπτής 

άµµου χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή αγγείων πόσεως, κυρίως, κωνικών 

κυπέλλων. 

Η διακύµανση που παρατηρείται στο µέγεθος της άµµου αντανακλάται στη σύνθετη 

κοκκοµετρική συµπεριφορά της φαινόµενης οµάδας, συνθήκη αντίστοιχη µε αυτή 

που παρατηρήθηκε για τη φαινόµενη οµάδα µε τα µπλε, µε σχισµό, εγκλείσµατα 

(Γράφηµα 21). Λεπτό κλάσµα αδρανούς επιλέγεται για την κατασκευή αγγείων µε 

λεπτά και µεσαία τοιχώµατα, όχι όµως για σκεύη µε χονδρά τοιχώµατα, τα οποία 

κατασκευάζονται µε µεσαία και αδρή άµµο. Γενικά, πάντως, η κοκκοµετρική 
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συµπεριφορά της οµάδας ως προς την κατασκευή αγγείων µε λεπτό και µεσαίο πάχος 

τοιχώµατος είναι σύνθετη, µε κοκκοµετρία που κυµαίνεται από λεπτή έως αδρή 

άµµο.  

Η ποιοτική, ως προς το µέγεθος του σκεύους, ανάλυση, καταδεικνύει ότι υπάρχει 

σύνθετη σχέση ανάµεσα στο πάχος του τοιχώµατος και στο µέγεθος του αγγείου, 

παράµετρος που φαίνεται ότι επηρεάζει την επιλογή του κλάσµατος. Αγγεία µε λεπτά 

και µεσαία τοιχώµατα έχουν µέγεθος που κυµαίνεται από µικρό έως µεγάλο. 

Επιλέγεται η χρήση λεπτού και µεσαίου µεγέθους άµµου για την κατασκευή τόσο 

µικρών όσο και µεσαίων σε µέγεθος αγγείων, ενώ αδρόκοκκα υλικά προτιµώνται για 

την παραγωγή µεγάλων σε µέγεθος σκευών.  

Στις περιπτώσεις κατασκευής πυραύνων, µικρών δηλαδή σε µέγεθος αγγείων, 

προτιµάται η χρήση αδρόκοκκου υλικού ή/και ενίσχυση του σώµατός τους µε 

φυλλιτικό υλικό. Σηµαντικός παράγοντας επιλογής της κοκκοµετρίας της συνταγής 

δεν είναι ούτε το πάχος του τοιχώµατος ούτε το µέγεθος του σκεύους, αλλά η 

λειτουργία του.  

Γενικά, οι επιλογές που αφορούν στα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά της φαινόµενης 

οµάδας είναι ανάλογες µε εκείνες που χαρακτηρίζουν την αντίστοιχη των µπλε, µε 

σχισµό, εγκλεισµάτων. Η σύνθετη σχέση µεταξύ πάχους τοιχώµατος, µεγέθους 

αγγείου και λειτουργικότητας του σκεύους αντανακλάται στην επιλογή του 

κλάσµατος του αδρανούς, λειτουργώντας εξίσου δυναµικά στο κοκκοµετρικό προφίλ 

της φαινόµενης κεραµικής ύλης.  

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 464: λεπτή άµµος, 839: λεπτή 

άµµος, 111: µεσαία άµµος, 462: µεσαία άµµος, 755: µεσαία άµµος, Β1: αδρή άµµος. 
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Ι.2.Γ) Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µέτρια χονδρόκοκκων χωρίς 

κηλίδωση (Εικόνες 20, 21) 

Οι χαλαζίτες έχουν µέση τιµή που εµφανίζει διακύµανση από αυτήν της αδρής -πολύ 

αδρής άµµου έως το µέγεθος της ψηφίδας. Εκτός από τους χαλαζίτες, που συνιστούν 

το βασικό αδρανές της οµάδας, υπάρχουν λίγοι φυλλίτες ερυθρού, κυρίως, χρώµατος, 

σπάνια εγκλείσµατα µπλε χρώµατος µε σχισµό και γαλάζιοι, ροδαλοί, µαλακοί 

κόκκοι  χωρίς σχισµό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το αδρόκοκκο υλικό 

«αναδεικνύεται» στο πολύ λεπτό αργιλικό υπόβαθρο της επιφάνειας των οστράκων81. 

Οι επιφάνειες και οι τοµές των οστράκων είναι µέτρια µαλακές. 

Το χρωµατικό προφίλ της οµάδας είναι, επίσης, διαγνωστικό της αναγνώρισης της 

φαινόµενης κεραµικής ύλης. Οι επιφάνειες έχουν χρώµα υπόλευκο, ροδοκάστανο. Η 

τοµή έχει χαρακτηριστικό σοµόν χρώµα, ενώ σε ποσοστό 51% εµφανίζεται 

αναγωγικός πυρήνας χρώµατος γκρι – γαλάζιου µε σοµόν περιθώρια. Στην οµάδα 

αναγνωρίζονται δύο επιµέρους τάσεις που σχετίζονται άµεσα µε την κοκκοµετρία: 

 

Ι.2.Γ1) Φαινόµενη κεραµική ύλη µε µέση τιµή για τους χαλαζίτες την αδρή, πολύ 

αδρή άµµο 

                                                 
81 Αντίστοιχη τεχνολογία σε κεραµικές ύλες της ΥΜ ΙΙΙΓ/ΠΓ περιόδου φαίνεται ότι υιοθετήθηκαν 

στην περιοχή των Σφακίων και του Καβουσίου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά κατά τη 

µακροπαρατήρηση οστράκων από την επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις δύο περιοχές η 

«ανάδειξη» του αδρανούς στην επιφάνεια της κεραµικής. Φαίνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές 

πρόκειται για πολύ λεπτόκοκκες αργίλους στις οποίες προστίθεται άµµος καλά ταξινοµηµένη, 

µεγέθους µεγαλύτερο από αυτό του µέσου κλάσµατος. Για την περιοχή των Σφακίων η Moody 

χαρακτηρίζει την αντίστοιχη τεχνολογία ως κεραµική ύλη «Oatmeal Nut Classic Fabric» (Moody et al. 

2003:50, 93-94). Για την αντίστοιχη τεχνολογία στην περιοχή του Καβουσίου (Haggis 2005:56). Είναι 

προφανές, ότι η µεταβολή στην τεχνολογία κατασκευής της κεραµικής που παρατηρείται στον 

Βρύσινα στο τέλος της Εποχής του Χαλκού και αναδεικνύεται πλήρως και µέσα από την πετρογραφική 

εξέταση που ακολουθεί, βρίσκει αναλογία και σε κεραµικά υλικά της ίδιας περιόδου από άλλες θέσεις.   
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Χαρακτηρίζεται από χαλαζίτες µε µέση τιµή του χονδρού κλάσµατός τους τα 0.5 έως 

2mm, µολονότι σπάνια υπάρχουν και µεγέθη ψηφίδας, η τιµή των οποίων δεν 

ξεπερνά, γενικά, τα 2.5mm. Οι φυλλίτες εµφανίζονται σε χαµηλά ποσοστά και η µέση 

τιµή του χονδρού κλάσµατός τους δεν ξεπερνά τα 0.5 mm. Σπάνια υπάρχουν 

γαλάζιου, ροδαλού χρώµατος µαλακά (ιζηµατογενή) εγκλείσµατα και µπλε 

εγκλείσµατα µε σχισµό. Η πυκνότητα του αδρόκοκκου αδρανούς κυµαίνεται από 5% 

έως 15%, περίπου.  

Ι.2.Γ2) Φαινόµενη κεραµική ύλη µε µέση τιµή για τους χαλαζίτες το µέγεθος 

ψηφίδας  

Το χονδρό κλάσµα των χαλαζιτών έχει µέσο µέγεθος από 2 έως 4mm, ενώ σε σπάνιες 

περιπτώσεις µπορεί να φτάσει τα 6mm. Οι φυλλίτες εµφανίζουν υψηλότερη 

συχνότητα, αλλά πάντοτε πολύ περιορισµένη ποσοστιαία και, επίσης, µεγαλύτερο 

µέγεθος που κυµαίνεται από αδρή έως πολύ αδρή άµµο82. Υπάρχει η τάση η 

συγκεκριµένη υποοµάδα να εµφανίζει υψηλότερες πυκνότητες αδρανούς που 

κυµαίνονται από 15% έως 25%. Επιπλέον, όταν κατασκευάζονται πιθάρια µε πολύ 

παχιά τοιχώµατα εµφανίζεται αυξηµένο όχι µόνο το µέγεθος του χαλαζιτικού υλικού, 

αλλά παρατηρήθηκε και αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυλλίτες (Εικόνα 22). 

 Σύνθετες συνθήκες ατµόσφαιρας – επεισόδια αναγωγής  

Βασικό χαρακτηριστικό των µέτρια χονδρόκοκκων ανοιχτόχρωµων φαινόµενων 

κεραµικών υλών χωρίς κηλίδωση είναι τα υψηλά ποσοστά αναγωγικού πυρήνα, που 

συνιστά διαγνωστικό στοιχείο της οµάδας (Εικόνα 20). Η παρουσία σύνθετων 

συνθηκών όπτησης εµφανίζει υψηλά ποσοστά της τάξεως του 51%, ανεξάρτητα από 

                                                 
82 Οι φυλλίτες έχουν την τάση, εξαιτίας της φυλλόµορφης δοµής τους αλλά και του µεγάλου µεγέθους 

τους, να «αναδεικνύονται» στην επιφάνεια των οστράκων, δηµιουργώντας έντονη αντίθεση ανάµεσα 

στα όστρακα των διαφοροποιηµένων, κοκκοµετρικά, συνόλων. 
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το πάχος του τοιχώµατος του αγγείου83. Ενδιαφέρον στοιχείο, διαγνωστικό της 

κεραµικής ύλης, είναι η µορφή εκδήλωσης του αναγωγικού επεισοδίου. Σε όλες τις 

περιπτώσεις εµφάνισης αναγωγής η τοµή των οστράκων έχει τη µορφή «σάντουϊτς» 

µε σοµόν περιθώρια και γκρι – γαλάζιο πυρήνα. Η επιφάνεια έχει χαρακτηριστικό 

υπόλευκο χρώµα. Το πάχος του επιφανειακού χρώµατος είναι λεπτό, στις 

περισσότερες, µάλιστα, περιπτώσεις έχει πάχος κρούστας, δηµιουργώντας την 

εντύπωση ψευδοαλοιφώµατος. Η ανάπτυξη των συγκεκριµένων χρωµατικών ζωνών 

αντανακλά σύνθετα επεισόδια ατµόσφαιρας, κατά τη διάρκεια της όπτησης. Αυτή 

φαίνεται ότι ήταν σύντοµη, ώστε, µετά από ένα αρχικό αναγωγικό επεισόδιο (γκρι – 

γαλάζιο χρώµα) και την εκδήλωση, ακολούθως, οξειδωτικής ατµόσφαιρας (σοµόν 

χρώµα) δεν υπήρχε ικανός χρόνος για τη διείσδυση του οξυγόνου σε όλη την τοµή. 

Κατά την τελευταία φάση της διαδικασίας της έψησης, δηλαδή κατά την ταπείνωση 

της θερµοκρασίας, είναι πιθανή η ανάπτυξη οξειδωτικών ή περισσότερο µικτών 

συνθηκών ατµόσφαιρας που οδήγησαν στο υπόλευκο χρώµα της επιφάνειας84.      

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: Ε932, Ε962. 

 

 

                                                 
83 Σε αγγεία µε παχιά, πολύ παχιά τοιχώµατα το ποσοστό καταγραφής σύνθετων επεισοδίων αναγωγής 

φτάνει στο 72%. Ανάλογα επεισόδια σε µέτρια χονδρόκοκκες φαινόµενες κεραµικές ύλες αναφέρονται 

και στην περίπτωση του ΥΜ ΙΙΙΓ υλικού από τον λόφο της Κεφάλας στη Σύβριτο Αµαρίου (Prokopiou 

1997:375).  
84 Η συσχέτιση του σοµόν χρώµατος στα περιθώρια της τοµής µε οξειδωτική ατµόσφαιρα, ενώ του 

υπόλευκου µε περισσότερο µικτές συνθήκες ενισχύεται και από το σοµόν χρώµα που προέκυψε κατά 

την όπτηση προϊόντων, µε τη µορφή σκόνης, από όστρακα της φαινόµενης κεραµικής ύλης σε 

συνθήκες οξείδωσης σε φούρνο στους 1000°C, περίπου, για τη δηµιουργία των παρασκευασµάτων της 

χηµικής ανάλυσης. Πάντως, για τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στις συνθήκες ατµόσφαιρας και 

την εµφάνιση συγκεκριµένων χρωµάτων, απαιτείται συστηµατικός έλεγχος µε τακτικές επανοπτήσεις 

σε διαφορετικές συνθήκες.      
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Κοκκοµετρία πολύ λεπτόκοκκων ανοιχτόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών 

(µε/χωρίς κηλίδωση) – Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Είναι εµφανές ότι οι πολύ λεπτόκοκκες φαινόµενες κεραµικές ύλες επιλέγονται, 

συστηµατικά για την κατασκευή αγγείων µε πάχος τοιχώµατος έως λεπτό (Γράφηµα 

16). Ταυτόχρονα, σε χαµηλό ποσοστό παρατηρείται η χρήση τους στην κατασκευή 

αγγείων µε µεσαίο και χονδρό πάχος τοιχώµατος.  

Η ποιοτική ως προς τη λειτουργία των αγγείων ανάλυση του δείγµατος από το ιερό 

κορυφής δείχνει ότι οι πολύ λεπτόκοκκες φαινόµενες κεραµικές ύλες σχετίζονται 

αποκλειστικά µε την κατασκευή αγγείων πόσεως και γεφυρόστοµων σκύφων, µικρών 

σε µέγεθος. (Γράφηµα 17). Από το υλικό της επιφανειακής αναγνωρίζονται σκύφοι 

και κρατηρίσκοι και σε µικρότερο ποσοστό αγγεία µεσαίου µεγέθους.  

Από τις παραπάνω κατανοµές είναι εµφανές ότι από τον χώρο το ιερού η φαινόµενη 

πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε την κηλίδωση προτιµάται, σαφώς, για την 

κατασκευή αγγείων ωοκέλυφων και µε πολύ λεπτό πάχος τοιχώµατος. Με βάση και 

τα ποιοτικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά του πάχους των οστράκων είναι εµφανές ότι 

η παραπάνω σχέση προκύπτει από την τυπική επιλογή της τεχνολογίας για την 

κατασκευή ηµισφαιρικών, τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα και 

γεφυρόστοµων σκύφων σε ποσοστά τριπλάσια από αυτά της κεραµικής ύλης χωρίς 

κηλίδωση. Αντιθέτως, µόνο το 16% της πολύ λεπτόκοκκης φαινόµενης κεραµικής 

ύλης µε κηλίδωση επιλέγεται για την κατασκευή κωνικών κυπέλλων, αγγείων δηλαδή 

µε λεπτό, µεσαίο πάχος τοιχώµατος. Η φαινόµενη αυτή οµάδα είναι, σχεδόν, η 

αποκλειστική τεχνολογία κατασκευής ενός µικρού συνόλου από όστρακα µε τραχωτή 

διακόσµηση. Αντίθετα, η φαινόµενη πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη χωρίς κηλίδωση 

χρησιµοποιείται σε συντριπτικά υψηλό ποσοστό για την κατασκευή κωνικών 

κυπέλλων γι’ αυτό και σχετίζεται κυρίως µε λεπτό πάχος οστράκων. Το 72% των 
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οστράκων µε πολύ λεπτά τοιχώµατα από τους πυρήνες δραστηριότητας 2-5, 7 που 

κατασκευάζονται µε πολύ λεπτόκοκκα υλικά εµφανίζουν κηλιδωτή λεπτόµαζα. Εάν 

υπάρξει ποιοτική ανάλυση των οστράκων µε µεσαίο, χονδρό τοίχωµα που 

κατασκευάζονται από τις πολύ λεπτόκοκκες φαινόµενες κεραµικές ύλες ως προς τη 

θέση εύρεσής τους, παρατηρεί κανείς ότι, σχεδόν αποκλειστικά, προέρχονται από 

τους πυρήνες δραστηριότητας 2-5, 7 και όχι από το ιερό κορυφής (Γραφήµατα 18, 

19). Ένα ικανό, ωστόσο, ποσοστό της τάξεως του 19.5% των οστράκων µε µεσαίο 

πάχος τοιχώµατος, που κατασκευάστηκαν από την πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη 

κεραµική ύλη χωρίς κηλίδωση, προέρχεται από το ιερό κορυφής.  

Εάν η ανάλυση, εκτός από τη θέση εύρεσης, λάβει υπόψη της και την αντίστοιχη 

λειτουργία του σκεύους µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος, τότε προκύπτει ότι το 97% του 

υλικού που προέρχεται από το ιερό αφορά σε αγγεία πόσεως, µικρά, δηλαδή, σε 

µέγεθος σκεύη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου το µέγεθος του αγγείου ήταν δυνατό 

να προσδιοριστεί από τους πυρήνες δραστηριότητας 2-5, 7, το 71% αυτών που έχουν 

µεσαίο πάχος και κατασκευάζονται από την πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική 

ύλη αφορά σε αγγεία µεσαίου µεγέθους (κρατήρες, κλειστά αγγεία 

µεταφοράς/σερβιρίσµατος).  

Είναι προφανές ότι, µολονότι οι φαινόµενες πολύ λεπτόκοκκες κεραµικές ύλες 

απαντώνται τόσο στο ιερό όσο και στους πυρήνες δραστηριότητας της επιφανειακής 

έρευνας, υπάρχει, ωστόσο, διαφοροποίηση ως προς τον µορφολογικό/τεχνηµικό τους 

σταθερότυπο. Στην περίπτωση των πυρήνων δραστηριότητας παρατηρείται 

διεύρυνση του ποιοτικού προφίλ της κεραµικής ύλης τόσο ως προς το πάχος όσο και 

ως προς το µέγεθος του σκεύους που παράγεται, µε δεδοµένη την απώλεια που  

υπάρχει στο υλικό της επιφανειακής έρευνας ως προς την απουσία οστράκων µε πολύ 

λεπτό/λεπτό πάχος τοιχώµατος και µικρών σε µέγεθος αγγείων. Στην περίπτωση του 
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υλικού της επιφανειακής έρευνας, σε αντίθεση µε το υλικό που προέρχεται από τον 

χώρο του ιερού, χρησιµοποιούνται καθαρές, πολύ λεπτόκοκκες φαινόµενες κεραµικές 

ύλες ακόµα και για την παραγωγή αγγείων µε µεσαίο, χονδρό πάχος τοιχώµατος και 

ταυτόχρονα µεσαίων σε µέγεθος αγγείων.  

Η τεχνολογία της σύνθετης κοκκοµετρίας στο ίδιο σκεύος: 

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου χρησιµοποιήθηκε η φαινόµενη οµάδα των µπλε 

εγκλεισµάτων µε σχισµό και εκείνη µε τους χαλαζίτες-ερυθρούς φυλλίτες 

παρατηρήθηκε σύνθετη κοκκοµετρία για την κατασκευή διαφορετικών τµηµάτων του 

ίδιου σκεύους. Στον Βρύσινα διαπιστώθηκε ότι η τεχνολογία του συνδυασµού 

σύνθετης κοκκοµετρίας για διαφορετικά τµήµατα του ίδιου σκεύους αφορά στις 

λαβές κλειστών αγγείων (γεφυρόστοµων σκύφων, αµφορέων και πρόχων) και σε 

αγγεία µε πλαστική διακόσµηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η σύνθετη αυτή 

τεχνολογία εκφράζεται στη διαφοροποιηµένη κοκκοµετρική συµπεριφορά του 

αδρανούς ανάµεσα στο κυρίως σώµα και στα πρόσθετα τµήµατα του αγγείου. 

Εκδηλώνεται τόσο στο µέγεθος των εγκλεισµάτων, όσο και στην πυκνότητά τους.  

Στην περίπτωση των αγγείων µε πλαστική διακόσµηση το φαινόµενο είναι 

περισσότερο έντονο, µε µεγαλύτερο κοκκοµετρικό εύρος και µεγαλύτερη πυκνότητα 

ανάµεσα στο κυρίως σώµα του σκεύους και στην πλαστικά αποδοσµένη διακόσµηση. 

Όταν υπάρχουν πλαστικά αποδοσµένα ζώα τότε αυτά εµφανίζουν, σε αντίθεση µε 

τους βράχους και το κυρίως σώµα, µικρότερο µέγεθος εγκλεισµάτων και χαµηλότερη 

πυκνότητα. Σε άλλες περιπτώσεις οι βράχοι αντιµετωπίζονται ως το πρόσθετο τµήµα, 

αλλά στην περίπτωση αυτή εµφανίζουν υψηλότερη πυκνότητα και µέγεθος αδρανούς 

από ό,τι το κυρίως σώµα του σκεύους. Η κοκκοµετρική αυτή µεταβολή καταδεικνύει 

τη γενετική συγγένεια που υπάρχει ανάµεσα στην πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη 
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κεραµική ύλη µε κηλίδωση και την αντίστοιχη χονδρόκοκκη µε εγκλείσµατα µπλε 

χρώµατος, καθώς σε ένα αγγείο συνδυάζονται και οι δύο κοκκοµετρίες.  

Οι λαβές των αγγείων εµφανίζουν συνήθως τόσο αυξηµένη πυκνότητα, όσο και 

αυξηµένο µέγεθος, ενώ άλλοτε η κοκκοµετρική ενίσχυση εκφράζεται µόνο µέσα από 

την αυξηµένη πυκνότητα. Σε λίγες περιπτώσεις οι λαβές των κλειστών αγγείων 

ενισχύονται όχι µόνο µε υψηλή συχνότητα στο απλαστικό υλικό, αλλά µε 

περισσότερους φυλλίτες. Η σύνθετη κοκκοµετρική συµπεριφορά των διαφορετικών 

τµηµάτων του σκεύους έχει ως αποτέλεσµα τη διαφορετική υφή τους.  

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας κοκκοµετρικού προφίλ κυρίως σώµατος και 

πρόσθετου τµήµατος: 

 
Είδος αγγείου Φαινόµενη 

κεραµική ύλη 

Σώµα: 

πυκνότητα 

αδρανούς 

Σώµα: 

µέγεθος 

αδρανούς 

Πρόσθετο 

τµήµα: 

πυκνότητα 

αδρανούς 

Πρόσθετο 

τµήµα: 

µέγεθος 

αδρανούς 
πρόχους χαλαζίτες –

ερυθροί 

φυλλίτες 

20% χονδρή άµµος 40% πολύ χονδρή 

άµµος 

αµφορέας µπλε 

εγκλείσµατα 

20% χονδρή άµµος 45% χονδρή άµµος 

γεφυρόστοµος 

σκύφος 

µπλε 

εγκλείσµατα 
30% µέση άµµος 45% χονδρή άµµος 

γεφυρόστοµος 

σκύφος 
µπλε 

εγκλείσµατα 
20% µέση άµµος 40% χονδρή άµµος 

αµφορέας χαλαζίτες –

ερυθροί 

φυλλίτες 

30% χονδρή άµµος 50% χονδρή άµµος 

καδόσχηµο µε 

πλαστική 

διακόσµηση 

µπλε 

εγκλείσµατα 
20% πολύ χονδρή 

άµµος 

(σώµα – 

βράχοι) 

5% µέση άµµος 

(ζώο) 

υποστατό µε 

πλαστική 

διακόσµηση 

χαλαζίτες –

ερυθροί 

φυλλίτες 

15% χονδρή άµµος 

(σώµα) 
30% πολύ χονδρή 

άµµος 

(βράχοι) 
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υποστατό µε 

πλαστική 

διακόσµηση 

χαλαζίτες –

ερυθροί 

φυλλίτες 

20% χονδρή άµµος 40% πολύ χονδρή 

άµµος 

(βράχοι) 

καδόσχηµο µε 

πλαστική 

διακόσµηση 

χαλαζίτες –

ερυθροί 

φυλλίτες 

25% πολύ χονδρή 

άµµος (σώµα – 

βράχοι) 

3% πολύ λεπτή 

άµµος (ζώο) 

 
Πίνακας 2: Σύγκριση κοκκοµετρικού προφίλ ανάµεσα στο κυρίως σώµα και το πρόσθετο τµήµα 

 

Η τεχνολογική παράδοση της σύνθετης κοκκοµετρίας ανάµεσα στα διαφορετικά 

τµήµατα του ίδιου σκεύους αναφέρεται και σε άλλες περιοχές. Θεωρείται ως 

δηµοφιλής παράδοση στη Μεσαρά κατά την παλαιοανακτορική, ενώ κατά τη 

νεοανακτορική περίοδο η τεχνολογία περιορίζεται στην κατασκευή µόνο πρόχων85. Η 

τεχνολογία της σύνθετης κοκκοµετρίας αναφέρεται, επιπλέον, στην περιοχή των 

Σφακίων και του Αγίου Βασιλείου86.  

 

Κοκκοµετρία – Τεχνηµικά χαρακτηριστικά των µέτρια χονδρόκοκκων 

φαινόµενων κεραµικών υλών και οµάδων φαινόµενων κεραµικών υλών 

(µε/χωρίς κηλίδωση) 

Με δεδοµένο ότι η τεχνολογία των µέτρια χονδρόκοκκων φαινόµενων κεραµικών 

υλών και των αντίστοιχων οµάδων τεκµηριώνεται από τους πυρήνες δραστηριότητας  

της επιφανειακής έρευνας και η κεραµική έχει έντονα αποσπασµατικό χαρακτήρα, η 

                                                 
85 Η Van de Moortel 2001:104 αναφέρει ότι εκτός από τις λαβές των αγγείων ενισχύονται 

κοκκοµετρικά ο λαιµός και οι προχοές. Επίσης, βλ. Betancourt 1990:10. 
86 Η Moody et al. 2003:92-93 εντοπίζει την τεχνολογία της σύνθετης κοκκοµετρίας και στην περιοχή 

των Σφακίων θεωρώντας, εξαιτίας της παράκτιας κατανοµής της, την κεραµική εισηγµένη από τα 

ανατολικά. Αντίστοιχη κεραµική παράδοση εντοπίζεται και σε υλικό από την περιοχή του Αγίου 

Βασιλείου. Αναφέρει ότι το φαινόµενο σχετίζεται, κυρίως, µε τη διαφοροποιηµένη πυκνότητα του 

αδρανούς και λιγότερο έντονα µε το µέγεθος του απλαστικού υλικού, ενώ αντίστοιχη τεχνολογία 

εφαρµόζεται και σε ερυθρόχρωµα κεραµικά (η λεγόµενη κεραµική ύλη “Soft Orange Mixed 

Metamorphic Nut”). Επισηµαίνεται ότι η τεχνολογική παράδοση της σύνθετης κοκκοµετρίας δεν 

παρατηρήθηκε σε ερυθρόχρωµα κεραµικά από τον Βρύσινα.  
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ποιοτική ανάλυση θα κυµανθεί σε επίπεδο τεχνηµικών χαρακτηριστικών (πάχος 

τοιχώµατος/σχετικό µέγεθος αγγείου) και όχι σε σχέση µε τη λειτουργία του σκεύους 

(Γράφηµα 22).  

∆εν τεκµηριώνεται, ως προς το πάχος του τοιχώµατος, διαφοροποίηση ανάµεσα στη 

µέτρια χονδρόκοκκη ανοιχτόχρωµη κεραµική ύλη µε κηλίδωση και σε αυτήν χωρίς 

κηλίδωση. Και οι δύο οµάδες χρησιµοποιούνται, εξίσου, για την κατασκευή αγγείων 

µε λεπτό, µεσαίο, χονδρό πάχος. Όπου ο προσδιορισµός του µεγέθους του σκεύους 

ήταν εφικτός, µε βάση το σύστηµα πάχος τοιχώµατος - µέγεθος οστράκου - 

καµπυλότητα, τεκµηριώθηκε ότι, κατά 90%  η τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε για την 

κατασκευή αγγείων µεσαίου µεγέθους (κλειστά, ανοιχτά αγγεία µεταφοράς)87.  

Στην περίπτωση κατασκευής αγγείων µε πολύ παχιά τοιχώµατα, που στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων ταυτίστηκαν µε πιθάρια, χρησιµοποιείται ενισχυµένη 

κοκκοµετρία σε ποσοστό 65% (φαινόµενη κεραµική ύλη µε χαλαζίτες – φυλλίτες 

χωρίς κηλίδωση (Ι.2.Γ2)88. Για την κατασκευή, εποµένως, των πιθαριών επιλέγεται η 

χρήση κεραµικής ύλης ενισχυµένης όχι µόνο µε µεγαλύτερο µέγεθος χαλαζιτών 

(>2mm) και αυξηµένη πυκνότητα, αλλά και µε ενίσχυση του σώµατος µε φυλλίτες.  

 

Σχέση πολύ λεπτόκοκκων / περισσότερο αδρόκοκκων οµάδων φαινόµενων 

κεραµικών υλών 

Από την παραπάνω περιγραφή γίνεται σαφές ότι, λαµβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των φαινόµενων οµάδων, καθώς και τα ιδιαίτερα τεχνολογικά 

                                                 
87 Σε µια περίπτωση αγγείου µεταφοράς επιβεβαιώθηκε η σύνθετη κοκκοµετρία µε αυξηµένο µέγεθος 

και ποσοστό αδρανούς για τη λαβή σε σχέση µε το σώµα του αγγείου.    
88 ∆ύο «αβαφή» ζωόµορφα, µεσαίου µεγέθους, ειδώλια που συλλέχθηκαν από τον χώρο του ιερού και 

τον πυρήνα δραστηριότητας 2 κατασκευάστηκαν από µέτρια χονδρόκοκκες ασβεστιούχες κεραµικές 

ύλες. Στη µία περίπτωση το σώµα ενισχύθηκε µε φυλλιτικό υλικό. 
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επεισόδια που καταγράφηκαν, µπορούν να υπάρξουν συσχετισµοί συγγένειας 

ανάµεσα στις πολύ λεπτόκοκκες και τις περισσότερο αδρόκοκκες φαινόµενες 

κεραµικές ύλες. Η πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη µε κηλίδωση 

σχετίζεται µε τις περισσότερο αδρόκοκκες οµάδες που εµφανίζουν κηλιδωτή 

λεπτόµαζα (φαινόµενη οµάδα µπλε εγκλεισµάτων µε σχισµό, φαινόµενη κεραµική 

ύλη µέτρια χονδρόκοκκη µε κηλιδωτή λεπτόµαζα, φαινόµενη κεραµική ύλη µε 

ιζηµατογενή γαλάζιου-ραδαλού χρώµατος). Αντίστοιχα, η πολύ λεπτόκοκκη 

φαινόµενη κεραµική ύλη χωρίς κηλίδωση σχετίζεται µε τις οµάδες των χαλαζιτών – 

ερυθρών φυλλιτών και τη µέτρια χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη χωρίς 

κηλίδωση στη λεπτόµαζα (Εικόνα 23).  

 

 
 

Εικόνα 23: Σχέση ανάµεσα στις πολύ λεπτόκοκκες και τις περισσότερο αδρόκοκκες φαινόµενες 

(οµάδες) κεραµικές ύλες 

 

Μέτρια χονδρόκοκκη µε 
κηλίδωση 

Μέτρια χονδρόκοκκη   
χωρίς κηλίδωση 

Μπλε 
εγκλείσµατα 

Πολύ 
λεπτόκοκκη µε 
κηλίδωση 

  
 
Πολύ 
λεπτόκοκκη 
χωρίς κηλίδωση 

Χαλαζίτες – 
ερυθροί φυλλίτες 

Με ιζηµατογενή 
γαλάζιου-ροδαλού 
χρώµατος  
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4.1.2 Οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών µε όστρακα ενδιάµεσης χρωµατικής 

αξίας (ΙΙ): 

ΙΙ.1. Φαινόµενη κεραµική ύλη µε φυλλίτες (Εικόνα 24) 

Πρόκειται, για φαινόµενη κεραµική ύλη µε φυλλίτες ερυθρού/µωβ και ασηµί 

χρώµατος και µικρότερη περιεκτικότητα σε χαλαζίτες. Οι µέτρια µαλακές επιφάνειες 

έχουν χρώµα που κυµαίνεται από υπόλευκο έως ροδοκάστανο έως σοµόν, καστανό. 

Το µέσο µέγεθος των φυλλιτών είναι η πολύ χονδρή άµµος (1-2mm), αλλά, συχνά, 

µπορεί να φτάσει αυτό της ψηφίδας (έως και τα 6mm). Το χαλαζιτικό υλικό έχει µέσο 

µέγεθος χονδρής άµµου, που µπορεί, σπάνια, να φτάσει τα 2.5mm, ενώ, κατά 

περίπτωση, υπάρχουν µπλε εγκλείσµατα µε σχισµό. Η κεραµική ύλη έχει υψηλή 

πυκνότητα µε µέση τιµή που κυµαίνεται από 40-50%. 

Συνθήκες ατµόσφαιρας: στο 18.5% των περιπτώσεων καταγράφηκαν σύνθετες 

συνθήκες ατµόσφαιρας µε αναγωγικά επεισόδια στην επιφάνεια των οστράκων και 

οξειδωµένη τοµή. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Η κεραµική ύλη σχετίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, 

µε την κατασκευή µεγάλων σε µέγεθος ρηχών αγγείων, πιθανότατα δίσκων89 σε 

ποσοστό 85%. Σε όλες, πάντως, τις περιπτώσεις χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

αγγείων µε παχύ, πολύ παχύ τοίχωµα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η κεραµική ύλη 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή πυραύνου και µεγάλων σε µέγεθος ανοιχτών 

αγγείων µεταφοράς (λεκανίδες, κάδοι). Σε µια περίπτωση προσδιορίστηκε θραύσµα 

πίθου. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: ΙΣΤ. 

 

 
                                                 
89 Η ακριβής λειτουργική αξία των σκευών αυτών δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο της µελέτης. 

Πιθανότατα χρονολογούνται στη δεύτερη φάση λειτουργίας του ιερού και την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο.  
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ΙΙ.2. Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε απολιθώµατα (Εικόνες 25-30):  

Ενδεικτική της οµάδας είναι η παρουσία απολιθωµάτων. Τα όστρακα έχουν 

χαρακτηριστικά πολύ µικρό βάρος, ακόµα και τα πλέον αδρόκοκκα. Το χρώµα της 

επιφάνειας και της τοµής των οστράκων κυµαίνεται από υπόλευκο έως ροδοκάστανο, 

πορτοκαλί. Ουσιαστικά η κατανοµή του χρώµατος των οστράκων εµφανίζει 

χαρακτηριστικά διείσδυσης ανάµεσα σε εκείνη µε τα ανοιχτά χρώµατα και σε εκείνη 

µε τα περισσότερο ερυθρόχρωµα/πορτοκαλόχρωµα. Η τοµή των οστράκων εµφανίζει 

υψηλό πορώδες µε ποσοστό που κυµαίνεται από 5-10%, κυρίως στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου υπάρχει ενισχυµένη κοκκοµετρία (µε µέγεθος άµµου λεπτή και 

µεγαλύτερο).  

Η οµάδα εµφανίζει διακύµανση ως προς το µέγεθος των εγκλεισµάτων µε πολύ 

λεπτόκοκκη έως πολύ αδρόκοκκη άµµο. Τα εγκλείσµατα της λεπτόκοκκης 

φαινόµενης κεραµικής ύλης είναι χαλαζίες/χαλαζίτες µε στρογγυλεµένο, συχνά, 

σχήµα. Στα µεσαία και αδρόκοκκα όστρακα υπάρχουν, επιπλέον, ερυθροί-µωβ 

αµαυροί φυλλίτες, ενώ πολύ σπάνια µπορεί να υπάρχουν µπλε, µε σχισµό, 

εγκλείσµατα (Εικόνα 30). ∆ιακύµανση χαρακτηρίζει και την πυκνότητα του 

αδρανούς (οι τιµές της περιεκτικότητας κυµαίνονται από 5-35%), χωρίς, ωστόσο, να 

παρατηρείται συσχέτιση της διακύµανσης αυτής µε το πάχος ή το µέγεθος του 

αγγείου.  

Η πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη έχει υφή πούδρας µε µικροπορώδεις 

επιφάνειες, ενώ τα όστρακα µε λεπτή και µεγαλύτερο µέγεθος άµµου έχουν, 

χαρακτηριστικά, πορώδεις επιφάνειες, µε «λιπαρή» υφή. Σε πολλές περιπτώσεις 

αναπτύσσονται στην επιφάνεια και την τοµή των οστράκων πολύ χαρακτηριστικοί 

σχηµατισµοί, κυµµατοειδούς µορφής, αργιλικής σύστασης άλλοτε περισσότερου 

ανοιχτού χρώµατος σε πορτοκαλί βάθος και άλλοτε το αντίθετο (Εικόνα 28). 
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Συνθήκες ατµόσφαιρας: στο 26% των περιπτώσεων καταγράφηκαν συνθήκες 

πλήρους αναγωγής. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 79% αυτών των 

περιπτώσεων αφορά σε όστρακα µε πολύ λεπτό και λεπτό τοίχωµα.   

Κοκκοµετρία - Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

 Η οµάδα χρησιµοποιείται, µε εξαίρεση τα αγγεία τροφοπαρασκευής, για την 

κατασκευή αγγείων όλων των λειτουργιών (Γράφηµα 23). Όπως είναι αναµενόµενο, 

εξαιτίας της «ιδιαίτερης» σχέσης της κεραµικής ύλης µε το ιερό, το µεγαλύτερο 

ποσοστό αφορά στην κατασκευή αγγείων πόσεως και µάλιστα κωνικών κυπέλλων90 

(ποσοστό της τάξεως του 65%). Κατ’ αναλογία µε την ποσοστιαία παρουσία των 

υπόλοιπων σκευών στο ιερό, ακολουθούν µε ποσοστό 9.5% ανοιχτά αγγεία 

µεταφοράς/έκθεσης, 8% γεφυρόστοµοι σκύφοι, 4% κλειστά αγγεία 

µεταφοράς/σερβιρίσµατος και, περίπου, 0.5% αγγεία αποθηκευτικού χαρακτήρα, 

πύραυνα και µικρογραφικά.  

Η οµάδα εµφανίζει σαφείς τάσεις ως προς την κοκκοµετρική της συµπεριφορά που 

εµφανίζει διακύµανση από αυτήν της πολύ λεπτής άµµου έως αυτήν της πολύ 

αδρής91. Με βάση τα ιδιαίτερα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά της οµάδας 

αναγνωρίζονται επιµέρους φαινόµενες κεραµικές ύλες (Γράφηµα 24). Καθοριστικός 

παράγοντας επιλογής του µεγέθους των κόκκων είναι το πάχος του τοιχώµατος. 

                                                 
90 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή συγκέντρωση κωνικών κυπέλλων µε χείλος που έχει 

χαρακτηριστικό «φούσκωµα» εξωτερικά (Εικόνα 3, σχήµα 2). Η C. Gillis, που περιγράφει αυτόν τον 

τύπο χείλους ως “top bulge”, προσδιορίζει τη χρήσή του στη νεοανακτορική περίοδο (Gillis 

1990:85,128). Αντίστοιχος τύπος αναφέρεται και από το ΥΚ Ι Ακρωτήρι (Gillis 1990a). Στο 76% των 

περιπτώσεων όπου καταγράφηκε σε κωνικά κύπελλα του Βρύσινα το συγκεκριµένο χείλος, συνδέεται 

µε την κεραµική ύλη των απολιθωµάτων. Η υψηλή ποσοστιαία παρουσία του συγκεκριµένου 

µορφολογικού χαρακτηριστικού στη φαινόµενη οµάδα, το καθιστά ως µορφολογικό της σταθερότυπο.  
91 Στο σχετικό Γράφηµα 24, όπου αποτυπώνεται η σχέση της κοκκοµετρίας µε το αντίστοιχο πάχος 

τοιχώµατος, δεν αποδίδεται ξεχωριστά το ποσοστό της πολύ αδρής άµµου, αλλά συµπεριλαµβάνεται 

στην κατηγορία της αδρής, εξαιτίας της ιδιαίτερα µικρής παρουσίας της.  
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Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία στο µέγεθος της άµµου και στο πάχος του τοιχώµατος 

του αγγείου που κατασκευάζεται. Πολύ λεπτή και λεπτή άµµος χρησιµοποιείται σε 

ποσοστό 85% για την κατασκευή αγγείων µε πολύ λεπτά και λεπτά τοιχώµατα. Για 

την παραγωγή εκτός πόσεως σκευών, δηλαδή για αγγεία µε µεσαία και χονδρά 

τοιχώµατα επιλέγεται η χρήση άµµου µέσου και αδρού, αντίστοιχα, µεγέθους. 

Από τους πυρήνες δραστηριότητας συλλέγονται σε πολύ χαµηλό ποσοστό όστρακα 

της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Προσδιορίστηκαν βάσεις σκύφων/κρατηρίσκων, 

µεσαία σε µέγεθος σκεύη καθώς και θραύσµατα πίθων. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 457, 625, 786, 989: πολύ λεπτή 

άµµος, 961, 469: λεπτή άµµος, 487, 204 και Κθ: µεσαία άµµος, 667, 942, 952, 955: 

αδρή/πολύ αδρή άµµος.  

 

4.1.3 Οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών µε πορτοκαλί-ερυθρή λεπτόµαζα (ΙΙΙ)  

 

ΙΙΙ.1. Φαινόµενη κεραµική ύλη µε όστρεες και βελόνες σπόγγων (sponge 

spicules)92:  

Η οµάδα εµφανίζει χαµηλή περιεκτικότητα σε λεπτή άµµο που δεν ξεπερνά το 5%. Οι 

επιφάνειες είναι λείες, µέτρια σκληρές έως σκληρές, µε χρώµα που κυµαίνεται από 

καστανό-πορτοκαλί έως καστανό-ερυθρό. Το µέγεθος των οστρέων µπορεί να φτάσει 

το 1mm, ενώ η περιεκτικότητά τους εµφανίζει διακύµανση από 1 έως 5%. Η 

περιεκτικότητα σε βελόνες σπόγγων είναι πολύ χαµηλή.   

Τα όστρακα της οµάδας έχουν χαρακτηριστικά που διεισδύουν τόσο στην οµάδα µε 

τα απολιθώµατα όσο και στην οµάδα των πορτοκαλόχρωµων λεπτόκοκκων 

φαινόµενων κεραµικών υλών (βλ. παρακάτω). 

                                                 
92 Τα sponge spicules είναι απολιθώµατα βελονοειδούς µορφής, σύστασης ασβεστιτικής, αλλά κυρίως 

πυριτικής. 
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Συνθήκες ατµόσφαιρας: στο 30% των περιπτώσεων καταγράφηκε αναγωγικός 

πυρήνας στην τοµή των οστράκων. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: η τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 

κυρίως κωνικών κυπέλλων µε πολύ λεπτά και λεπτά τοιχώµατα. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 230, 562.  

 

ΙΙΙ.2. Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών πορτοκαλόχρωµων (Εικόνες 31-36) 

Το χρώµα των οστράκων κυµαίνεται από καστανό έως πορτοκαλί. Οι επιφάνειες είναι 

µέτρια µαλακές έως µέτρια σκληρές. Με βάση τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά στο 

εσωτερικό της οµάδας αναγνωρίζονται επιµέρους φαινόµενες κεραµικές ύλες. Το 

µέγεθος της άµµου κυµαίνεται από πολύ λεπτό έως πολύ αδρόκοκκκο. 

Αναγνωρίζεται, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες, ένα σύνολο µε µέτρια λεπτή 

κοκκοµετρία, µε περιεκτικότητα δηλαδή σε λεπτό κλάσµα 3-5%. Στην οµάδα 

επικρατούν οι χαλαζίες/χαλαζίτες και, ανάλογα µε την κοκκοµετρία, χαρακτηρίζονται 

από διακύµανση της περιεκτικότητάς τους σε φυλλίτες. Έτσι, οι αδρές, πολύ αδρές 

φαινόµενες κεραµικές ύλες έχουν υψηλότερη συχνότητα σε φυλλίτες.  

Στο εσωτερικό των φαινόµενων κεραµικών υλών παρατηρείται διακύµανση στην 

πυκνότητα των εγκλεισµάτων. Όστρακα µε λεπτή άµµο εµφανίζουν διακύµανση στην 

περιεκτικότητα του χονδρού κλάσµατος τους που κυµαίνεται από 5% έως 30%, ενώ 

όστρακα µε άµµο µεσαίου µεγέθους έχουν περιεκτικότητα µεταξύ 15% έως 45%. 

Τέλος, όστρακα µε αδρή και πολύ αδρή άµµο εµφανίζουν συχνότητα από 30% έως 

50%.  

Συνθήκες Ατµόσφαιρας: το µέγεθος και η λειτουργία του σκεύους σχετίζονται 

δυναµικά µε τις συνθήκες ατµόσφαιρας κατά την όπτηση. Στα κωνικά κύπελλα 

καταγράφηκαν συνθήκες οξείδωσης στο 72% των περιπτώσεων, στο 12% συνθήκες 

αναγωγής και στο υπόλοιπο 16% σχηµατισµός αναγωγικού πυρήνα στην τοµή και 
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οξειδωτικών/µικτών συνθηκών στην επιφάνεια και τα περιθώρια της τοµής. Αντίθετα, 

στα µεγαλύτερα σε µέγεθος σκεύη καταγράφηκαν συνθήκες οξείδωσης/µικτές στο 

38% των περιπτώσεων, συνθήκες οξείδωσης στην επιφάνεια και αναγωγικού πυρήνα 

στην τοµή στο 43% και αναγωγικές στο 19%. Από τα µεγαλύτερα σε µέγεθος αγγεία 

είναι εµφανές ότι υψηλότερο ποσοστό αναγωγικών ή µικτών συνθηκών ατµόσφαιρας 

καταγράφηκαν στα αγγεία τροφοπαρασκευής. Στο 46% των αγγείων 

τροφοπαρασκευής καταγράφηκαν οξειδωτικές/µικτές συνθήκες ατµόσφαιρας στην 

επιφάνεια και στα περιθώρια της τοµής και αναγωγικές στον πυρήνα, στο 23% 

συνθήκες πλήρους αναγωγής και στο 31% οξειδωτικές/µικτές συνθήκες. Αντίθετα, 

στα ανοιχτά αγγεία µεταφοράς/έκθεσης καταγράφηκαν οξειδωτικές συνθήκες στο 

63%, στο 32% συνθήκες µικτές και στο 5% αναγωγικές συνθήκες.      

Τεχνολογικά επεισόδια: χαρακτηριστικό της πολύ λεπτής φαινόµενης κεραµικής 

ύλης είναι το υψηλό ποσοστό αναγωγικών επεισοδίων ή και συνδυασµού µικτών 

συνθηκών στην επιφάνεια των οστράκων και αναγωγής στην τοµή. Ενδιαφέρον είναι 

το γεγονός ότι τα επεισόδια αυτά αφορούν σε αγγεία ωοκέλυφα ή µε πολύ λεπτό 

πάχος τοιχώµατος, κωνικά κύπελλα, αλλά, κυρίως, ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα 

µε ευθέα τοιχώµατα και γεφυρόστοµους σκύφους. Συχνά, τα όστρακα αυτά έχουν 

χαρακτηριστικό µπλε-γκρι (πετρόλ) χρώµα τοµής και επιφάνειας µε 

πορτοκαλί/ροδαλές νεφώσεις. Οι παραπάνω τύποι αγγείων, που εµφανίζουν υψηλά 

επεισόδια αναγωγής, συνδυασµό µικτών και αναγωγικών επεισοδίων ή/και νεφώσεων 

στην επιφάνειά τους και κατασκευάζονται µε την πολύ λεπτή φαινόµενη κεραµική 

ύλη, εµφανίζουν χαρακτηριστικά διακόσµησης της πρώτης φάσης λειτουργίας του 

ιερού. Τα κύπελλα και οι γεφυρόστοµοι σκύφοι σχετίζονται µε πολύχρωµη 

διακόσµηση και κυανό/κυανό-µαύρο επίχρισµα, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν 

διακόσµηση πλαστικά αποδοσµένη. 
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Κοκκοµετρία-Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Η φαινόµενη κεραµική ύλη χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή κωνικών κυπέλλων 

(37.5%), αγγείων τροφοπαρασκευής (25%), ανοιχτών αγγείων µεταφοράς/έκθεσης 

(19%), µικρογραφικών αγγειών (8%), αγγείων αποθήκευσης (2%) (Γράφηµα 25). Η 

τεχνολογία εφαρµόστηκε περιορισµένα (ποσοστό 5.5%) για την παραγωγή κλειστών 

αγγείων µεταφοράς/σερβιρίσµατος. 

Το µέγεθος της άµµου που επιλέγεται είναι ανάλογο µε το πάχος των τοιχωµάτων των 

αγγείων που κατασκευάζονται (Γράφηµα 26). Έτσι, αγγεία ωοκέλυφα και µε πολύ 

λεπτά τοιχώµατα κατασκευάζονται µε πολύ λεπτή άµµο. Η µέτρια λεπτή κοκκοµετρία 

χρησιµοποιείται για αγγεία µε πολύ λεπτά και λεπτά τοιχώµατα, ενώ η λεπτή άµµος 

επιλέγεται για την κατασκευή αγγείων µε λεπτό - µεσαίο πάχος τοιχώµατος. 

Περισσότερο αδρά υλικά µε άµµο από µεσαίο έως πολύ αδρό µέγεθος επιλέγονται για 

την κατασκευή αγγείων µε µεσαία έως πολύ χονδρά τοιχώµατα.  

Εάν γίνει ποιοτική ανάλυση του δείγµατος ως προς τη λειτουργία του παραγόµενου 

σκεύους και το µέγεθός του, παρατηρεί κανείς ότι το πάχος δεν συνιστά τη µοναδική 

παράµετρο επιλογής της φαινόµενης κεραµικής ύλης/κοκκοµετρίας. Η ανάλυση των 

αγγείων µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος, που ως προς την τεχνολογία τους εµφανίζουν 

πολυδιεσπαρµένη κοκκοµετρία, καταδεικνύει τα εξής: επιλέγεται λεπτή και µεσαία 

άµµος για την κατασκευή µικρών σε µέγεθος σκευών, κωνικών, δηλαδή, κυπέλλων, 

µικρογραφικών αγγείων καθώς και λεκανοειδών µεσαίου µεγέθους. Αντίθετα, η 

επιλογή περισσότερο αδρής άµµου (αδρής έως πολύ αδρής σε µέγεθος) για αγγεία µε 

µεσαίο πάχος τοιχώµατος αφορά σε µεγαλύτερα σε µέγεθος σκεύη, όπως αγγεία 

τροφοπαρασκευής, ανοιχτά αγγεία ή αγγεία αποθήκευσης. Αυτό σηµαίνει ότι εξίσου 

δυναµικός παράγοντας στην επιλογή του µεγέθους της άµµου, εκτός από το πάχος 

του τοιχώµατος, είναι η λειτουργία του αγγείου και, εποµένως, το µέγεθός του.  
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Σε αγγεία µε πάχος τοιχώµατος µεγαλύτερο του µεσαίου και µε κοκκοµετρία 

µεγαλύτερη από αυτήν της µέσης άµµου, δηλαδή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε 

σκεύη εκτός των αγγείων πόσεως, παρατηρείται, επίσης, πολυδιεσπαρµένη  

κοκκοµετρία. Για παράδειγµα, για την κατασκευή σκευών µε µεσαίο πάχος 

τοιχώµατος, εκτός αγγείων πόσεως, επιλέγονται κοκκοµετρίες µε µεσαία έως πολύ 

αδρή άµµο. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται η τάση η κοκκοµετρία που επιλέγεται 

για την παραγωγή αγγείων µε ανάλογο πάχος να εξαρτάται και από το µέγεθος του 

σκεύους. Σε αγγεία τροφοπαρασκευής τείνουν να επιλέγονται περισσότερο αδρά 

υλικά για σκεύη µε διάµετρο µεγαλύτερη από 22cm, ενώ λιγότερο αδρόκοκκα για 

αγγεία µε διάµετρο µεγαλύτερη των 15cm.  

Σχετικά µε την περιεκτικότητα του αδρανούς φαίνεται ότι τα πλέον αδρόκοκκα υλικά 

έχουν υψηλότερες πυκνότητες εγκλεισµάτων. Στο εσωτερικό, ωστόσο, της κάθε 

φαινόµενης κεραµικής ύλης παρατηρείται τόσο για τις λεπτόκοκκες όσο και για τις 

περισσότερο αδρόκοκκες, διακύµανση ως προς την περιεκτικότητα του αδρανούς. Η 

παρατηρούµενη διακύµανση δεν σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργεία του σκεύους. 

Κωνικά κύπελλα ή µικρογραφικά αγγεία µε λεπτό πάχος τοιχώµατος, 

κατασκευασµένα µε λεπτή άµµο, µπορεί να εµφανίζουν σηµαντική διαφοροποίηση 

ως προς την περιεκτικότητα του αδρανούς. ∆εν παρατηρήθηκε η τεχνολογία της 

σύνθετης κοκκοµετρίας (συνδυασµός διαφοροποιηµένου µεγέθους ή/και πυκνότητα 

αδρανούς) στο ίδιο σκεύος. Ακόµα και στην περίπτωση των ποδιών των αγγείων 

τροφοπαρασκευής, δεν παρατηρήθηκε ενισχυµένη κοκκοµετρία σε σχέση µε το 

υπόλοιπο σώµα93. 

                                                 
93 Σύνθετη κοκκοµετρία παρατηρήθηκε στα αγγεία τροφοπαρασκευής σε κεραµικό υλικό από την 

περιοχή των Σφακίων, όπου τα πόδια ενισχύονται κοκκοµετρικά σε σχέση µε το υπόλοιπο σώµα 

(Moody et al. 2003:82).  
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Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 788, 813, 976: πολύ λεπτή άµµος, 

358, 415: µέτρια λεπτή άµµος, ΚΗ, Ε347: λεπτή άµµος, Β2, 25, 275, 395: µεσαία 

άµµος, 11, 912, 929, Β3: αδρή άµµος, 118, Ε149, Ε301: πολύ αδρή άµµος. 

 

ΙΙΙ.3. Οµάδα ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών (Εικόνες 37, 38) 

Περιλαµβάνει όστρακα µε µέτρια µαλακές επιφάνειες, περισσότερο στιλπνές σε 

σχέση µε την οµάδα των πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών. Το χρώµα 

των οστράκων κυµαίνεται από καστανό-ερυθρό έως ερυθρό. Τα όστρακα έχουν 

χαρακτηριστικά αυξηµένο βάρος. Τα εγκλείσµατα που διακρίνονται είναι, κυρίως, 

χαλαζίες/χαλαζίτες, ενώ στα περισσότερο αδρά υλικά διακρίνεται µεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε φυλλίτες. Χαρακτηριστική είναι η µικρή παρουσία εγκλεισµάτων, 

ως συσσωµατώµατα πολύ λεπτόκοκκων σκληρών κρυστάλλων άσπρου χρώµατος94. 

Τυπικά σε όλα τα όστρακα εµφανίζονται σβώλοι πηλού (συµπυκνώµατα) σκούρου 

ερυθρού/βυσσινί χρώµατος. Το µέσο µέγεθός τους δεν ξεπερνά τα 0.25mm, 

ανεξάρτητα από το µέγεθος του σκεύους, ενώ σπάνια µπορεί να φτάσει το 1mm. Με 

βάση τα ιδιαίτερα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά των οστράκων αναγνωρίζονται 

επιµέρους φαινόµενες κεραµικές ύλες µε άµµο που κυµαίνεται από λεπτή έως αδρή. 

Σε αντίθεση µε την οµάδα των πορτοκαλόχρωµων δεν προσδιορίστηκαν πολύ λεπτές 

και µέτρια λεπτές κοκκοµετρίες. 

Συνθήκες Ατµόσφαιρας: σε αντίθεση µε την οµάδα των πορτοκαλόχρωµων 

φαινόµενων κεραµικών υλών η τεχνολογία των ερυθρών χαρακτηρίζεται από υψηλά 

ποσοστά πλήρους οξείδωσης. Προσδιορίστηκαν πλήρως οξειδωτικά επεισόδια στο 

                                                 
94 Όπως προέκυψε από την παρατήρηση στο πετρογραφικό µικροσκόπιο των λεπτών τοµών των 

κεραµικών της συγκεκριµένης οµάδας, οι κόκκοι αυτοί προσδιορίστηκαν ως πυριτόλιθοι στην 

αντίστοιχη κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β (βλ. ενότητα 5.3.1). 
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90% των οστράκων, ανεξάρτητα από τη λειτουργία των αγγείων και το σύστηµα 

πάχος τοιχωµάτος-µέγεθος αγγείου.  

Κοκκοµετρία-Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό γράφηµα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

οστράκων (Γράφηµα 27), η τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την κατασκευή 

κωνικών κυπέλλων (81%). Σε µικρότερα ποσοστά της τάξεως του 11% 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή αγγείων τροφοπαρασκευής, του 4% για αγγεία 

ανοιχτά µεταφοράς/έκθεσης, 2% για κλειστά αγγεία και µικρογραφικά, αντίστοιχα, 

και 1% για αποθηκευτικά. 

Με βάση τα ιδιαίτερα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά και το πάχος του τοιχώµατος 

των αγγείων που κατασκευάζονται (Γράφηµα 28) διακρίνεται η τάση τα περισσότερο 

λεπτόκοκκα υλικά να επιλέγονται για την κατασκευή αγγείων µε λεπτό και µεσαίο 

πάχος τοιχώµατος, ενώ τα περισσότερο αδρόκοκκα για αγγεία µε χονδρό και πολύ 

χονδρό. Στην περίπτωση, ωστόσο, κατασκευής αγγείων µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος 

παρατηρείται σύνθετη κοκκοµετρική συµπεριφορά, καθώς για την παραγωγή τους 

επιλέγονται όλες οι κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις. Εάν η ανάλυση λάβει υπόψη της 

ταυτόχρονα και το σύστηµα λειτουργία σκεύους-µέγεθος αγγείου, τότε για τα αγγεία 

µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος προκύπτουν τα εξής: λεπτή άµµος επιλέγεται 

συστηµατικά για την παραγωγή κωνικών κυπέλλων σε ποσοστό 95%, µικρών, 

δηλαδή, σε µέγεθος αγγείων. Αντίθετα, οι υπόλοιπες κοκκοµετρίες επιλέγονται για 

την κατασκευή αγγείων µεγαλύτερου µεγέθους και διάφορης των αγγείων πόσεως 

λειτουργίας. Η διακύµανση στην κοκκοµετρία µε άµµο µεγαλύτερη από τη µέση δεν 

φαίνεται να σχετίζεται τυπικά µε το µέγεθος του παραγόµενου σκεύους. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: 146, 172, 173, 273, 274, 343, 490, 

845: λεπτή άµµος, ΙΗ: µεσαία άµµος, 954: αδρή άµµος.  
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ΙΙΙ.4. Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε υψηλής περιεκτικότητας 

στρογγυλεµένη άµµο (Εικόνες 39, 40)  

Παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό στρογγυλεµένης άµµου µε κλάσµα µεγαλύτερο από 

αυτό του µέσου µεγέθους. Τα όστρακα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν λιπαρή 

υφή που, ενδεχοµένως, σχετίζεται και µε την, σχεδόν, τυπική παρουσία παχέως 

αλοιφώµατος (ποσοστό 70%), χρώµατος ανάλογου µε αυτό του σώµατος. Οι 

επιφάνειες έχουν χρώµα που κυµαίνεται από καστανό έως καφέ/ερυθρό και µαύρο. Η 

οµάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από χαλαζίτες µε χαρακτηριστικά στρογγυλεµένο 

σχήµα και σε µικρό ποσοστό φυλλίτες ασηµί και ροδαλού χρώµατος. Παρατηρείται 

διακύµανση στο µέγεθος του χονδρού κλάσµατος µε άµµο από µέση έως πολύ αδρή. 

Χαρακτηριστική είναι η υψηλή πυκνότητα του χονδρού κλάσµατος που κυµαίνεται 

από 30 – 60%. 

Συνθήκες Ατµόσφαιρας: η οµάδα εµφανίζει υψηλά ποσοστά αναγωγικών ή µικτών 

συνθηκών ατµόσφαιρας. Στο 19% των περιπτώσεων καταγράφηκαν πλήρως 

αναγωγικά επεισόδια, στο 65% πλήρως µικτές συνθήκες όπτησης και στο 16% 

πλήρως οξειδωτικές συνθήκες. 

Κοκκοµετρία-Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Από το σχετικό γράφηµα είναι εµφανής η σχέση της τεχνολογίας µε την κατασκευή 

αγγείων τροφοπαρασκευής (ποσοστό 73.5%) (Γράφηµα 29). Σε ποσοστό 18% η 

τεχνολογία επιλέχθηκε για την παραγωγή ανοιχτών αγγείων µεταφοράς/έκθεσης, σε 

ποσοστό 6% για γεφυρόστοµους σκύφους και σε ποσοστό 3% για την κατασκευή  

πυραύνων. Γενικά, η τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή µεγάλων, σε 

µέγεθος, σκευών µε διάµετρο > 20cm (αγγεία τροφοπαρασκευής και λεκανοειδή).  
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Η οµάδα, που εµφανίζει σταθερά υψηλή πυκνότητα στο χονδρό της κλάσµα, 

εµφανίζει διακύµανση ως προς το µέγεθος της άµµου. Για τα αγγεία µε χονδρό 

τοίχωµα επιλέγεται, εξίσου, η χρήση άµµου αδρής, πολύ αδρής. Η κοκκοµετρική, 

ωστόσο, εικόνα της οµάδας είναι σύνθετη για την κατασκευή αγγείων µε µεσαίο 

πάχος τοιχώµατος. Χρησιµοποιείται άµµος µέσου έως πολύ αδρού µεγέθους µε µέση 

τιµή αυτήν του χονδρού κλάσµατος. Η επιλογή του κλάσµατος άµµου για την 

κατασκευή αγγείων µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος δεν φαίνεται να επηρεάζεται από 

συγκεκριµένες τεχνηµικές µεταβλητές. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακά ανάλυση: ΚΑ, 119, 251, 344, 491, 500, 914, 

Ε172.  

 

ΙΙΙ.5. Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε τυπική παρουσία άµµου µεγέθους 

ψηφίδας (Εικόνες 41-43) 

Πρόκειται για οµάδα µε χαρακτηριστικό διαγνωστικό στοιχείο της τη συστηµατική 

παρουσία χαλαζιτών, µεγέθους ψηφίδας (έως 3.5mm). Χαρακτηριστική του 

προσδιορισµού της οµάδας είναι η «ανάδειξη» στην επιφάνεια του αδρόκοκκου 

χαλαζιτικού υλικού95. Το χρώµα της επιφάνειας των οστράκων, που, συνήθως, 

χαρακτηρίζονται από µέτρια σκληρότητα, κυµαίνεται από καστανό έως καφέ, 

πορτοκαλί. Εξαιτίας της τυπικής παρουσίας άµµου > 2mm υπάρχουν συστηµατικά 

ασυνήθεις, «χαώδεις» µεταβάσεις ανάµεσα στις τιµές του αδρόκοκκου υλικού και της 

ψηφίδας (Εικόνα 43). Ως προς την τιµή του χαλαζίτη, εµφανίζονται δύο τάσεις στην 

                                                 
95 Η τάση στις οµάδες των πορτοκαλόχρωµων και ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών είναι τα πολύ 

αδρόκοκκα υλικά ή η µεµονωµένη παρουσία άµµου µεγέθους ψηφίδας να είναι φυλλίτες. Κατά τη 

διαδικασία της µορφοποίησης των αγγείων οι φυλλίτες, εξαιτίας της φυλλόµορφης δοµής τους, 

ακολουθούν τις «καµπύλες» της επιφάνειας των οστράκων. Αντίθετα, στην τεχνολογία της άµµου µε 

µέγεθος ψηφίδας, επειδή, τυπικά, το πλέον αδρόκοκκο υλικό είναι οι χαλαζίτες προεξέχουν της 

επιφάνειας των οστράκων.           
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οµάδα. Ένα σύνολο οστράκων εµφανίζει τιµές έως 2.5mm, ενώ άλλα όστρακα τιµές 

µεγαλύτερες των 2.5mm. Το ποσοστό του αδρού κλάσµατος κυµαίνεται από 3 έως 

15%. Στην οµάδα, σε χαµηλό ποσοστό υπάρχουν φυλλίτες, χρώµατος ασηµί, 

ροδαλού. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για πιθάρια ή µεγάλα σε 

µέγεθος αγγεία το φυλλιτικό υλικό είναι  περισσότερο ενισχυµένο  ποσοτικά, ενώ  το 

µέγεθός τους µπορεί να φτάσει και τα 7mm.  

Στη συντριπτική πλειονότητα των οστράκων, σε ποσοστό 73%, υπάρχουν 

συµπυκνώµατα πηλού (σβώλοι) πορτοκαλί/ερυθρού χρώµατος (Εικόνες 41 - 43). Η 

οµάδα, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη των ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών, 

χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό συµπυκνωµάτων που µπορεί να φτάσει σε 

συχνότητα το 20%. Τα συµπυκνώµατα εµφανίζονται τόσο στην τοµή όσο και στην 

επιφάνεια των οστράκων δίνοντάς τους, συχνά, χαρακτηριστική εµφάνιση. Το µέσο 

µέγεθός τους είναι αυτό του αδρού κλάσµατος, ενώ η µέγιστη τιµή τους µπορεί να 

φτάσει  τα 3mm.      

Συνθήκες Ατµόσφαιρας: στο 62% των οστράκων καταγράφηκαν συνθήκες 

οξείδωσης/µικτές συνθήκες στην επιφάνεια των οστράκων και στα περιθώρια της 

τοµής και αναγωγικός πυρήνας.  

Κοκκοµετρία-Λειτουργικά/Τεχνηµικά χαρακτηριστικά 

Η οµάδα χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή αγγείων τροφοπαρασκευής, µεγάλων, 

κυρίως, σε µέγεθος ανοιχτών αγγείων µεταφοράς/έκθεσης, πίθων, πυραύνων. Η 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στην τιµή του µέγιστου µεγέθους του χαλαζιτικού 

υλικού σχετίζεται, εν µέρει, µε το σύστηµα µέγεθος-πάχος των αγγείων. Είναι 

εµφανές ότι πόδια τριποδικών αγγείων µικρού, µικρού-µεσαίου µεγέθους 

χαρακτηρίζονται από µικρότερο µέγεθος χαλαζίτη. Επίσης, λεπτά σε πάχος 

τοιχώµατα τείνουν να περιέχουν χαλαζίτες που δεν ξεπερνούν σε µέγεθος τα 2.5cm, 
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ενώ µεγάλα, σε µέγεθος, σκεύη µε παχιά, πολύ παχιά τοιχώµατα, δεν ενισχύονται 

µόνο ως προς την περιεκτικότητα τους σε φυλλίτες, αλλά έχουν και περισσότερο 

αδρόκοκκο χαλαζιτικό υλικό. Η πλέον σύνθετη κοκκοµετρική εικόνα χαρακτηρίζει τα 

σκεύη µε µεσαίο πάχος. ∆εν παρατηρήθηκε κοκκοµετρική διαφοροποίηση ως προς το 

µέγεθος ή την πυκνότητα του αδρανούς ανάµεσα στο σώµα και τα πόδια των αγγείων 

τροφοπαρασκευής. 

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: Ε856, Ε858, Ε871, 113, 255, 428. 

 

ΙΙΙ.6 Β. Φαινόµενη κεραµική ύλη µε ιζηµατογενή, κυρίως, λευκού χρώµατος 

(Εικόνες 44, 45): 

Πρόκειται για φαινόµενη κεραµική ύλη µε σκούρα χρώµατα οστράκων και µέτρια 

σκληρές επιφάνειες. Το χρώµα της επιφάνειας κυµαίνεται από καστανό/καφέ έως 

πορτοκαλί. Τα ιζηµατογενή εγκλείσµατα έχουν χρώµα ως επί το πλείστον λευκό και 

σε µικρότερη περιεκτικότητα ροδαλό και γαλάζιο. Μπορεί να φτάσουν σε µέγεθος 

έως αυτό της ψηφίδας, µε διακύµανση στην περιεκτικότητά τους που µπορεί να 

φτάσει έως το 60%. 

Τεχνηµικά χαρακτηριστικά: η φαινόµενη κεραµική ύλη χρησιµοποιήθηκε κυρίως 

για την κατασκευή αγγείων µε µεσαίο, χονδρό, πολύ χονδρό τοίχωµα και µέγεθος από 

µεσαίο έως µεγάλο. Αναγνωρίζονται µε σαφήνεια όστρακα από πίθους96.  

Επιλογή δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση: Ι∆ 

 

 

 

 
                                                 
96 Σε µια περίπτωση θραύσµα πίθου φέρει διακόσµηση σχοινοειδή, διαµορφωµένη από επάλληλες 

εµπιέσεις. 
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4.2 Οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών ως δείκτες χρονολόγησης 

4.2.1 Επιχρίσµατα και τεχνολογίες κατασκευής 

Η καταγραφή του χρώµατος του επιχρίσµατος από το ιερό (Γράφηµα 30) σε σχέση 

µε την τεχνολογία που κάθε φορά επιλέγεται για την κατασκευή του σώµατος 

επέτρεψε τον προσδιορισµό ορισµένων τάσεων. Οι φαινόµενες οµάδες των 

απολιθωµάτων και των πορτοκαλί-ερυθρών κεραµικών υλών δεν σχετίζονται 

ιδιαίτερα µε συγκεκριµένο χρώµα επιχρίσµατος97. Στην περίπτωση των δύο 

παραπάνω τεχνολογιών η συσχέτισή τους µε την παρουσία επιχρισµάτων (ή και 

βαφών) είναι, έτσι και αλλιώς, περιορισµένη. Αξίζει, πάντως να σηµειωθεί ότι από τις 

σκουρόχρωµες φαινόµενες κεραµικές ύλες η ερυθρή συνδέεται, σαφώς, µε την 

παρουσία µαύρου επιχρίσµατος, ενώ η πορτοκαλί, ιδιαίτερα όταν καταγράφονται 

έντονα αναγωγικά επεισόδια, σχετίζεται µε κυανό/κυανό-µαύρο επίχρισµα98.  

Οι ανοιχτόχρωµες φαινόµενες οµάδες κεραµικών υλών (µε κηλίδωση, χωρίς 

κηλίδωση) εµφανίζουν ανάλογα ποσοστά για όστρακα µε µαύρο και καστανό χρώµα 

επιχρίσµατος. Στην περίπτωση, ωστόσο, που καταγράφεται κυανό/κυανό – µαύρο και 

ερυθρό επίχρισµα, υπάρχει σαφής σχέση µε την επιλεγόµενη τεχνολογία. Οι 

φαινόµενες οµάδες που έχουν κηλίδωση στη λεπτόµαζά τους (πολύ λεπτόκοκκη 

ανοιχτόχρωµη και φαινόµενη κεραµική ύλη µπλε, µε σχισµό, εγκλεισµάτων) 

προτιµώνται, εµφανώς, για την κατασκευή αγγείων µε κυανό/κυανό – µαύρο 

επίχρισµα. Αντίστοιχη τάση για την κατασκευή αγγείων µε ερυθρό, όµως, επίχρισµα 

παρατηρείται για τη φαινόµενη οµάδα ανοιχτόχρωµων χωρίς κηλίδωση κεραµικών 

                                                 
97 Η καταγραφή λευκού χρώµατος επιχρίσµατος στα όστρακα είναι αµελητέα γι’ αυτό και δεν θα 

αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµού. 
98 Σχετικά µε την παρουσία αναγωγικών τεχνολογικών επεισοδίων στην πολύ λεπτόκοκκη πορτοκαλί 

φαινόµενη κεραµική ύλη και την παρουσία πολυχρωµίας, κυανού/κυανού-µαύρου χρώµατος 

επιχρίσµατος βλ. τον σχετικό σχολιασµό της οµάδας των πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων κεραµικών 

υλών.   
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υλών. Σηµειώνεται ότι, µολονότι εµφανής προτίµηση στη χρήση ερυθρών 

επιχρισµάτων δεν παρατηρείται για την πολύ λεπτόκοκκη, χωρίς κηλίδωση, 

φαινόµενη κεραµική ύλη, δηλαδή τη γενετικά λεπτόκοκκη εκδοχή της φαινόµενης 

οµάδας των χαλαζιτών – ερυθρών φυλλιτών, ωστόσο, είναι εµφανές ότι, εξίσου, δεν 

προτιµάται για την κατασκευή αγγείων µε κυανό/κυανό – µαύρο επίχρισµα.  

Η παραπάνω κατανοµή καταδεικνύει ότι οι επιλεγόµενες τεχνολογίες κατασκευής, 

όσον αφορά στις ανοιχτόχρωµες οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών, συνιστούν 

δυναµικούς δείκτες χρονολόγησης της κεραµικής. Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω 

τεχνολογίες κατασκευής σε πολύ χαµηλό ποσοστό συνδυάζονται και µε µη τυπικά για 

την αντίστοιχη φαινόµενη κεραµική ύλη επιχρίσµατα. Έτσι, η οµάδα των φαινόµενων 

κεραµικών υλών µε κηλίδωση σχετίζεται µε ποσοστό της τάξεως του 19% µε την 

κατασκευή αγγείων µε ερυθρό επίχρισµα99, ενώ η αντίστοιχη χωρίς κηλίδωση µε 

ποσοστό της τάξεως του 7% µε κυανό/κυανό-µαύρο επίχρισµα. Με δεδοµένη την 

ιδιαίτερη σχέση της πολυχρωµίας µε την παρουσία κυανού/κυανού-µαύρου χρώµατος 

επιχρίσµατος (Πίνακας 1), είναι προφανές ότι αντίστοιχη σχέση διαµορφώνεται 

ανάµεσα στην πολυχρωµία και την οµάδα των φαινόµενων µε κηλίδωση κεραµικών 

υλών: πολυχρωµία = κυανό/κυανό-µαύρο επίχρισµα = τεχνολογία ανοιχτόχρωµων µε 

κηλίδωση. Η απουσία ιδιαίτερης σχέσης ανάµεσα στην οµάδα των φαινόµενων χωρίς 

κηλίδωση κεραµικών υλών και στην παρουσία κυανού/κυανού-µαύρου επιχρίσµατος 

και η ταυτόχρονη προτίµηση στη χρήση ερυθρού χρώµατος επιχρίσµατος, επιτρέπει 

τον αντίστοιχο συσχετισµό της λευκής βαφής µε την τεχνολογία χωρίς κηλίδωση, 

                                                 
99 Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων όπου η οµάδα των φαινόµενων κεραµικών υλών µε 

κηλίδωση σχετίζεται µε την κατασκευή αγγείων µε ερυθρό χρώµα επιχρίσµατος, αυτές δεν αφορούν 

στη χονρόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη (µπλε, µε σχισµό, εγκλείσµατα), αλλά στην πολύ 

λεπτόκοκκη. 
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όταν το χρώµα του επιχρίσµατος είναι ερυθρό: λευκή βαφή σε ερυθρό χρώµα 

επιχρίσµατος = τεχνολογία ανοιχτόχρωµων χωρίς κηλίδωση.  

Σχετικά µε την αξιολόγηση της διατήρησης λευκής βαφής σε µαύρο χρώµα 

επιχρίσµατος επισηµαίνονται τα εξής: η πολύχρωµη διακόσµηση σε µαύρο επίχρισµα 

σχετίζεται συντριπτικά µε την τεχνολογία των φαινόµενων µε κηλίδωση κεραµικών 

υλών. Για παράδειγµα, η αξιολόγηση της πολύχρωµης διακόσµησης σε µαύρο χρώµα 

επιχρίσµατος για την κατασκευή ηµισφαιρικών κυπέλλων καταδεικνύει ότι 

προτιµάται η τεχνολογία της πολύ λεπτόκοκκης µε κηλίδωση φαινόµενης κεραµικής 

ύλης σε ποσοστό τετραπλάσιο από ό,τι η αντίστοιχη χωρίς κηλίδωση. Με δεδοµένη 

αυτήν την τάση µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι, όταν διατηρείται λευκή µόνο βαφή 

σε µαύρο χρώµα επιχρίσµατος τότε, εφόσον επιλέγεται η τεχνολογία των φαινόµενων 

µε κηλίδωση κεραµικών υλών, αυξάνεται η πιθανότητα αυτή να συνιστά τµήµα µόνο 

πολύχρωµης κατά τα άλλα διακόσµησης και εποµένως τείνει να χρονολογείται κατά 

την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ιερού. Στην περίπτωση, εποµένως, καταγραφής 

λευκής βαφής σε µαύρο χρώµα επιχρίσµατος σε συνδυασµό µε την παρουσία οµάδων 

φαινόµενων κεραµικών υλών χωρίς κηλίδωση, ενισχύεται η θέση της χρονολόγησης 

των οστράκων κατά τη δεύτερη κυρίως φάση λειτουργίας του ιερού.    

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, τουλάχιστον, στην περίπτωση των 

πολύ λεπτόκοκκων ανοιχτόχρωµων οµάδων των πυρήνων δραστηριότητας 2-5, 7 

παρατηρείται αντίστοιχη προτίµηση για τη χρήση µαύρων/µαύρων-µπλε 

επιχρισµάτων. Στο 73% των περιπτώσεων όπου καταγράφηκε µαύρο-µπλε επίχρισµα, 

τα όστρακα κατασκευάζονται µε την πολύ λεπτόκοκκη, µε κηλίδωση, οµάδα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό της πολύ λεπτόκοκκης, χωρίς κηλίδωση, φαινόµενης κεραµικής 

ύλης δεν ξεπερνά το 13%. Το χαµηλό ποσοστό διατήρησης καφέ/καφέ-ερυθρού 

χρώµατος επιχρίσµατος στα όστρακα που συλλέχθηκαν από την επιφανειακή έρευνα 
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και γενικότερα ο υψηλός βαθµός διάβρωσης των επιφανειών δεν επιτρέπει ανάλογες 

παρατηρήσεις. 

Εάν θεωρηθεί το χρώµα του επιχρίσµατος δείκτης καταγραφής των συνθηκών 

ατµόσφαιρας κατά την όπτηση100,  τότε διαπιστώνεται ότι: 

1) στις περιπτώσεις καταγραφής πολυχρωµίας, αυτή σχετίζεται µε αναγωγική 

/παρατεταµένη αναγωγική101 ατµόσφαιρα σε ποσοστό 85.7%, ενώ µε ήπια 

αναγωγική/οξειδωτική σε ποσοστό 14.3%. Όπως αποδίδεται και στον σχετικό 

Πίνακα 1, αναγωγικά και παρατεταµένα αναγωγικά επεισόδια εκδηλώνονται 

µε ανάλογο υψηλό ποσοστό. Με δεδοµένη, από την προηγηθείσα 

παρουσίαση, τη σχέση του χρώµατος του επιχρίσµατος και της διακόσµησης 

µε την επιλεγόµενη τεχνολογία, η οµάδα των φαινόµενων µε κηλίδωση 

κεραµικών υλών συσχετίζεται µε ανάλογα υψηλά επεισόδια παρατεταµένης 

αναγωγής. Η καταγραφή των συνθηκών ατµόσφαιρας, όπως εκδηλώνονται 

και στην επιφάνεια των ίδιων των οστράκων και εκτέθηκε στις επιµέρους 
                                                 
100 Εάν κατά το στάδιο ανόδου προς τη µέγιστη θερµοκρασία και κατά τη διάρκεια της µέγιστης 

θερµοκρασίας επικρατούν αναγωγικές συνθήκες, η βαφή µπορεί να υαλοποιηθεί και να παραµείνει 

µαύρη κατά το στάδιο της ταπείνωσης της θερµοκρασίας, οπότε στον κλίβανο επικρατούν οξειδωτικές 

συνθήκες. Εάν κατά το στάδιο της αναγωγής υπάρξει µερική υαλοποίηση της βαφής, εξαιτίας ήπιας 

αναγωγής, ή/και χαµηλής θερµοκρασίας (η συνθήκη αυτή δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των 

ανοιχτόχρωµων κεραµικών από τον Βρύσινα, όπου το XRD δείχνει σταθερά θερµοκρασίες όπτησης 

>850ºC), ή χρήσης αρκετά αραιωµένου αιωρήµατος, τότε το σιδηρούχο αιώρηµα θα µπορούσε εν 

µέρει ή πλήρως να οξειδωθεί µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη καφέ ή ερυθρών χρωµάτων (Αλούπη 

1993:21-22).  
101 Η παρατεταµένη αναγωγή εκδηλώνεται µε την ανάπτυξη του κυανού/κυανού-µαύρου επιχρίσµατος 

στην επιφάνεια των οστράκων. Ανάλογο χρώµα επιχρίσµατος, που περιγράφηκε ως γκρίζο-γαλανό, 

επισηµαίνει και η Αλούπη σε πρωτοελλαδικά όστρακα από τη Μάνικα (Αλούπη 1993:178-184). Η 

ανάλυσή της συσχετίζει την ανάπτυξη του συγκεκριµένου χρώµατος µε χρήση ασβεστιούχου 

αιωρήµατος σε αγγεία που εκτίθενται σε έντονα επεισόδια αναγωγής και σε υψηλές θερµοκρασίες 

>1050˚C. Η αρχική πρόβλεψη αφορούσε στην παραγωγή µαύρου επιχρίσµατος. Σε επίδειξη σχετικής 

φωτογραφίας του κυανού/κυανού-µαύρου επιχρίσµατος από όστρακο του κεραµικού υλικού του 

Βρύσινα αναγνώρισε την αναλογία, τουλάχιστον σε επίπεδο µακροχαρακτηριστικών, ανάµεσα στα δύο 

επιχρίσµατα.   
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περιγραφές των φαινόµενων οµάδων, τεκµηριώνει υψηλά επεισόδια αναγωγής 

στην επιφάνεια ή/και στην τοµή τους για την οµάδα των φαινόµενων µε 

κηλίδωση κεραµικών υλών που αγγίζουν το 50%, περίπου. Η µακρά διάρκεια 

του αναγωγικού επεισοδίου και η ανάλογα υψηλή έντασή του που 

εκδηλώνεται µε την ανάπτυξη του κυανού/κυανού-µαύρου χρώµατος 

επιχρίσµατος ενισχύεται και από την υψηλή εκδήλωση αναγωγικής ζώνης 

στην επιφάνεια ή και στην τοµή των οστράκων. Όπως διαπιστώνεται και στη 

σχετική ενότητα που ακολουθεί και αφορά στον σχολιασµό των οπτικών 

χαρακτηριστικών των λεπτών τοµών των κεραµικών, το ίδιο το φαινόµενο της 

κηλίδωσης που χαρακτηρίζει τη λεπτόµαζα (matrix) καθώς και η αναγωγή του 

µαρµαρυγία των φυλλιτικών υλικών της οµάδας σχετίζονται άµεσα µε τις 

περιπτώσεις παρατεταµένων επεισοδίων αναγωγής. Στην ένταση του 

αναγωγικού φαινοµένου οφείλεται πιθανότατα και η ανάπτυξη του µπλε 

χρώµατος των εγκλεισµάτων µε σχισµό που χαρακτηρίζει το χονδρό κλάσµα 

της οµάδας, όπως επισηµαίνεται από τη µακροπαρατήρηση.  

2) στις περιπτώσεις καταγραφής λευκής βαφής αυτή σχετίζεται µε αναγωγική 

/παρατεταµένη αναγωγική ατµόσφαιρα σε ποσοστό 56.24%, ενώ µε ήπια 

αναγωγική/οξειδωτική σε ποσοστό 43.75%. Από την παρατήρηση του 

σχετικού πίνακα καταγραφής του χρώµατος του επιχρίσµατος και του 

αντίστοιχου της βαφής (Πίνακας 1) διαπιστώνεται ότι η λευκή βαφή 

σχετίζεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (ποσοστό 40%) µε 

αναγωγικά και όχι παρατεταµένα αναγωγικά επεισόδια, δηλαδή µε µαύρο και 

όχι µε κυανό/κυανό-µαύρο χρώµα επιχρίσµατος. Αντίστοιχα, η οµάδα των 

φαινόµενων χωρίς κηλίδωση κεραµικών υλών σχετίζεται, ως επί το πλείστον, 

εκτός από τις περιπτώσεις ήπια αναγωγικών ή οξειδωτικών επεισοδίων, µε 
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αναγωγικά και όχι παρατεταµένα αναγωγικά επεισόδια. Ο προσδιορισµός του 

χρώµατος των οστράκων, ως αντανάκλαση των συνθηκών όπτησης µε 

καταγραφή στο 92% των περιπτώσεων πλήρως οξειδωµένων οστράκων, 

ενισχύει τη θέση ότι στην περίπτωση της κατασκευής αγγείων µε τη 

συγκεκριµένη τεχνολογία και µε αναγωγή του επιχρίσµατος τα αναγωγικά 

επεισόδια ήταν περιορισµένης έντασης ή/και ότι τα τελικά οξειδωτικά ήταν 

παρατεταµένης διάρκειας. Η προτίµηση σε παρατεταµένες οξειδωτικές 

συνθήκες ατµόσφαιρας, κατά την όπτηση των αγγείων που κατασκευάζονται 

µε την τεχνολογία των φαινόµενων χωρίς κηλίδωση κεραµικών υλών, 

αντανακλάται και στο υψηλό, σχετικά, ποσοστό των ερυθρών-οξειδωµένων 

επιχρισµάτων. Στις περιπτώσεις της συγκεκριµένης τεχνολογίας, όπως 

καταγράφεται από τη µακροπαρατήρηση και τεκµηριώνεται από την οπτική 

εξέταση των αντίστοιχων λεπτών τοµών, ο µαρµαρυγίας του φυλλιτικού 

υλικού έχει διατηρήσει το ερυθρό µακροσκοπικά και το χρυσοκίτρινο, ερυθρό 

µικροσκοπικά χρώµα του.  

 

4.2.2 Οι τεχνολογίες κατασκευής ως δείκτης χρονολόγησης της κεραµικής 

Με βάση όλα τα παραπάνω, προσδιορίστηκε η σχετική διάρκεια χρήσης των 

επιλεγόµενων τεχνολογιών κατασκευής των αγγείων και συγκροτήθηκε ενδεικτική 

ακολουθία ως προς τον άξονα του χρόνου. Για τον προσδιορισµό της διάρκειας 

χρήσης τους λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Τα µορφολογικά-τυπολογικά χαρακτηριστικά των οστράκων, τα χαρακτηριστικά 

της επεξεργασίας της επιφάνειας τους, το χρώµα του επιχρίσµατος και το είδος της 

βαφής. 
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Β) Η ακολουθία των κεραµικών υλών και της συχνότητάς τους, όπως αποτυπώνονται 

στη σχετική ενότητα που ακολουθεί για την αποκατάσταση των τεχνοσυστηµάτων 

χρήσης του ιερού κορυφής και των πυρήνων δραστηριότητας της επιφανειακής 

έρευνας, σε συνδυασµό µε την επιλεγόµενη τεχνολογία.  

Από τη σχετική ανάλυση προκύπτουν τα εξής:  

1. Οι ανοιχτόχρωµες µε κηλίδωση οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών τείνουν να 

προτιµώνται για την παραγωγή αγγείων της πρώτης κυρίως φάσης του ιερού. Η 

χρήση τους εξακολουθεί και κατά τη δεύτερη κυρίως φάση, αλλά µε περιορισµένη 

παρουσία. Οι πολύ λεπτόκοκκες µε κηλίδωση φαινόµενες κεραµικές ύλες 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται και κατά την τρίτη φάση, αλλά η τεχνολογία των 

αντίστοιχων χονδρόκοκκων έχει µεταβληθεί εξ’ ολοκλήρου, καθώς έχει 

αντικατασταθεί από την τεχνολογία των µέτρια χονδρόκοκκων µε κηλίδωση. Στην 

περίπτωση των πολύ λεπτόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών της τρίτης φάσης 

έχει µεταβληθεί και η αντίληψη της χρήσης τους. Κατασκευάζονται επιπλέον αγγεία 

µε µεσαίο ή και µεγαλύτερο πάχος τοιχώµατος και σκεύη µεσαία σε µέγεθος κάτι που 

δεν συνέβαινε στις παλαιότερες φάσεις. 

2. Οι ανοιχτόχρωµες χωρίς κηλίδωση οµάδες φαινόµενων κεραµικών υλών 

προτιµώνται, σαφώς, κατά τη δεύτερη φάση της λειτουργίας του ιερού. Κατά την 

πρώτη φάση χρησιµοποιούνται περιορισµένα. Κατά την τρίτη φάση η τεχνολογία των 

πολύ λεπτόκοκκων εξακολουθεί να χρησιµοποιείται, αλλά η αντίληψη για τη χρήση 

τους έχει ανάλογα µεταβληθεί, όπως και στην περίπτωση των πολύ λεπτόκοκκων µε 

κηλίδωση φαινόµενων κεραµικών υλών. Ως προς τις χονδρόκοκκες υπάρχει οριστική 

αντικατάστασή τους από την τεχνολογία των ανοιχτόχρωµων µέτρια χονδρόκοκκων 

χωρίς κηλίδωση.  



138 

3. Η οµάδα των φαινόµενων µε απολιθώµατα κεραµικών υλών χρησιµοποιείται τόσο 

κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη κυρίως φάση λειτουργίας του ιερού. Κατά 

την τρίτη φάση τεκµηριώνεται η χρήση της, αλλά η συχνότητά της περιορίζεται 

σηµαντικά. 

4. Οι τεχνολογίες των µέτρια χονδρόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών και των 

σκουρόχρωµων µε χρήση χαλαζιτικής ψηφίδας χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κατά 

την τρίτη φάση του ιερού. Αντίστοιχη συσχέτιση της τεχνολογίας των µέτρια 

χονδρόκοκκων  κεραµικών υλών µε θέσεις του τέλους της Εποχής του Χαλκού και 

την Πρωτογεωµετρική περίοδο επισηµαίνεται και για την περιοχή των Σφακίων 

(Μoody et al. 2003:94). Η Moody, µάλιστα, συσχετίζει την κατανοµή της 

τεχνολογίας των µέτρια χονδρόκοκκων κεραµικών υλών στην περιοχή των Σφακίων 

και του Φραγκοκάστελλου µε ορεινές εγκαταστάσεις της ΥΜ ΙΙΙΓ/ΠΓ περιόδου, 

υπαινισσόµενη τον χαρακτήρα των θέσεων αυτών, ως ορεινών «οικισµών – 

καταφυγίων», όπως και στην περίπτωση των πυρήνων δραστηριότητας που 

επισηµάνθηκαν στην περιοχή του Βρύσινα. 

5. Οι τεχνολογίες των ιζηµατογενών εγκλεισµάτων φαίνεται ότι χρησιµοποιούνται 

κατά την Τελική Νεολιθική /Πρωτοµινωική περίοδο, αλλά συχνή χρήση τους 

πιστοποιείται κατά την τρίτη φάση. 

6. Η τεχνολογία των πορτοκαλί φαινόµενων κεραµικών υλών χρησιµοποιείται κατά 

την πρώτη και δεύτερη φάση χρήσης του ιερού χωρίς να µπορεί να αποτυπωθεί ο 

βαθµός συχνότητάς τους στην κάθε φάση. 

7. Η τεχνολογία των ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών τείνει να χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά κατά τη δεύτερη κυρίως φάση του ιερού. 
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8. Η τεχνολογία των οστρέων, εξαιτίας της συσχέτισής τους αποκλειστικά σχεδόν µε 

την κατασκευή κωνικών κυπέλλων, τείνει να χρονολογείται στη δεύτερη φάση 

χρήσης του ιερού.  

9. Η τεχνολογία της χρήσης σκουρόχρωµων κεραµικών υλών µε υψηλής 

περιεκτικότητας αποστρογγυλεµένη άµµο εµφανίζει χαρακτηριστικά διείσδυσης στην 

τελική νεολιθική/πρωτοµινωική περίοδο, αλλά η συµµετοχή της στις επιµέρους 

φάσεις του ιερού σε αυτό το στάδιο της µελέτης δεν µπορεί να αξιολογηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

5.1 Παρουσίαση των δεδοµένων της φασµατοσκοπίας ακτίνων – Χ φθορισµού 

(XRF) 

Πραγµατοποιήθηκε χηµική ανάλυση σε 36 δείγµατα. Στον σχετικό Πίνακα 3 

παρουσιάζονται τα δεδοµένα της χηµικής ανάλυσης102.  

Με βάση τον χηµισµό των δειγµάτων και την περιεκτικότητά τους σε CaO, 

προέκυψαν δύο µεγάλα σύνολα103 (Γράφηµα 31 – Εικόνα 46): 

                                                 
102 Οι τιµές, που παρουσιάζονται στον σχετικό αναλυτικό πίνακα, αποτυπώνουν περιεκτικότητες που 

προέκυψαν µετά τον συνυπολογισµό της απώλειας πύρωσης (Loss of Ignition – LOI). 
103 O Jones 1986:256-258 µελετώντας τον χηµισµό οστράκων της µινωικής περιόδου από την Κρήτη 

προσδιόρισε τρεις µεγάλες, γεωγραφικά, ενότητες. Την ενότητα της δυτικής Κρήτης, στην ευρύτερη 

περιοχή των Χανίων µε ανατολικό της όριο, τουλάχιστον κατά µήκος της βόρειας παραλιακής ζώνης, 

την περιοχή του Περάµατος στον νοµό Ρεθύµνου. Την κεντρική Κρήτη, που περιλαµβάνει τόσο την 

ευρύτερη περιοχή της Κνωσού και όλη τη βόρεια ακτή έως τα Γουρνιά, την Ψείρα και τον Μόχλο, όσο 

και τη Μεσαρά, καθώς και τη νότια ακτή στην ευρύτερη περιοχή του Μύρτου. Την ανατολική ζώνη, 

που περιλαµβάνει τη Ζάκρο, το Παλαίκαστρο και το Πισκοκέφαλο. Οι κεραµικές ύλες της δυτικής 

Κρήτης χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τον Jones, από χαµηλή περιεκτικότητα σε MgO και CaO και, 

γενικά, χαρακτηρίζονται ως µη ασβεστιούχες. Οι κεραµικές ύλες της κεντρικής Κρήτης 

χαρακτηρίζονται ως ασβεστιούχες µε υψηλό ποσοστό CaO και MgO και αυτές της ανατολικής Κρήτης 

ως πολύ φτωχές σε CaO. Στη µελέτη επισηµαίνεται τόσο η αδυναµία διαχωρισµού σαφώς 

διαφοροποιηµένου χηµικού προφίλ στο εσωτερικό αυτών των µεγάλων χηµικών ενοτήτων (αδυναµία, 

για παράδειγµα, διαχωρισµού του χηµισµού κεραµικών ανάµεσα στην περιοχή της Κνωσού και τη 

Μεσαρά βλ. και Wilson and Day 1994:53, Hein et al. 2004:358), όσο και η εσωτερική διακύµανση 

στον χηµισµό των επιµέρους θέσεων που συνιστούν την κάθε ζώνη. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση του, 

σχετικά µε το υλικό που εξέτασε από το νεκροταφείο των Αρµένων και την Πηγή στον νοµό 

Ρεθύµνου(ο.π., 233, 234). Και οι δύο θέσεις εµφανίζουν, χηµικά, σύνθετη εικόνα µε χαρακτηριστικά 

τόσο της δυτικής όσο και της κεντρικής Κρήτης. Η αριθµητική υπεροχή των οστράκων που 

εµφανίζουν ανάλογο χηµικό προφίλ µε αυτό της κεντρικής Κρήτης οδήγησε στην άποψη ότι πρόκειται 

για το τοπικό χηµικό προφίλ, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται εισηγµένα.                       
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Α) Οµάδα κεραµικών µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO >5% (οµάδα Α)104. Γενικά, 

πάντως, ακόµα και στην περίπτωση των ασβεστιούχων στο υλικό που εξετάζουµε, 

πρόκειται για κεραµικά που δεν εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές τιµές σε CaO, µε 

διακύµανση από 5.6 έως 13.38%. 

Β) Οµάδα κεραµικών µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε CaO <5% (οµάδα ΜΑ). 

Στην δεύτερη αυτή οµάδα αναγνωρίζονται δύο επιµέρους σύνολα µε βάση την % 

περιεκτικότητα των δειγµάτων σε CaO, συνυπολογίζοντας και τα οπτικά 

χαρακτηριστικά τους, όπως προσδιορίστηκαν από τη µελέτη των λεπτών τοµών: 

Β1) Οµάδα κεραµικών µε µεσαίες τιµές CaO και περιεκτικότητα που κυµαίνεται, 

περίπου, από 2 έως 5% (οµάδα ΜΑ1). 

Β2) Οµάδα κεραµικών, πολύ φτωχών σε CaO, µε περιεκτικότητα <2%, περίπου 

(οµάδα ΜΑ2).  

 

 

                                                 
104Με βάση τη βιβλιογραφία, τα κεραµικά που εµφανίζουν τιµές σε CaO µεγαλύτερες από 5-6% 

χαρακτηρίζονται ως ασβεστιούχα (Αλούπη 1993:10). Οι Maniatis, Tite δίνουν τιµές οριακές για τα 

ασβεστιούχα / µη ασβεστιούχα κεραµικά το 5% (Maniatis and Tite 1978:484) ή το 6% (Maniatis and 

Tite 1981:59-76). Αντίστοιχα, κεραµικά µε περιεκτικότητα σε CaO <5-6% χαρακτηρίζονται ως µη 

ασβεστιούχα. Για αυτόν τον λόγο στην παρούσα µελέτη η συντοµογραφία Α επιλέχθηκε ως 

συντοµογραφικός ονοµατολογικός προσδιορισµός της οµάδας των ασβεστιούχων και η ΜΑ των µη 

ασβεστιούχων. Γενικά, η εξέταση των ασβεστιούχων κεραµικών στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρωσης (SEM) και ο ταυτόχρονος χηµικός προσδιορισµός τους κατέδειξε τη σηµαντική συµµετοχή 

που έχει το CaO τόσο στην ανάπτυξη συγκεκριµένων µικροµορφολογικών χαρακτηριστικών στη 

λεπτόµαζα της πρώτης ύλης τους όσο και στην αντίστοιχη επίδρασή του στις φυσικές ιδιότητές τους, 

σε συνδυασµό πάντοτε µε την έκθεσή τους σε συγκεκριµένες συνθήκες ατµόσφαιρας και όπτησης 

(θερµοκρασία, διάρκεια όπτησης). Ιδιότητες, όπως αυτές του χρώµατος και της διαπερατότητας 

(permeability-Rice 1987:351), µεταξύ άλλων, επηρεάζονται σηµαντικά και από την % περιεκτικότητα 

της κεραµικής σε CaO.  
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Οµάδες Χηµικής Ανάλυσης 

 

   

 

 

 

Εικόνα 46: Οµαδοποίηση των δειγµάτων µε βάση τον χηµισµό τους 

 

Τα συλλιπάσµατα, που προέρχονται από τη διάσπαση διαφόρων ορυκτών, 

συνοδευτικών της αργίλου, συµµετέχουν µαζί µε τα SiO2 και Al2O3, που 

ελευθερώνονται από τη διάσπαση των αργιλικών ορυκτών, στον σχηµατισµό νέων 

κρυπτοκρυσταλλικών φάσεων105 υψηλών θερµοκρασιών, καθώς και στη δηµιουργία 

άµορφης – υαλώδους φάσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Αλούπη 1993:7). Η 

διάσπαση, για παράδειγµα, του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) και η αντίδρασή του 

σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες, περίπου, των 800ºC µε τα πυρίτιο (SiO2) και αργίλιο 

(Al2O3), που απελευθερώνονται από τη διάσπαση των αργιλικών ορυκτών, οδηγούν 

στον σχηµατισµό πλαγιόκλαστων (CaCO3+2SiO2+Al2O3→CaAl2Si2O8+CO2↑).        

 

 

                                                 
105 O κρυπτοκρυσταλλικός χαρακτήρας των νεοσχηµατισµένων φάσεων, όπως αυτή του διοψιδίου που 

παρατηρήθηκε στο κεραµικό υλικό του Βρύσινα, οφείλεται στην εκ των πραγµάτων  σύντοµη για την 

κατασκευή της κεραµικής διάρκεια της όπτησης, οπότε οι νεοσχηµατισµένοι κρύσταλλοι δεν 

πρόλαβαν να αναπτυχθούν. 

 
Υψηλή περιεκτικότητα σε CaO 
(oµάδα Α) 
CaO >5% 

 
Χαµηλή 
περιεκτικότητα σε CaO 
(οµάδα ΜΑ) 
CaO <5% 

 
 
 µεσαίες τιµές 
CaO: 2-5% 
   (οµάδα ΜΑ1) 

 
χαµηλές τιµές σε 
CaO: < 2% 
   (οµάδα ΜΑ2) 
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   Πίνακας 3.  ∆εδοµένα Χηµικής Ανάλυσης      

∆είγµα Na2O (%)  * MgO (%)** 
K2O 
(%) 

CaO 
(%) 

TiO2 
(%) 

MnO 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

Al2O3 
(%) 

SiO2 
(%) 

P2O5 
(%) 

LOI%  (Loss of 
Ιgnition) 

SUM 
(%) 

∆622 
µη 

ανιχνεύσιµο 10.60 1.45 8.29 0.85 0.19 10.81 17.48 43.63 0.79 5.22 99.30 

∆287 
µη 

ανιχνεύσιµο 11.18 1.33 5.60 0.78 0.18 10.68 17.29 43.72 0.00 9.15 99.91 

∆462 
µη 

ανιχνεύσιµο 8.85 1.51 6.76 0.72 0.14 8.92 16.36 54.54 1.52 0.48 99.78 

∆839 
µη 

ανιχνεύσιµο 11.21 1.55 9.79 0.75 0.18 10.46 15.56 49.56 0.00 0.27 99.33 

Ε932 
µη 

ανιχνεύσιµο 9.14 1.32 7.02 0.74 0.14 9.41 14.45 49.45 0.38 7.62 99.67 

Ε764 
µη 

ανιχνεύσιµο 8.13 2.60 5.93 0.75 0.14 9.23 17.14 50.43 0.67 4.78 99.79 

∆128 
µη 

ανιχνεύσιµο 9.88 1.74 9.22 0.75 0.14 9.40 14.46 41.04 1.19 6.93 94.75 

∆848 
µη 

ανιχνεύσιµο 10.80 2.40 13.38 0.71 0.14 9.63 14.19 46.17 0.28 2.13 99.83 

∆750 
µη 

ανιχνεύσιµο 10.44 1.47 11.65 0.74 0.20 9.57 15.58 44.42 0.71 3.89 98.66 

∆459 
µη 

ανιχνεύσιµο 8.87 1.56 10.70 0.73 0.16 8.75 14.60 50.92 0.58 3.33 100.19 

∆323 
µη 

ανιχνεύσιµο 7.63 2.40 7.40 0.72 0.19 8.93 16.46 55.13 0.25 0.31 99.41 

Ε804 
µη 

ανιχνεύσιµο 9.34 2.08 10.04 0.70 0.17 8.42 14.45 49.93 0.28 4.14 99.56 

∆457 
µη 

ανιχνεύσιµο 7.21 1.59 10.33 0.78 0.46 9.37 17.63 41.18 0.00 3.98 92.54 

∆989 3.09 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.00 2.94 1.17 0.15 9.12 23.26 55.81 0.22 0.47 98.24 
∆625 2.98 1.14 1.12 3.62 0.78 0.16 7.22 14.07 48.97 2.22 15.78 98.06 

∆961 
µη 

ανιχνεύσιµο 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.41 4.01 0.91 0.17 8.94 17.25 64.58 0.54 0.33 99.14 
∆667 µη 2.33 1.72 2.31 0.94 0.15 8.71 15.84 61.12 1.29 5.32 99.72 
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ανιχνεύσιµο 

∆955 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.65 1.62 1.87 0.80 0.05 6.32 15.52 68.18 1.22 2.59 99.83 
ΙΣΤ 0.94 6.81 3.73 4.18 0.79 0.13 9.13 20.24 53.65 0.00 0.21 99.83 

Ε856 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.36 1.23 0.57 0.79 0.05 8.42 15.51 67.40 0.22 4.14 99.68 

Ε858 
µη 

ανιχνεύσιµο 0.79 0.71 0.08 0.96 0.04 6.80 17.62 67.27 0.00 5.34 99.61 

Ε871 3.34 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.41 0.87 1.09 0.03 9.28 21.91 55.66 0.52 5.59 99.71 

∆562  1.99 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.68 0.75 1.02 0.10 8.76 20.18 60.92 2.44 0.97 99.81 

∆172 
µη 

ανιχνεύσιµο 
µη 

ανιχνεύσιµο 0.97 0.55 1.00 0.04 9.92 24.25 60.58 1.63 0.88 99.82 

ΙΗ 2.27 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.06 0.46 0.81 0.03 8.26 19.36 66.36 0.59 0.63 99.83 

∆976 2.67 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.44 0.19 0.89 0.06 7.63 16.08 69.93 0.55 0.38 99.82 

∆11 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.10 1.42 1.08 0.88 0.11 8.80 16.79 63.88 0.29 4.18 99.53 

∆395 
µη 

ανιχνεύσιµο 1.37 1.27 0.56 0.75 0.08 6.86 13.20 70.68 1.24 4.16 100.17 

Ε347 
µη 

ανιχνεύσιµο 0.43 0.90 0.14 0.65 0.04 5.45 11.22 76.34 0.86 4.28 100.34 
E149 3.84 1.46 1.73 0.24 0.79 0.06 9.02 16.98 59.45 0.00 6.36 99.93 
∆344 2.76 1.65 1.47 0.86 0.64 0.08 5.88 12.36 59.09 0.98 14.03 99.79 

∆500 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.47 1.97 1.09 0.82 0.09 8.43 17.43 59.75 1.32 6.46 99.82 

Ε172 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.33 1.92 0.81 0.81 0.12 8.18 17.06 63.45 0.00 4.64 99.31 

ΚΑ 
µη 

ανιχνεύσιµο 2.44 1.79 1.22 0.74 0.13 7.21 15.33 59.25 0.32 11.30 99.74 

∆914 
µη 

ανιχνεύσιµο 3.11 2.13 1.11 0.69 0.10 7.26 15.03 63.37 0.74 6.64 100.16 
∆491 2.36 1.34 3.02 0.76 1.02 0.14 11.06 21.58 56.80 0.00 1.73 99.81 
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* Ως όριο  ανίχνευσης του Na2O είναι το 0.9%         
** Ως όριο ανίχνευσης του MgO είναι το 0.43%         
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Όπως αποτυπώνεται στο Γράφηµα 32, η αθροιστική δράση των συλλιπασµάτων 

(σύνολο δράσης οξειδίων των Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, TiO2, P2O5) ακολουθεί, 

γενικά, την οµαδοποίηση των δειγµάτων µε βάση την % περιεκτικότητά τους σε CaO. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας της δράσης τους είναι το CaO. Με 

δεδοµένες τις περιεκτικότητες σε CaO, η λεπτοµερής συσχέτιση των κατανοµών των 

περιεκτικοτήτων µεταξύ CaO και αθροιστικής δράσης συλλιπασµάτων 

διαφοροποιείται σε µεµονωµένες περιπτώσεις: η πτώση της δράσης στο δείγµα ∆462 

οφείλεται στις µειωµένες περιεκτικότητες σε MgO και Fe2O3, στο δείγµα ∆667 στην 

αυξηµένη περιεκτικότητα του σε MgO και τέλος στο δείγµα ∆491 στις υψηλότερες 

τιµές σε Να2Ο και Κ2Ο. Η µέση αθροιστική δράση για την οµάδα µε την υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO είναι 31.35%, για την οµάδα ΜΑ1 είναι 18.08% και για την 

οµάδα ΜΑ2 είναι 14.12%. Οι αθροιστικές τιµές δράσης των συλλιπασµάτων για τα 

δείγµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO εµφανίζουν διακύµανση µε 

περιεκτικότητα από 27.44 έως 37.33%. Η οµάδα ΜΑ1 εµφανίζει τιµές που 

κυµαίνονται από 16.98 έως 19.24%. Εξαίρεση στις τιµές που εµφανίζει η οµάδα ΜΑ1 

αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ µε τιµή 25.71%, που εµπίπτει στη ζώνη τιµών των 

αθροιστικών συλλιπασµάτων των κεραµικών µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO. Η 

οµάδα ΜΑ2 εµφανίζει χαµηλές περιεκτικότητες στην αθροιστική δράση των 

συλλιπασµάτων της, µε ποσοστά που κυµαίνονται από 9.38 έως 17.74%.  

Η επίταση της αθροιστικής δράσης στην περίπτωση της οµάδας µε την υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO σχετίζεται µε τις υψηλές τιµές του CaO και του MgO και τη, 

σχετικά, περισσότερο αυξηµένη παρουσία του Fe2O3
106 (βλ. αντίστοιχα γραφήµατα). 

                                                 
106 Γενικά, η υψηλή αθροιστική δράση των συλλιπασµάτων κατατάσσει τις πηλόµαζες που 

χρησιµοποιήθηκαν ως “low refractory”, δηλαδή υλικά που δεν είναι ιδιαίτερα πυρίµαχα. Οι πηλοί που 

χρησιµοποιήθηκαν στην αιγαιακή λεκάνη χαρακτηρίζονται ως “low refractory”, µε τιµές αθροιστικής 

δράσης για τα συλλιπάσµατα > 9% (Maniatis and Tite 1978:484). Η υψηλή παρουσία συλλιπασµάτων 
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Στο Γράφηµα 33 αποτυπώνεται η σχέση SiO2 και CaO, όπου καταγράφεται σαφής 

σχέση ανάµεσα στα δύο στοιχεία. Οι υψηλότερες τιµές SiO2 χαρακτηρίζουν τα 

δείγµατα µε τις χαµηλότερες περιεκτικότητες σε CaO, ενώ οι χαµηλότερες τα 

δείγµατα µε τις υψηλότερες τιµές σε CaO. Ως προς την οµάδα Α, παρατηρείται 

σχετική τάση τα περισσότερο πυριτιούχα να εµφανίζουν χαµηλότερη περιεκτικότητα 

σε CaO. Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε SiO2 των δειγµάτων µε τη χαµηλότερη 

περιεκτικότητα σε CaO αντανακλά χρήση περισσότερο αµµώδους αργιλικού υλικού 

µε παρουσία χαλαζία.  

Τα περισσότερο πυριτιούχα (οµάδες MA1, MA2) εµφανίζουν χαµηλότερες τιµές 

σιδήρου (Fe2O3), ενώ τα λιγότερο αµµούχα (κεραµικά της οµάδας Α) 

χαρακτηρίζονται από, σχετικά, υψηλότερες τιµές (Γράφηµα 34), µολονότι η 

διακύµανση στην περιεκτικότητα είναι µικρή, ώστε, γενικά, θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως σταθερή, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε  SiO2. Η οµάδα 

ΜΑ1 των δειγµάτων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO εµφανίζει σταθερή τιµή 

σιδήρου, µε µέση περιεκτικότητα 8.97% (εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ∆625). Οι 

οµάδες µε την υψηλή περιεκτικότητα σε CaO και µε την πολύ φτωχή (οµάδα ΜΑ2), 

εµφανίζουν διακύµανση ως προς την περιεκτικότητα τους σε Fe2O3, µε το πρώτο 

σύνολο να έχει τιµές >9%, περίπου, και το δεύτερο µε περιεκτικότητα <9%. Η εικόνα 

των παραπάνω οµάδων εµφανίζεται αδιαφοροποίητη στη ζώνη τιµών µεταξύ 8.5% – 

9.5%. Υπάρχει η τάση στο εσωτερικό και των δύο συνόλων να εµφανίζουν µικρότερη 

περιεκτικότητα σε σίδηρο τα δείγµατα εκείνα στα οποία αυξάνεται η τιµή του 

πυριτίου και το αντίστροφο. 

                                                                                                                                            
ενισχύεται από τη χαµηλή τιµή σε Al2O3 στο κεραµικό υλικό της θέσης. Για την ανάδροµη σχέση 

Al2O3 και συλλιπασµάτων, Rice 1987:47, 51. 
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Πυριτιούχα (µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε CaO) και λιγότερο πυριτιούχα (µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε CaO) κεραµικά δεν διαφοροποιούνται ως προς την 

περιεκτικότητα τους σε Κ2Ο (Γραφήµατα 35, 36). Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ 

που διαφοροποιείται σηµαντικά ως προς την τιµή του συγκεκριµένου οξειδίου, µε 

ποσοστό µεγαλύτερο (ποσοστό 3.73%) από το διπλάσιο του µέσου όρου (1.65%) των 

υπόλοιπων δειγµάτων. Η υψηλή περιεκτικότητα σε K2O στο δείγµα ΙΣΤ σχετίζεται, 

µε βάση και την οπτική παρατήρηση στο µικροσκόπιο της λεπτής τοµής του, µε την 

υψηλή παρουσία φυλλιτών.  

Υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στην περιεκτικότητα των δειγµάτων σε SiO2 και σε 

MgO (Γράφηµα 37). Οι περισσότερο πυριτιούχες οµάδες (οµάδες ΜΑ1, ΜΑ2) 

εµφανίζουν χαµηλά ποσοστά σε MgO, µε τιµές < 3.1%. Αντίθετα, η λιγότερο 

πυριτιούχος (οµάδα µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO) εµφανίζει υψηλότερες τιµές 

>7.6%. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ (οµάδα ΜΑ1) που περιέχει MgO 6.8%, 

εµπίπτει, δηλαδή, στην περιοχή τιµών των κεραµικών µε υψηλή τιµή CaO. Η γενική 

τάση που παρατηρείται στο υλικό µε τα δείγµατα που έχουν υψηλότερες 

περιεκτικότητες σε CaO να συσχετίζονται µε υψηλότερες τιµές MgO ενισχύει τη 

θέση της παρουσίας ασβεστιοµαγνησιούχων ορυκτολογικών φάσεων. Όπως 

προκύπτει και από την παρουσίαση των δεδοµένων της ορυκτολογικής εξέτασης που 

ακολουθεί στην επόµενη ενότητα, το XRD ανιχνεύει την ασβεστιοµαγνησιούχο φάση 

του διοψιδίου (CaMgSi2O6)107. Ως προς τα κεραµικά µε πολύ φτωχή περιεκτικότητα 

σε CaO, υπάρχουν δείγµατα (∆500, Ε172, ∆344, ΚΑ, ∆914) τα οποία εµφανίζουν 

υψηλότερες τιµές MgO σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, τιµές, δηλαδή, 

µεγαλύτερες του 1.5% και µικρότερες του 3.1%. Τα δείγµατα αυτά µε βάση τα οπτικά 

                                                 
107 Ο διοψίδιος (CaMgSi2O6) είναι δευτερογενής, νεοσχηµατισµένη κατά την όπτηση των κεραµικών, 

ασβεστιο-µαγνησιο-πυριτική φάση, υποµικροσκοπικής φύσεως, που σχηµατίζεται σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες των 850ºC, περίπου. 
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τους χαρακτηριστικά, όπως προέκυψαν από την πετρογραφική εξέταση στο πολωτικό 

µικροσκόπιο και θα εκτεθούν σε επόµενη ενότητα, ανήκουν στην ίδια πετρογραφικά 

οµάδα που χαρακτηρίζεται από την τυπική παρουσία της µαγνησιοπυριτιούχου φάσης 

του σερπεντίνη, περιστασιακά τάλκη (βλ. και Γραφήµατα 159, 160). Ως προς τα 

κεραµικά µε την υψηλή περιεκτικότητα σε CaO, υπάρχει κάποια σχετική τάση, τα 

περισσότερο πυριτιούχα να εµφανίζουν χαµηλότερη τιµή MgO, ενώ αντίθετα, τα 

λιγότερο πυριτιούχα (δηλαδή τα περισσότερο λεπτόκοκκα) να εµφανίζουν 

υψηλότερες τιµές.  

Τα λιγότερο πυριτιούχα εµφανίζουν µικρότερη διακύµανση ως προς την 

περιεκτικότητά τους σε Al2O3 από ό,τι τα περισσότερο πυριτιούχα – οµάδα µε 

χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO (Γραφήµατα 38, 39). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

περιεκτικότητα των δειγµάτων σε Al2O3 συνιστά δείκτη της πλαστικότητας της 

πηλόµαζας – όσο µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πλαστικότητα που εµφανίζει. Για την οµάδα των δειγµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε CaO δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του SiO2 και του Al2O3. Αυτό σηµαίνει ότι, 

ανεξάρτητα από το λεπτόκοκκο ή χονδρόκοκκο του δείγµατος (ουσιαστικά 

ανεξάρτητα από το πόσο πυριτιούχο είναι το δείγµα), οι τιµές του Al2O3 δεν 

επηρεάζονται. Το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται, µε δεδοµένη και τη συγγένεια των 

οπτικών χαρακτηριστικών των δειγµάτων που συγκρίνονται, αντανακλά: α) φυσική 

διακύµανση της απόθεσης ως προς την περιεκτικότητα της σε Al2O3, β) 

εκµετάλλευση αργίλων από διαφορετικές αποθέσεις, ανάλογου κατά τα άλλα 

γεωλογικού περιβάλλοντος, αλλά µε διαφορετική περιεκτικότητα σε Al2O3, γ) 

διαδικασίες ανάµιξης. Αντίθετα, στην οµάδα των δειγµάτων µε χαµηλές τιµές CaO 

υπάρχει σαφής συσχέτιση ανάµεσα στο SiO2 και το Al2O3. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

περιεκτικότητα σε Al2O3 τόσο χαµηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε άµµο (SiO2). 
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Με δεδοµένη τη µικρή διακύµανση στην τιµή του Al2O3 για τα υψηλής 

περιεκτικότητας σε CaO κεραµικά, υπάρχει σχετική τάση τα περισσότερο 

ασβεστιούχα να εµφανίζουν χαµηλότερες τιµές σε Al2O3. 

Η οµάδα Α εµφανίζει µεγαλύτερη τυπικότητα ως προς την περιεκτικότητά της σε 

Al2O3 και σε Fe2O3, µε µικρή διακύµανση στις τιµές της (Γράφηµα 40). Στο 

εσωτερικό και των δύο οµάδων παρατηρείται σχέση ανάµεσα στα δύο χηµικά 

στοιχεία. Όσο µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε Fe2O3 τόσο 

µεγαλύτερη είναι και η περιεκτικότητα τους σε Al2O3. Και σε αυτό το γράφηµα 

αποτυπώνεται σαφώς η οµαδοποίηση των δειγµάτων σε δύο µεγάλες οµάδες όπου τα 

δείγµατα µε υψηλότερες τιµές Fe2O3 είναι και αυτά όπου εµφανίζουν υψηλότερες 

τιµές σε CaO.   

Στο Γράφηµα 41 αποτυπώνεται η σχέση Al2O3 και MgO. Όπως αποδίδεται, δεν 

υπάρχει σχέση ανάµεσα στις τιµές των δύο στοιχείων τόσο για τα δείγµατα µε υψηλές 

όσο και σε εκείνα µε τις χαµηλές περιεκτικότητες σε CaO. Στο γράφηµα 

αποτυπώνεται, σαφώς, η ύπαρξη των δύο χηµικά διαφοροποιηµένων συνόλων, µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε MgO για τα  δείγµατα εκείνα που εµφανίζουν υψηλότερες 

τιµές σε CaO και σαφώς χαµηλότερες για τα δείγµατα µε χαµηλές τιµές σε CaO. 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ που, µολονότι ανήκει στην οµάδα των 

δειγµάτων µε µέτρια περιεκτικότητα σε CaO (οµάδα ΜΑ1), ωστόσο, µε βάση την 

περιεκτικότητά του σε MgO, εµπίπτει στη ζώνη τιµών των περισσότερο 

ασβεστιούχων.  

Στο Γράφηµα 42 αποτυπώνεται η σαφής σχέση του SiO2 και του αθροίσµατος MgO 

+ CaO. Όσο περισσότερο πυριτιούχα είναι τα κεραµικά (χαµηλή περιεκτικότητα σε 

CaO, οµάδες ΜΑ1, ΜΑ2) τόσο µικρότερη είναι η τιµή του αθροίσµατος των MgO + 

CaO και το αντίστροφο. Το δείγµα ΙΣΤ (οµάδα ΜΑ1) εµφανίζει άθροισµα MgO + 
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CaO ανάλογο µε αυτό των περισσότερο ασβεστιούχων, λιγότερο πυριτιούχων. Οι 

υψηλές τιµές του αθροίσµατος των MgO + CaO για τα κεραµικά µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO οφείλονται τόσο στην υψηλότερη περιεκτικότητά τους σε 

CaO όσο και στην αντίστοιχα υψηλή τιµή του MgO (Γραφήµατα 33, 37). Πάντως, 

στο εσωτερικό των οµάδων δεν φαίνεται να διαµορφώνονται συσχετισµοί µεταξύ των 

συγκρίσιµων χηµικών στοιχείων. Αυτό σηµαίνει ότι δεν επηρεάζεται στο εσωτερικό 

της κάθε οµάδας η τιµή του MgO + CaO από την περιεκτικότητά τους σε SiO2. Η 

οµάδα ΜΑ1 µε τις µέτριες τιµές σε CaO συµπεριφέρεται ανάλογα µε την οµάδα ΜΑ2 

µε τη χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO. 

Αντίστοιχα, υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στο SiO2 και το άθροισµα Fe2O3 + MgO 

(Γράφηµα 43). Τα λιγότερο πυριτιούχα (οµάδα Α) εµφανίζουν υψηλότερες τιµές 

αθροίσµατος Fe2O3 + MgO και το αντίστροφο. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ που, 

όπως και στην περίπτωση του αθροίσµατος MgO + CaO, εµπίπτει στη ζώνη 

συµπεριφοράς των λιγότερο πυριτιούχων – περισσότερο ασβεστιούχων κεραµικών. 

Υπάρχει σχετική τάση τόσο για τα περισσότερο, όσο και τα λιγότερο πυριτιούχα, όσο 

αυξάνεται η τιµή του SiO2 να µειώνεται η τιµή του αθροίσµατος Fe2O3 + MgO. Από 

την παρουσίαση του πίνακα των αναλυτικών δεδοµένων (Πίνακας 3) είναι σαφές ότι 

η υψηλότερη τιµή αθροίσµατος στην περίπτωση των κεραµικών µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO δεν οφείλεται τόσο στον αιµατίτη, που σε επίπεδο γενικών 

τάσεων παραµένει σταθερός σε περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχα κεραµικά, µε 

ελαφρώς υψηλότερες τιµές για τα πρώτα, όσο στη, σαφώς, υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε  MgO.   

Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ανάµεσα στα περισσότερο και λιγότερο πυριτιούχα 

ως προς τη σχέση της περιεκτικότητάς τους σε SiO2 και στο άθροισµα Al2O3 + Fe2O3 

(Γράφηµα 44). Τα λιγότερο πυριτιούχα (περισσότερο ασβεστιούχα) εµφανίζουν 
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µεγαλύτερη τυπικότητα, µε µικρή διακύµανση στις τιµές του αθροίσµατος Al2O3 + 

Fe2O3 και χωρίς ιδιαίτερη σχέση στην τιµή του SiO2 και του παραπάνω αθροίσµατος. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των περισσότερο πυριτιούχων εµφανίζεται µεγαλύτερη 

διακύµανση στις τιµές του αθροίσµατος Al2O3 + Fe2O3. Όσο αυξάνεται η τιµή του 

SiO2 τόσο µειώνεται η τιµή του αθροίσµατος Al2O3 + Fe2O3. Η τάση αυτή οφείλεται 

σε ανάλογη τάση που υπάρχει ανάµεσα στο SiO2 και µεµονωµένα σε κάθε ένα από τα 

δύο στοιχεία (Al2O3, Fe2O3) (Γραφήµατα 34, 38).  

∆εν υπάρχει ιδιαίτερη σχέση του Al2O3 και του αθροίσµατος CaO + MgO (Γράφηµα 

45) ανάµεσα στην οµάδα των περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχων. Στο 

εσωτερικό της οµάδας µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε CaO παρατηρείται 

σχετική τάση τα περισσότερο αργιλούχα να εµφανίζουν χαµηλότερες τιµές 

αθροίσµατος CaO + MgO, στοιχείο που σχετίζεται µε ανάλογη συµπεριφορά της 

σχέσης τόσο των Al2O3 και CaO, όσο και των Al2O3 και MgO, µεµονωµένα. 

Από την παρατήρηση των τριγωνικών διαγραµµάτων (Γραφήµατα 46-52) όπου 

αποτυπώνεται η ταυτόχρονη σχέση µεταξύ τριών χηµικών στοιχείων προκύπτουν δύο 

µεγάλα χηµικά σύνολα: εκείνα µε υψηλότερες και εκείνα µε χαµηλότερες τιµές 

CaO108. Από τα τριγωνικά διαγράµµατα είναι εµφανές ότι η οµάδα των δειγµάτων µε 

µέτριες τιµές CaO (οµάδα ΜΑ1) τείνει να συµπεριφέρεται ανάλογα µε εκείνη που 

εµφανίζει χαµηλές τιµές σε CaO (οµάδα ΜΑ2). Από τα τριγωνικά διαγράµµατα 

προκύπτουν τα εξής:  

                                                 
108 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις παρουσίασης των τριγωνικών διαγραµµάτων οι τιµές 

των χηµικών στοιχείων των δειγµάτων δεν αφορούν στις πραγµατικές τιµές που προέκυψαν από την 

χηµική ανάλυση µε τον φθορισµό των ακτίνων-Χ (XRF) και αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 

3. Κατά την εισαγωγή των πραγµατικών τιµών στο τριγωνικό διάγραµµα αυτόµατα ακολουθεί 

µετατροπή των δεδοµένων και αναγωγή τους, αναλογικά, στις τιµές που θα πρέπει να πάρουν ώστε το 

άθροισµα των τιµών των προς διερεύνηση κάθε φορά χηµικών στοιχείων να είναι το 100%. 



153 

• Οι τιµές του SiO2 σε σχέση µε τα Al2O3 και CaO εµφανίζονται περισσότερο 

αυξηµένες στην οµάδα µε τη χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO (οµάδες ΜΑ1 

και ΜΑ2), γεγονός που αντανακλά χρήση περισσότερο χονδρόκοκκων, 

αµµούχων υλικών. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ (Γράφηµα 46).  

• Το Κ2Ο παραµένει σταθερό, ανεξάρτητα από την οµαδοποίηση των 

δειγµάτων µε βάση το CaO. Αυξηµένες είναι οι τιµές του Κ2Ο για το δείγµα 

ΙΣΤ. Το Κ2Ο σχετίζεται µε την παρουσία φυλλιτικού-µαρµαρυγιακού 

υλικού (Γραφήµατα 48, 49). 

• Οι υψηλότερες τιµές σε CaO σχετίζονται µε αυξηµένες τιµές και σε MgO 

(CaO+MgO), γεγονός που δείχνει αυξηµένο ποσοστό σε 

ασβεστιοµαγνησιούχες φάσεις, όπως ο διοψίδιος (CaMgSi2O6), η παρουσία 

του οποίου πιστοποιείται και από την ορυκτολογική ανάλυση (Γραφήµατα 

50-52). 

• Ο σίδηρος (Fe2O3), σε σχέση µε τα CaO και MgO, εµφανίζεται µε 

υψηλότερες τιµές στην οµάδα ΜΑ2 των δειγµάτων µε χαµηλή 

περιεκτικότητα σε CaO, γεγονός που σχετίζεται µε την πολύ χαµηλή 

περιεκτικότητα στα άλλα δύο στοιχεία και την παρουσία σερικίτη µε βάση 

την περιθλασιµετρία ακτίνων-Χ (Γράφηµα 52). 

 

Συµπερασµατικά: 

 Με βάση την περιεκτικότητα των δειγµάτων σε CaO, διακρίνονται δύο χηµικά 

διαφοροποιηµένα σύνολα: 1) εκείνα µε υψηλότερη περιεκτικότητα σε CaO 

και τιµές CaO >5% και 2) εκείνα µε χαµηλότερη τιµή CaO και 

περιεκτικότητες <5%. Ο χηµισµός της οµάδας των δειγµάτων µε χαµηλότερη 

περιεκτικότητα σε CaO, συνυπολογίζοντας και τα δεδοµένα της 
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ορυκτολογικής (XRD) και οπτικής εξέτασης (πετρογραφία), επιτρέπει τον 

προσδιορισµό δύο επιµέρους συνόλων µε βάση και την περιεκτικότητά τους 

σε CaO: 2α) µέτρια τιµή σε CaO και περιεκτικότητες µεταξύ 2 και 5% (οµάδα 

ΜΑ1) και 2β) χαµηλή τιµή σε CaO και περιεκτικότητες σε <2% (οµάδα 

ΜΑ2). 

 Εκτός από το CaO, τα SiO2 και MgO είναι τα δύο χηµικά στοιχεία που 

συνιστούν δείκτες χηµικής διαφοροποίησης ανάµεσα στην οµάδα των 

περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχων κεραµικών.  

 Τα δείγµατα µε τη µέτρια περιεκτικότητα σε CaO της οµάδας ΜΑ1 τείνουν να 

συµπεριφέρονται, µε εξαίρεση το δείγµα ΙΣΤ, ανάλογα µε την οµάδα ΜΑ2. 

 Υπάρχει σαφής τάση περισσότερο αµµώδη υλικά (µε υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε SiO2) να χαρακτηρίζουν τα δείγµατα µε χαµηλή 

περιεκτικότητα σε CaO, ενώ περισσότερο «καθαρές», λεπτές άργιλοι τα 

περισσότερο ασβεστιούχα. Στο εσωτερικό, ωστόσο, της κάθε οµάδας 

παρατηρείται διακύµανση στην τιµή της άµµου µε σαφή πτώση της 

περιεκτικότητας σε CaO όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε πυρίτιο (SiO2). 

 Οι υψηλότερες τιµές ΜgO στην περίπτωση των περισσότερο ασβεστιούχων 

υλικών (οµάδα Α), που αντανακλώνται και στο άθροισµα MgO+CaO, 

σχετίζονται µε αυξηµένα ποσοστά σε ασβεστιο–µαγνησιούχες κρυσταλλικές 

φάσεις, όπως ο διοψίδιος. Η ορυκτολογική, σε σχέση και µε την 

πετρογραφική, ανάλυση θα καταδείξει, εάν µέρος του ΜgO  σχετίζεται και µε 

µαγνησιο-πυριτιούχες φάσεις, εάν, δηλαδή, συνδέεται µε πετρώµατα κυρίως 

υπερβασικής-βασικής σύστασης.  

 Το δείγµα ΙΣΤ διαφοροποιείται σηµαντικά ως προς την περιεκτικότητά του σε 

Κ2Ο, σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα δείγµατα, που µε βάση και την 
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πετρογραφική εξέταση, οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα του δείγµατος 

σε φυλλίτες. 

 

5.2 Παρουσίαση των δεδοµένων της περιθλασιµετρίας ακτίνων – Χ (XRD) 

 

Αναλύθηκαν 46, συνολικά, δείγµατα µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων –

Χ109 (Γραφήµατα 53-98). Τα δεδοµένα της ορυκτολογικής ανάλυσης αποτυπώνονται 

στον Πίνακα 4. Η ανάλυση κατέδειξε την παρουσία δύο µεγάλων ορυκτολογικά 

οµάδων. Η πρώτη περιλαµβάνει δείγµατα τα οποία εµφανίζουν διοψίδιο (CaMgSi2O6) 

(Πίνακας 4, Γραφήµατα 53-72, 81, 92), ενώ η δεύτερη όστρακα στα οποία δεν 

σχηµατίζεται διοψίδιος (Πίνακας 4, Γραφήµατα 73-80, 82-91, 93-98).  

Ο διοψίδιος (CaMgSi2O6), όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι δευτερογενής, 

νεοσχηµατισµένη ασβεστιο–µαγνησιοπυριτική φάση, υποµικροσκοπικής φύσεως, που 

σχηµατίζεται, κατά την όπτηση. Η παρουσία διοψιδίου προϋποθέτει την παρουσία 

CaO και MgO στη λεπτόµαζα της πρώτης ύλης µε ταυτόχρονη έκθεσή τους σε 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες από τους 850ºC, περίπου. Η παρουσία της 

νεοσχηµατισµένης ορυκτολογικής φάσης δεν τεκµηριώνει το εάν πρόκειται για 

ασβεστιούχο ή µη ασβεστιούχο υλικό, αλλά συνιστά δείκτη παρουσίας ικανής 

ποσότητας CaO και ικανής ποσότητας MgO, τα οποία εκτίθενται στις παραπάνω 

θερµοκρασίες.  

 

                                                 
109 Η περιεκτικότητα των ορυκτών που αποτυπώνεται στα γραφήµατα προέρχεται από δεδοµένα  

ηµιποσοτικής ανάλυσης. Επισηµαίνεται ότι στην περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ υπάρχει κατώτατο όριο 

ανίχνευσης ορυκτολογικών φάσεων, εξαρτώµενο από την % περιεκτικότητά τους. Η τιµή αυτή δεν 

είναι απόλυτη, αλλά σχετίζεται κάθε φορά µε την εκάστοτε προσδιοριζόµενη ορυκτολογική φάση. Για 

παράδειγµα, το XRD ανιχνεύει χαλαζία, ακόµα και αν η περιεκτικότητά του στο δείγµα δεν ξεπερνά το 

0.5%. Αντίθετα, η ανίχνευση, για παράδειγµα, γκελενίτη προϋποθέτει παρουσία του >2%.  
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  Πίνακας 4. ∆εδοµένα Ορυκτολογικής Ανάλυσης    
Αρ 

∆είγµατος Χαλαζίας ∆ιοψίδιος Πλαγιόκλαστα Άστριοι Ασβεστίτης Μαρµαρυγίας Αιµατίτης Τάλκης Χλωρίτης Ολιβίνης Ιλµενίτης 
∆128 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆287 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆622 X X Χ 0 0 Χ X 0 0 0 0
∆750 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆848 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆180 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆459 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆323 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆111 X X Χ 0 0 0 X 0 0 X 0
∆462 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆839 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
E764 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
E932 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
E804 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆457 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆625 X X X 0 0 0 X 0 0 0 0
∆961 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 Χ
∆786 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆667 X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆955 X 0 Χ Χ 0 Χ X 0 0 0 0
∆952 Χ 0 Χ 0 0 0 Χ 0 0 0 0
∆562 Χ 0 Χ 0 0 Χ 0 0 0 0 0

IST X X Χ 0 0 0 X 0 0 0 0
∆976 X 0 Χ 0 0 Χ X 0 0 0 0
∆813 X 0 0 Χ 0 0 X 0 0 0 0
∆415 X 0 0 Χ 0 Χ X 0 0 0 0
∆395 X 0 Χ 0 X Χ 0 0 0 0 0
∆343 X 0 Χ 0 0 Χ X 0 0 0 0
Ε347 Χ 0 Χ 0 0 Χ Χ 0 0 0 0
∆11 X 0 X 0 X Χ 0 0 0 0 0
∆118 Χ Χ 0 Χ 0 Χ 0 0 0 0 0
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E149 X 0 X 0 0 Χ X 0 0 0 0
∆172 X 0 0 0 0 Χ X 0 0 0 0

IH X 0 X 0 0 Χ 0 0 0 0 0
∆954 X 0 Χ Χ 0 Χ X 0 0 0 0

KA X 0 X 0 0 Χ 0 0 0 0 0
∆344 X 0 X 0 0 Χ X 0 0 0 0
∆500 X 0 X 0 0 Χ 0 0 0 0 0
E172 X 0 X 0 0 Χ 0 0 0 0 0
∆914 Χ 0 Χ 0 0 Χ 0 0 Χ 0 0
∆491 Χ X Χ 0 0 0 Χ 0 0 0 0
∆119 Χ 0 Χ Χ 0 Χ Χ Χ 0 0 0
∆428 X 0 Χ 0 0 Χ X 0 0 0 0
E871 X 0 X 0 0 Χ 0 0 0 0 0
E856 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
E858 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0
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Γενικά, το CaO συµµετέχει, µετά την αντίδρασή του µε τα SiO2 και Al2O3, που 

απελευθερώνονται από την καταστροφή του κρυσταλλικού πλέγµατος των αργιλικών 

ορυκτών110, στον σχηµατισµό διαφόρων, νέων ασβεστιο–αργιλιοπυριτικών φάσεων, 

όπως γκελενίτη (Ca2Al2Si2O7) και αστρίων [βυτωβνίτης (Ca0.5Na0.5Al1.5Si2.5O8), 

ανορθίτη (CaAl2Si2O8) κλπ]. Εφόσον στη λεπτόµαζα υπάρχει ικανή ποσότητα MgO, 

όπως στην περίπτωση των κεραµικών του Βρύσινα, τότε η έκθεση σε θερµοκρασίες 

>850ºC οδηγεί στον σχηµατισµό διοψιδίου [(CaO+MgO+2SiO2 → CaMgSi2O6)].  

Σε συµφωνία µε τα δεδοµένα της χηµικής ανάλυσης, διοψίδιος ανιχνεύεται 

συστηµατικά στην οµάδα των περισσότερο ασβεστιούχων υλικών, καθώς και στην 

οµάδα ΜΑ1 µε τις µέτριες περιεκτικότητες σε CaO (Πίνακες 3, 4).  

Στην περίπτωση της οµάδας των περισσότερο ασβεστιούχων η ηµιποσοτική ανάλυση 

έδειξε περιεκτικότητες που κυµαίνονται από 12.5 έως 64% (Γραφήµατα 53-66, 68). 

Οι τιµές διοψιδίου που ανιχνεύτηκαν για την οµάδα ΜΑ1 µε τις µέτριες 

περιεκτικότητες σε CaO κυµαίνονται από 11 έως 29% (Γραφήµατα 67, 69-72). Σε 

δύο περιπτώσεις (δείγµατα ∆491 (Γράφηµα 81), ∆118 (Γράφηµα 92)) ανιχνεύτηκε 

διοψίδιος στην οµάδα MΑ2, αλλά µε χαµηλό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 8%. Στις 

περιπτώσεις των οµάδων όπου ανιχνεύεται συστηµατικά διοψίδιος (οµάδα Α µε 

                                                 
110 Η θερµοκρασία διάσπασης των αργιλικών ορυκτών είναι συνάρτηση διαφορετικών παραµέτρων, 

όπως το είδος των αργιλικών ορυκτών, που συνιστούν το υποµικροσκοπικό υπόβαθρο, η αναλογία 

συµµετοχής τους στη λεπτόµαζα, το χονδρόκοκκο / λεπτόκοκκο της αργίλου. Η πλήρης καταστροφή 

του κρυσταλλικού πλέγµατος των αργιλικών ορυκτών µε την ταυτόχρονη έκλυση SiO2 και Al2O3 , η 

έναρξη της οποίας πραγµατοποιείται στους 600-650ºC, περίπου, έχει, γενικά, ολοκληρωθεί, ήδη, στους 

800 - 850ºC (Αλούπη 1993:10). Σε άργιλο χαµηλής περιεκτικότητας σε CaO από το Καρφί και υψηλής 

περιεκτικότητας σε CaO από την Κόρινθο, τεκµηριώνεται η διάσπαση των αργιλικών ορυκτών στη 

θερµοκρασία των 700ºC (Maniatis et al. 1983:775,777). Για τον καολινίτη δίνονται θερµοκρασίες 

διάσπασης οι 550ºC (Hein et al. 2002:184). Η Rice 1987:90-93 αναφέρει ως θερµοκρασίες διάσπασης 

του καολινίτη τους 500ºC, του µοντµοριλλονίτη τους 800-900ºC, ενώ για τον ιλλίτη δίνονται 

θερµοκρασίες της τάξεως ακόµα και των 850-1000ºC. 
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υψηλή περιεκτικότητα σε CaO και οµάδα ΜΑ1 µε µέτρια περιεκτικότητα σε CaO) 

ανιχνεύονται, επίσης, συστηµατικά, ασβεστονατριούχοι άστριοι–πλαγιόκλαστα 

(βυτωβνίτης). Η συστηµατική συνύπαρξη διοψιδίου µε ασβεστονατριούχους αστρίους 

ενισχύει τη θέση ότι, τουλάχιστον, µέρος αυτών είναι δευτερογενή προϊόντα  που 

προκύπτουν από την έκθεση του CaO σε θερµοκρασίες >850ºC.      

Τα CaO και MgO, είτε προκύπτουν από τη διάσπαση µιας πιθανής, αρχικής ασβεστιο 

– µαγνησιούχου φάσης, όπως ο δολοµίτης {CaMg(CO3)2}, που, ακολούθως, αντιδρά 

µε το SiO2 δίνοντας διοψίδιο και εκλύοντας CO2 [CaMg(CO3)2 + 2SiO2→ 

CaMgSi2O6 + CO2↑] ή/και η παρουσία τους µπορεί να προέρχεται από διαφορετικές 

πηγές:  

Α) Το MgO µπορεί να προέρχεται από τη διάσπαση σιδηροµαγνησιούχων ορυκτών, 

ορυκτών που περιέχουν σίδηρο και µαγνήσιο, όπως οι µαρµαρυγίες (σερικίτης, 

βιοτίτης) και οι ολιβίνες (Mg2SiO4) ή/και µαγνησιοπυριτιούχων ορυκτών όπως οι 

σερπεντίνες (Mg6(OH)8Si4O10) και ο τάλκης (Mg3(OH)2Si4O10).  

Β) Το CaO µπορεί να προέρχεται από τη διάσπαση του CaCO3 στους 800ºC111, 

περίπου, εκλύοντας, ταυτόχρονα CO2 {CaCO3 → CaO + CO2↑}. Στην περίπτωση 

αυτή το CaCO3 υπάρχει  στη λεπτόµαζα (matrix) µε τη µορφή πολύ λεπτόκοκκου 

υποµικροσκοπικού ανθρακικού ασβεστίου (κόκκοι ασβεστίτη) ή/και προέρχεται από 

κελύφη µικροοργανισµών (απολιθώµατα, όστρεα) (Αλούπη 1993:8).  

                                                 
111 Και στην περίπτωση του CaCO3 η θερµοκρασία διάσπασής του εξαρτάται από πολλές 

παραµέτρους, όπως η µορφή του ανθρακικού υλικού, το µέγεθός του, οι συνθήκες ατµόσφαιρας και, 

εποµένως, απόλυτη θερµοκρασία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Αναφέρεται ένα εύρος 

θερµοκρασιών διάσπασης που προσδιορίζεται µεταξύ 750 - 850ºC (Gourdin and Kingery, 1975), ενώ ο 

Μανιάτης 1976 προσδιορίζει την παρουσία CaCO3 µέχρι και τους 850º. Τους 870ºC  αναφέρει και η 

Rice ως θερµοκρασία διάσπασης του ασβεστίτη (Rice 1987:98), ενώ οι Middleton and Wood (1990:3) 

τους 800ºC.  Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, ως θερµοκρασία διάσπασης του ασβεστίτη (CaCO3) 

θα εκλαµβάνεται η τιµή των 800ºC. 
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Με δεδοµένα τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης (XRF), και οι δύο εν δυνάµει 

συνθήκες για την προέλευση των CaO, MgO στην περίπτωση των ασβεστιούχων 

κεραµικών (οµάδα Α) και στο δείγµα ΙΣΤ των µη ασβεστιούχων της οµάδας ΜΑ1 

είναι πιθανές. Τόσο το άθροισµα των CaO + MgO (πιθανό αρχικό δολοµιτικό υλικό) 

όσο και το αντίστοιχο των Fe2O3 + MgO (πιθανά, αρχικά σιδηροµαγνησιούχα 

ορυκτά) αλλά και µεµονωµένα του µαγνησίου (µαγνησιούχες φάσεις 

υπερβασικής/βασικής σύστασης) στα ασβεστιούχα κεραµικά και στο δείγµα ΙΣΤ των 

µη ασβεστιούχων της οµάδας ΜΑ1 είναι υψηλό (βλ. σχετικά γραφήµατα χηµικής 

ανάλυσης). Όπως, ωστόσο, έχει αναφερθεί (Γράφηµα 43), δυναµικότερος 

παράγοντας της υψηλότερης περιεκτικότητας του αθροίσµατος των Fe2O3 + MgO δεν 

είναι τόσο ο Fe2O3 όσο το MgO (Γράφηµα 52). Αντίθετα, στην περίπτωση του 

αθροίσµατος CaO + MgO στα ασβεστιούχα και στο δείγµα ΙΣΤ των µη ασβεστιούχων 

της οµάδας ΜΑ1 είναι, εξίσου, δυναµικοί παράγοντες τόσο το CaO όσο και το MgO 

(Γράφηµα 42).       

Λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα της οπτικής παρατήρησης, όπως 

προέκυψαν κατά την πετρογραφική ανάλυση, η παρουσίαση της οποίας ακολουθεί, το 

ασβέστιο, για τις οµάδες των περισσότερο (οµάδα Α) και λιγότερο ασβεστιούχων 

(οµάδα ΜΑ1), µπορεί να προέρχεται τόσο από την ίδια τη λεπτόµαζα όσο και από 

ανθρακικό υλικό µε τη µορφή απολιθωµάτων. Με δεδοµένη την παρουσία διοψιδίου 

στις οµάδες των περισσότερο ασβεστιούχων (οµάδα Α) και των λιγότερο 

ασβεστιούχων της οµάδας ΜΑ1, ο οπτικός προσδιορισµός µικροοργανισµών 

(απολιθωµάτων – οστρέων) στο πολωτικό µικροσκόπιο δεν αφορά στη φυσική 

παρουσία τους, αλλά σε παρατήρηση των αποτυπωµάτων τους112.       

                                                 
112 Για τον λόγο αυτό, στις περιγραφές των περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχων της οµάδας ΜΑ1 

της οπτικής µικροσκοπίας δεν γίνεται αναφορά σε ανθρακικό υλικό, αλλά σε αποτυπώµατά του.  
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Η οπτική παρατήρηση κατέδειξε ότι ο σιδηροµαγνησιούχος παράγοντας, τόσο στα 

περισσότερο ασβεστιούχα όσο και στα λιγότερο ασβεστιούχα της οµάδας ΜΑ1, είναι, 

βασικά, οι µαρµαρυγίες. Επιπλέον, µε βάση τα αποτελέσµατα της περιθλασιµετρίας 

ακτίνων -Χ, η µαγνησιούχος φάση που ανιχνεύτηκε στο δείγµα ∆111 των κεραµικών 

µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο σε ποσοστό 7% είναι η φάση του ολιβίνη (και 

συγκεκριµένα φορστερίτη – ο µαγνησιούχος πόλος των ολιβινών). Σε µεµονωµένες 

περιπτώσεις από την εξέταση ορισµένων λεπτών τοµών κεραµικών µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο στο πολωτικό µικροσκόπιο προσδιορίστηκε στο χονδρό 

κλάσµα της άµµου σπάνια/πολύ σπάνια ολιβίνης113. ∆εν αποκλείεται στις 

περιπτώσεις αυτές η πολύ περιορισµένη παρουσία του ολιβίνη να µην επέτρεψε τον 

προσδιορισµό του µε την περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ.  

Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι το XRD δεν ανιχνεύει, γενικά, µαρµαρυγία στις 

περιπτώσεις όπου εντόπισε διοψίδιο και αυτό διότι η θερµοκρασία σχηµατισµού του 

διοψιδίου συµπίπτει µε τις θερµοκρασίες ορυκτολογικής καταστροφής του 

µαρµαρυγία114. Μοναδική εξαίρεση συνιστούν το δείγµα ∆622 της οµάδας Α, όπου 

ανιχνεύτηκε µαρµαρυγίας σε ποσοστό 3%, και το δείγµα ∆118, γεγονός που 

δικαιολογείται, µε δεδοµένο το εύρος τιµών των θερµοκρασιών καταστροφής του 

µαρµαρυγία (850º-1000ºC). Αυτό σηµαίνει ότι ο οπτικός προσδιορισµός στο 

πολωτικό µικροσκόπιο µαρµαρυγιακού υλικού, στις περιπτώσεις που το XRD 

                                                 
113 Για τον ακριβή προσδιορισµό αυτών των κόκκων, εξαιτίας της οξείδωσης που έχουν υποστεί κατά 

την όπτηση και έχει µεταβάλλει τα οπτικά χαρακτηριστικά τους, απαιτείται σηµειακή ανάλυση µε 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Πάντως, ο οπτικός προσδιορισµός πιθανού ολιβίνη 

ενισχύεται και από την υπόθεση της περιστασιακής (σε ορισµένα από τα δείγµατα της οµάδας), πολύ 

περιορισµένης παρουσίας θραυσµάτων πετρωµάτων πιθανότατα ηφαιστειακής προέλευσης (βλ. 

ενότητα 5.3).  
114 Ως θερµοκρασία διάσπασης του µαρµαρυγία, στην παρούσα µελέτη, θα εκλαµβάνεται η 

θερµοκρασία των 850ºC. Ως θερµοκρασίες πλήρους διάσπασης του ιλλίτη – µοσχοβίτη δίνονται στη 

βιβλιογραφία οι 950-1000ºC, (Garrigos et al. 2001:357) και οι 1000-1050ºC (Hein et al. 2002:182).    
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ανίχνευσε διοψίδιο αλλά όχι µαρµαρυγία, δεν αφορά σε φυσική παρουσία του, αλλά 

σε παρατήρηση των αποτυπωµάτων του.  

Αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση των περισσότερο ασβεστιούχων δειγµάτων, 

όπως και του δείγµατος ΙΣΤ που εµφανίζει ανάλογα µικροµορφολογικά 

χαρακτηριστικά στη λεπτόµαζά του µε αυτά της οµάδας µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

ασβέστιο (οµάδα Α), παρατηρείται η τάση εµφάνισης υψηλότερης περιεκτικότητας 

σε MgO + Fe2O3, καθώς και υψηλότερη ποσοστιαία παρουσία µεµονωµένα του MgO 

σε σχέση µε το CaO, σε εκείνα τα δείγµατα όπου η οπτική παρατήρηση έδειξε 

υψηλότερη παρουσία µαρµαρυγία. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγµατα ∆848 και ∆750 

των ασβεστιούχων όπου, ενώ το XRF δίνει υψηλή τιµή αθροίσµατος MgO + Fe2O3 

και µεµονωµένα του µαγνησίου, µε βάση τα οπτικά τους χαρακτηριστικά 

κατατάσσονται στα σύνολα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία. Στις δύο αυτές 

περιπτώσεις οι υψηλές αθροιστικές τιµές δεν προέρχονται από τις υψηλές τιµές του 

Fe2O3, αλλά από τις ιδιαίτερα υψηλές του MgO µε ανάλογα υψηλές τιµές (τις 

υψηλότερες σε όλη τη χηµική ανάλυση) για το CaO – ουσιαστικά τεκµηριώνεται ότι 

η υψηλή παρουσία CaO συµπαρασύρει σε υψηλές συγκεντρώσεις το MgO115. Η 

συνθήκη αυτή ενισχύει τη θέση ότι ένα ασβεστιοµαγνησιούχο υλικό δρα περισσότερο 

δυναµικά στην υψηλή περιεκτικότητα σε MgO των κεραµικών µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο από τον σιδηροµαγνησιούχο ή µαγνησιούχο παράγοντα.  

Στην περίπτωση της οµάδας µε µέτριες τιµές ασβεστίου (οµάδα ΜΑ1) η 

περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ ανίχνευσε, επίσης, διοψίδιο. Οι τιµές του CaO είναι 

                                                 
115 Γενικά, όπως παρατηρεί κανείς στον Πίνακα 3 και λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των 

λεπτών τοµών των κεραµικών στο πετρογραφικό/πολωτικό µικροσκόπιο, διαπιστώνει ότι: οι οµάδες µε 

την υψηλότερη οπτικά περιεκτικότητα σε µαρµαρυγίες (οµάδες Α.1.α, Α.1.β) εµφανίζουν υψηλότερη, 

µε βάση τον χηµισµό τους, περιεκτικότητα σε MgO σε σχέση µε  το CaO. Αντίθετα, οι οµάδες που στο 

πολωτικό µικροσκόπιο εµφανίζουν χαµηλότερη περιεκτικότητα σε µαρµαρυγίες τείνουν να 

εµφανίζουν µικρότερες περιεκτικότητες σε MgO, σε σχέση µε αυτές του CaO. 
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τυπικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες του MgO116. Και στην περίπτωση της οµάδας 

ΜΑ1, σχετικά µε την αρχική πηγή, τα πρωτογενή δηλαδή ορυκτά της λεπτόµαζας, η 

διάσπαση των οποίων µε την όπτηση οδήγησε στον σχηµατισµό του διοψιδίου, 

ισχύουν οι ανάλογες υποθέσεις µε αυτές της οµάδας µε την υψηλή σε CaO 

περιεκτικότητα.  

Με βάση και τον χηµισµό των δειγµάτων, είναι σαφές ότι το CaO δεν είναι 

δεσµευµένο όλο από τον διοψίδιο. Για παράδειγµα, στο δείγµα ∆848, που έχει 

περιεκτικότητα σε διοψίδιο 13.38%, το 4% δεν είναι δεσµευµένο από το νέο ορυκτό, 

αλλά προέρχεται από την ίδια τη λεπτόµαζα117. Αντίστοιχα, το MgO δεν είναι όλο 

δεσµευµένο από τον διοψίδιο, αλλά προέρχεται και από τη λεπτόµαζα. Για 

παράδειγµα, στο δείγµα ∆848 που έχει περιεκτικότητα σε MgO 10.8% (Πίνακας 3), 

από τον διοψίδιο έχει  δεσµευτεί το 2.5%, ενώ το υπόλοιπο 8%, περίπου, υπάρχει στη 

λεπτόµαζα118. Τα µη δεσµευµένα από τον διοψίδιο, CaO και MgO, αναµένεται, 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, να συµµετέχουν, ως συλλιπάσµατα, στην ανάπτυξη της 

ρευστής, άµορφης φάσης των κεραµικών119.  

Εάν το πρωτογενές υλικό του διοψιδίου για τα περισσότερο ασβεστιούχα κεραµικά 

και το δείγµα ΙΣΤ, είναι ο δολοµίτης120, τότε, µε βάση τη χηµική σύσταση του 

                                                 
116 Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα ΙΣΤ. Στην περίπτωση του δείγµατος επισηµαίνεται, µε βάση τα οπτικά 

χαρακτηριστικά, όπως προσδιορίστηκαν στο πετρογραφικό µικροσκόπιο, η υψηλή περιεκτικότητα σε 

φυλλίτες.    
117 Ο καθαρός διοψίδιος περιέχει MgO 18.6%, CaO 25.9%, SiO2 55.5%. Στο δείγµα ∆323 το 4.3% δεν 

έχει δεσµευτεί από τον διοψίδιο, ενώ στο δείγµα ∆462 το 3.8% δεν είναι δεσµευµένο από τον διοψίδιο. 
118 Στο δείγµα ∆323 το 5.5% περίπου του MgO δεν έχει δεσµευτεί από τον διοψίδιο, ενώ στο ∆462 το 

6.5% περίπου. 
119 Για τη µικροµορφολογία και τη γενικότερη πρόοδο της ρευστής φάσης των κεραµικών 

(ασβεστιούχων και µη ασβεστιούχων), βλ. Maniatis and Tite 1978:483-492, 1981:59-76, Αλούπη 

1993:11-14, Maniatis et al. 1983:773-781. 
120 Στον καθαρό δολοµίτη {CaMg(CO3)2} η χηµική σύσταση είναι 30.4% CaO, 21.7% MgO, 47.9% 

CO2 και εποµένως ο λόγος MgO/CaO ισούται µε 0.71. Στην περίπτωση του ∆323 ο λόγος ισούται µε 
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δείγµατος, για παράδειγµα, ∆848, όπου ο λόγος MgO/CaO ισούται µε 0.8, υπάρχει 

περίσσεια Mg και CaO τα οποία δεν είναι δεσµευµένα σε πιθανό, αρχικό, δολοµιτικό 

υλικό. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και στην περίπτωση, που το αρχικό του διοψιδίου 

υλικό, είναι ο δολοµίτης, µέρος των οξειδίων του ασβεστίου και του µαγνησίου 

προέρχονται και από άλλες πηγές, όπως ανθρακικό και σιδηροµαγνησιούχο ή/και 

µαγνησιοπυριτιούχο υλικό (µαρµαρυγίες ή/και υπερβασικό-βασικό υλικό).  

Όσον αφορά στα λιγότερο ασβεστιούχα της οµάδας ΜΑ2 δεν εµφανίζεται διοψίδιος 

(εξαίρεση συνιστούν τα δείγµατα ∆491, ∆118 - Πίνακας 4). Με βάση τις 

ορυκτολογικές φάσεις που αναγνωρίστηκαν, γενικά, η οµάδα ΜΑ2 εµφανίζει 

µεγαλύτερη ορυκτολογική ποικιλοµορφία σε σχέση µε τις οµάδες Α και ΜΑ1. Η 

οµάδα ΜΑ2 εµφανίζει συστηµατικά σερικίτη - µοσχοβίτη (εξαίρεση αποτελούν τα 

δείγµατα ∆813, Ε856, Ε858). Όσον αφορά στους αστρίους, η οµάδα περιέχει τόσο 

ασβεστονατριούχους (πλαγιόκλαστα) όσο και αλκαλιούχους (ορθόκλαστα). 

Με βάση, γενικότερα, τις ορυκτολογικές φάσεις που ανιχνεύτηκαν (παρουσία / 

απουσία ορυκτολογικών φάσεων) στα δείγµατα που µελετήθηκαν, λαµβάνοντας 

υπόψη επιπλέον τον χηµισµό και τα οπτικά/πετρογραφικά χαρακτηριστικά των 

δειγµάτων, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες θερµοκρασίες έψησης121: 

1) Θερµοκρασίες έψησης >850ºC, εξαιτίας της παρουσίας διοψιδίου: η οµάδα 

περιλαµβάνει το σύνολο των περισσότερο ασβεστιούχων (εξαίρεση αποτελεί 

το δείγµα ∆622) και λιγότερο ασβεστιούχων της οµάδας ΜΑ1 (εξαίρεση 

αποτελούν τα δείγµατα ∆952, 955) . 

                                                                                                                                            
1.3, όπως και στο δείγµα ∆462. Εποµένως,  και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει περίσσεια των 

αντίστοιχων οξειδίων, µη δεσµευµένων, σε πιθανό, αρχικό, δολοµιτικό υλικό.  
121 Σχετικά µε τη δυνατότητα προσδιορισµού θερµοκρασιών έψησης των κεραµικών από την 

καταγραφή των ορυκτολογικών φάσεων, µέσω της περιθλασιµετρίας ακτίνων – Χ, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι.   
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2) Θερµοκρασίες έψησης, περίπου, στους 850ºC, εξαιτίας της ταυτόχρονης 

παρουσίας διοψιδίου και σερικίτη – µοσχοβίτη: η οµάδα περιλαµβάνει το 

δείγµα ∆622 (οµάδα Α) και τα δείγµατα ∆491, ∆118 (οµάδα λιγότερο 

ασβεστιούχων ΜΑ2). 

3) Θερµοκρασίες έψησης <850ºC, εξαιτίας της παρουσίας σερικίτη – µοσχοβίτη: 

η οµάδα περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της οµάδας των πολύ φτωχών σε 

CaO δειγµάτων (οµάδα ΜΑ2). Εξαίρεση αποτελούν τα δείγµατα ∆395, ∆11, 

∆914. Στην ίδια οµάδα ανήκει και το δείγµα ∆955 της οµάδας ΜΑ1. 

4) Θερµοκρασίες έψησης >850ºC, εξαιτίας της απουσίας σερικίτη – µοσχοβίτη: 

η οµάδα περιλαµβάνει δείγµατα της οµάδας των λιγότερο ασβεστιούχων ΜΑ2 

(δείγµατα ∆813, Ε856, Ε858). 

5) Θερµοκρασίες έψησης <800ºC, εξαιτίας της παρουσίας ασβεστίτη: η οµάδα 

περιλαµβάνει όστρακα της οµάδας ΜΑ2 των λιγότερο ασβεστιούχων 

(δείγµατα ∆395, ∆11). 

6) Θερµοκρασίες έψησης < 650ºC-700ºC, εξαιτίας της παρουσίας χλωρίτη: στην 

κατηγορία αυτή ανήκει το δείγµα (∆914) της οµάδας των λιγότερο 

ασβεστιούχων ΜΑ2. 

7) Θερµοκρασίες έψησης < 755ºC, εξαιτίας της παρουσίας τάλκη122 (δείγµα 

∆119). 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Σχετικά µε τις θερµοκρασίες καταστροφής του τάλκη, Stucki αnd Bish 1990:175. 
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Συµπερασµατικά (µε βάση τα δεδοµένα και της χηµικής ανάλυσης): 

 Η οµάδα µε την υψηλή περιεκτικότητα σε CaO, καθώς και η οµάδα 

ΜΑ1 µε τη µέτρια περιεκτικότητα σε CaO, εµφανίζουν συστηµατικά 

διοψίδιο και, εποµένως, ψήνονται συστηµατικά σε θερµοκρασίες 

όπτησης >850ºC.  

 Η οµάδα, εποµένως, ΜΑ1 µε τη µέτρια περιεκτικότητα σε CaO, σε 

αντίθεση µε τη χηµική συγγένειά της µε την οµάδα ΜΑ2 µε τη χαµηλή 

σε CaO περιεκτικότητα, ορυκτολογικά τείνει να συµπεριφέρεται 

ανάλογα µε την οµάδα Α. 

 Η οµάδα ΜΑ2 ως προς την ορυκτολογία και τη θερµοκρασία όπτησής 

της εµφανίζει, σαφώς, µεγαλύτερη ποικιλοµορφία σε σχέση µε τις 

χηµικά προσδιορισµένες οµάδες Α και ΜΑ1. Γενικά, η θερµοκρασία 

όπτησης των κεραµικών της οµάδας µε τη χαµηλή περιεκτικότητα σε 

CaO, µε εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις, είναι <850ºC.  

 ∆είγµατα της χηµικά προσδιορισµένης οµάδας ΜΑ2, που µε βάση τις 

οπτικές τους ιδιότητες ταξινοµήθηκαν στο ίδιο σύνολο, 

θερµοκρασιακά συµπεριφέρονται ποικιλοτρόπως (όπως οι κεραµικές 

ύλες ΜΑ2.1, ΜΑ2.2 και ΜΑ2.3.α, ΜΑ2.3.β). 
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 5.3 Παρουσίαση των δεδοµένων της οπτικής µικροσκοπίας (πετρογραφίας) 

 

Στην περιγραφή των οµάδων των λεπτών τοµών των κεραµικών, κατά την εξέτασή 

τους στο πολωτικό/πετρογραφικό µικροσκόπιο, λαµβάνεται υπόψη και η αντίστοιχη 

οµαδοποίηση µε βάση τον χηµισµό τους και συγκεκριµένα µε βάση την % 

περιεκτικότητά τους σε CaO. Η οπτική παρατήρηση στο πολωτικό µικροσκόπιο έγινε 

µε µεγεθύνσεις από 40Χ έως 500Χ και αφορά  στον ποιοτικό προσδιορισµό του 

αδρανούς, την κοκκοµετρία και τη µορφολογία του, καθώς, επίσης, και τη γενικότερη 

µικροµορφολογία της λεπτόµαζας123.  

 

5.3.1 Περιγραφή λεπτών τοµών κεραµικών  

Από την εξέταση των 84 λεπτών τοµών στο πετρογραφικό µικροσκόπιο, 

συνυπολογίζοντας τις οµαδοποιήσεις που προήλθαν από τη χηµική ανάλυση, 

προέκυψαν οι ακόλουθες οµάδες κεραµικών υλών: 

 

5.3.1α Ι. Οµάδες κεραµικών υλών µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO (οµάδα Α): 

 

Ια. Οµάδα κεραµικών υλών χωρίς κηλίδωση στη λεπτόµαζα (matrix) (οµάδα 

Α.1):  

Με βάση τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά της αναγνωρίζονται δύο επιµέρους 

σύνολα: κεραµική ύλη Α.1.α: λεπτόκοκκη, οµάδα κεραµικών υλών Α.1.β: 

περισσότερο χονδρόκοκκη µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου. 

 

 
                                                 
123 Γενικά, το σύστηµα, που υιοθετείται για την περιγραφή των λεπτών τοµών των κεραµικών, 

ακολουθεί το ανάλογο που προτάθηκε από τον Whitbread 1989, 1995. 
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Λεπτόκοκκη  κεραµική ύλη µε µαρµαρυγία (κεραµική ύλη Α.1.α – Εικόνα 47): 

∆είγµατα: ∆128, ∆229, ∆287, ∆290, ∆622, ∆982  

Γενικά:  

Πρόκειται για λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε λεπτή άργιλο και χαρακτηριστικά υψηλή 

παρουσία µαρµαρυγιακού υλικού (χρώµα κυρίως πορτοκαλί-χρυσαφί). Γενικά, η 

οµάδα χαρακτηρίζεται από λεπτό µόνο κλάσµα (ιλύς, πολύ λεπτή άµµος), που 

συνίσταται στα πλέον ανθεκτικά ορυκτά (µαρµαρυγία και χαλαζίες), και από πολύ 

περιορισµένη παρουσία θραυσµάτων σε µεταµορφωµένα πετρώµατα χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης. 

Μικροµορφολογία:  

Ο µαρµαρυγίας εµφανίζεται έντονα προσανατολισµένος, παράλληλα µε τα τοιχώµατα 

των κεραµικών. Παρατηρήθηκαν κυµατοειδείς, υποµικροσκοπικής σύστασης 

σχηµατισµοί ερυθρού χρώµατος σε ορισµένες λεπτές τοµές κεραµικών. Υπάρχουν 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, ερυθρού (στο XP) χρώµατος µε 

χαµηλή έως µέτρια υψηλή οπτική ενεργότητα µε σαφές, σπανιότερα ασαφές, 

περίγραµµα124. Πολύ σπάνια τα συµπυκνώµατα περιέχουν χαλαζιακό υλικό. Στα 

δείγµατα ∆290 και ∆229, στη µεγέθυνση 250Χ, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη 

κηλίδωσης χρώµατος ερυθρού στο λαδί / καστανό αργιλικό υπόστρωµα125. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

                                                 
124 Ως συµπύκνωµα υποµικροσκοπικής σύστασης, θα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε συσσωµάτωµα µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε αργιλικό υλικό µε ή χωρίς αδρανές υλικό που έχει συγκεκριµένο σχήµα 

(στρογγυλεµένο–υποστρογγυλεµένο, υπογωνιώδες), ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι µορφοποιηµένο 

ή ασαφές περίγραµµα. Το συµπύκνωµα δεν ταυτίζεται µε το φαινόµενο της κηλίδωσης. Η κηλίδωση 

αφορά σε µικροπεριοχές και όχι σε συσσωµατώµατα συγκεκριµένου σχήµατος. 
125 Σχετικά µε το φαινόµενο της κηλίδωσης στη λεπτόµαζα, βλ. τα σχόλια τις περιγραφής της οµάδας 

κεραµικών υλών Α.1.β.  
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Χρωµατικά οµοιογενής σε όλο το πλάτος της τοµής. Το χρώµα κυµαίνεται από 

καστανό – λαδί έως καστανό καφέ στο PP και καστανό λαδί έως χρυσαφί – 

πορτοκαλί στο XP126. Παρατηρείται διακύµανση στην οπτική ενεργότητα που 

κυµαίνεται από ανενεργή έως µέτρια υψηλή127. 

Αδρανές (Γραφήµατα 99, 100):128 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: 0-3% / 97-100% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 93-100% / 0-4% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής /µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου / ψηφίδας: 

0-1.5% / 0-1% / 0-1.5% / 0% / 0% 

Μέση τιµή του αδρανούς: 16.07µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 8 µm -10µm 

Λεπτό κλάσµα: 

                                                 
126 PP: παράλληλοι πολωτές µικροσκοπίου, ΧΡ: κάθετοι πολωτές. 
127 Ο προσδιορισµός του βαθµού οπτικής ενεργότητας της λεπτόµαζας συνιστά δείκτη σχετικού 

προσδιορισµού της θερµοκρασίας όπτησης. Όσο υψηλότερη οπτική ενεργότητα καταγράφεται τόσο 

χαµηλότερη θερµοκρασία όπτησης προσδιορίζεται. 
128 Η κοκκοµέτρηση γίνεται µε το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα Image Pro Plus v. 4.5. Στα 

ιστογράµµατα αποτυπώνονται, εκτός από τα απόλυτα µεγέθη των κόκκων, και τα αθροιστικά 

συχνότητάς τους, ώστε να καταγράφεται η ποσοστιαία τους παρουσία. Στη διδακτορική µου διατριβή 

γίνεται επιλεκτική έντυπη παρουσίαση των ιστογραµµάτων κοκκοµετρίας προκειµένου να περιοριστεί 

η έκταση των γραφηµάτων. Το σύνολό τους παρουσιάζεται ηλεκτρονικά στο ένθετο CD της µελέτης, 

µε εξαίρεση εκείνα που καταγάφουν την κοκκοµετρική συµπεριφορά του µαρµαρυγία. Η πλήρης 

παρουσίαση γίνεται προκειµένου να υπάρχει απόλυτη πρόσβαση στο σύνολο των δεδοµένων 

κοκκοµετρίας της κάθε οµάδας και να αναδειχθεί η διακύµανση που χαρακτηρίζει το εσωτερικό 

τουςΜε βάση την κλίµακα κοκκοµετρίας ιζηµάτων Ingram - Wentworth Grain Size, υιοθετούνται οι 

παρακάτω τιµές για τους χαρακτηρισµούς των κόκκων: κλάσµα µε µέγεθος κόκκων έως 4µm 

χαρακτηρίζεται ως άργιλος, έως 60µm ως ιλύς, έως 120µm ως πολύ λεπτή άµµος. Κλάσµα µε µέγεθος 

κόκκων έως 240µm χαρακτηρίζεται ως λεπτή άµµος, έως 500µm ως άµµος µέσου µεγέθους, έως 

1000µm ως αδρή άµµος, έως 2000µm ως πολύ αδρή άµµος, ενώ >2000µm ως ψηφίδες. Ως οριακή τιµή 

του γενικού χαρακτηρισµού “λεπτό-χονδρό” κλάσµα στις περιγραφές των οµάδων των λεπτών τοµών 

ορίζεται αυτή των 120µm, εξαιτίας της τάσης σε τιµές µεγαλύτερες από αυτήν να συγκεντρώνονται 

θραύσµατα πετρωµάτων και όχι ορυκτών.  
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Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Οι µαρµαρυγίες έχουν κυρίως χρώµα πορτοκαλί-

χρυσαφί, ενώ µικρή ποσότητα λευκωπό. Η µέση τιµή του µήκους του είναι τα 6µm, 

ενώ του πλάτους της τα 3µm (Γραφήµατα 101, 102) 

Χαλαζίες: κυρίαρχοι. Σχήµα υπογωνιώδες, υποστρογγυλεµένο 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού129: ποικίλουν από λίγα έως συχνά. Πρόκειται 

κυρίως για τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα και πολύ σπάνια διάτοµα 

(οργανισµοί πυριτικής σύστασης)   

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου:  

Χαλαζίες: σπάνιοι  

Θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων, χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης: 

Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι (συσσωµατώµατα χαλαζιών – µαρµαρυγιών χρώµατος 

πορτοκαλί-χρυσαφί) 

Χονδρό κλάσµα130: 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως πολύ σπάνιοι, µε χαρακτηριστικά 

υποστρογγυλεµένο σχήµα (συσσωµατώµατα χαλαζιών-µαρµαρυγία χρώµατος 

πορτοκαλί-χρυσαφί, χαλαζιών–οξειδωµένων ερυθρών περιοχών, πολύ σπάνια 

µαρµαρυγιακοί: συσσωµατώµατα µαρµαρυγιών χρώµατος κυρίως πορτοκαλί-

                                                 
129 Όπως ειπώθηκε στην ενότητα σχετικά µε την παρουσίαση των δεδοµένων της ορυκτολογικής 

εξέτασης (XRD), οι προσδιορισµένες θερµοκρασίες µε τιµές >850˚C για τα δείγµατα της οµάδας 

προϋποθέτουν τη διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) και εποµένως ο προσδιορισµός των 

απολιθωµάτων στο οπτικό µικροσκόπιο αφορά στον χαρακτηρισµό των αποτυπωµάτων τους και όχι 

στη φυσική παρουσία τους στις λεπτές τοµές.  
130 Η ποιοτική  περιγραφή του χονδρού κλάσµατος σε περιπτώσεις όπου δεν αποτυπώνεται ποσοστιαία 

παρουσία  του στην παράµετρο «χονδρό / λεπτό κλάσµα» οφείλεται στην <0.5% περιεκτικότητά του. 
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χρυσαφί-οξειδωµένων ερυθρών περιοχών-χαλαζία. Πολύ σπάνια οι κρύσταλλοι των 

συσσωµατωµάτων του χαλαζία µε τον µαρµαρυγία είναι περισσότερο ανεπτυγµένοι. 

Χαλαζίες: πολύ σπάνιοι 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από σπάνιοι έως καθόλου. 

Κοκκοµετρία: 

Ως προς την κοκκοµετρική συµπεριφορά της οµάδας (Γραφήµατα 99, 100) ισχύει 

ό,τι και στην πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε κηλίδωση (βλ. περιγραφή κεραµικής 

ύλης Α.2.α). Το αδρανές είναι αυστηρά ταξινοµηµένο, µε εξαιρετικά µικρή κύρτωση 

της κοκκοµετρικής καµπύλης, καθώς το 77% των εγκλεισµάτων δεν ξεπερνά τα 

20µm. Η αυστηρή ταξινόµηση είτε αντανακλά χρήση πολύ ώριµων ιζηµάτων είτε 

εντατικό καθαρισµό της πηλόµαζας κατά την προετοιµασία της. Η απότοµη πτώση 

στην περιεκτικότητα της αργιλικής µήτρας σε εγκλείσµατα από τα 20µm στα 40µm 

αντανακλά είτε διαδικασίες καθαρισµού είτε φυσικές, δευτερογενείς επιµολύνσεις 

ενός ιδιαίτερα ώριµου ιζήµατος (µε µέγεθος κατά το πρωτογενές επεισόδιο της 

απόθεσης έως 20µm). 

Σχόλια:   

Με βάση τα δεδοµένα για τη γεωλογία της περιοχής, όπως παρουσιάστηκαν στη 

σχετική ενότητα, η παρουσία αποτυπωµάτων απολιθωµάτων (τρηµατοφόρων και 

διθύρων) στη λεπτόµαζα αντανακλά τη χρήση θαλάσσιας µάργας. Φαίνεται ότι έχει 

υπάρξει ανάµιξή της µε ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης. Τις διαδικασίες ανάµιξης 

ενισχύουν η παρουσία υποµικροσκοπικής σύστασης σχηµατισµών κυµατοειδούς 

µορφής σε συνδυασµό µε την ύπαρξη συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής 

σύστασης131.  

                                                 
131 Η παρουσία συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης µολονότι, συχνά σε συνδυασµό και µε 

άλλα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά, θεωρείται ως τεχνικό «υπόλειµµα» ατελούς ανάµιξης 

διαφορετικών αργίλων (Meyer 1984:61) από µόνο του δεν συνιστά αυταπόδεικτο στοιχείο της 
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Οµάδα κεραµικών υλών µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και 

έντονα εξαλλοιωµένων συστατικών υπερβασικής-βασικής (πιθανότατα και 

ενδιάµεσης;) σύστασης πετρωµάτων (κεραµική ύλη Α.1.β – Εικόνες 48 - 51): 

∆είγµατα ∆111, ∆462, ∆464, ∆755, ∆839, Β1  

Γενικά:  

Πρόκειται για χονδρόκοκκη οµάδα κεραµικών υλών µε πολύ λεπτή έως λεπτή άργιλο 

και προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου. Χαρακτηριστική είναι η τάση ορισµένα 

δείγµατα να περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία χρώµατος πορτοκαλί-

χρυσαφί (Εικόνα 51). Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η λεπτόµαζα εµφανίζει 

διακύµανση ως προς την περιεκτικότητά της σε µαρµαρυγία. Εξίσου χαρακτηριστική 

είναι η πολύ συχνή εµφάνιση έντονων ρηγµατώσεων στην επιφάνεια των χαλαζιών 

(µονοκρυσταλλικών, πολυκρυσταλλικών) (Εικόνα 51). Το χονδρό κλάσµα 

συνίσταται σε θραύσµατα χαλαζιτών – σχιστόλιθων/φυλλιτών, σε µικρό ποσοστό σε 

θραύσµατα πετρωµάτων πυριγενούς, πιθανότατα, προέλευσης και ολιβίνη καθώς και 

θραύσµατα ψαµµιτών, ιλυόλιθων και πυριτόλιθων. Γενικά, πάντως, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η οµάδα εµφανίζει διακύµανση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

χονδρού της κλάσµατος (Εικόνες 49 και 50). Τα παραπάνω συστατικά δεν 

χαρακτηρίζουν κάθε δείγµα της οµάδας. Η άµµος, εξαιτίας της µορφολογίας της και 

της γενικότερης κοκκοµετρικής συµπεριφοράς της και µε δεδοµένη την αναλογία στα 

µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας µε άλλες κεραµικές ύλες (πχ. 

κεραµική ύλη Α.1.α) και οµάδες κεραµικών υλών, συνιστά σκόπιµη προσθήκη.  

Μικροµορφολογία:  

                                                                                                                                            
παραπάνω συνθήκης. Ηπειρωτικά ιζήµατα είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται από τη φυσική παρουσία 

συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης (Day et al. 2003:18, Day 1995a:160).  
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Εµφάνιση κηλίδωσης στη  λεπτόµαζα µε λαδί – καστανά συνεχή νεφελώµατα που 

εναλλάσσονται µε ερυθρά – πορτοκαλί. Στην περίπτωση της οµάδας αυτής το 

νεφέλωµα δεν καλύπτει όλα τα δείγµατα οµοιογενώς σε όλη την επιφάνεια, ενώ στις 

περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε χαµηλή οπτική ενεργότητα, απουσιάζει. Συχνή 

παρουσία συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης χρώµατος ερυθρού, ερυθρού 

– πορτοκαλί (PP, XP). Σε πολύ λίγες περιπτώσεις περιέχουν χαλαζίες, σπάνια 

αναπτύσσονται δακτύλιοι-πόροι περιµετρικά του χονδρού κλάσµατος, ενώ πολύ 

σπάνια οι δακτύλιοι πληρώνονται µε υποµικροσκοπικής σύστασης υλικό µαύρου 

χρώµατος132. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σχηµατισµοί 

υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδούς µορφής, χρώµατος ερυθρού. Το 

αντικατασταθέν αρχικό ανθρακικό υλικό, που διατηρεί τη µορφή των απολιθωµάτων, 

πληρώνεται από υποµικροσκοπικό κλάσµα.  

Λεπτόµαζα (matrix):  

Χρωµατικά ανοµοιογενής µε λαδί έως µαύρα περιθώρια και λαδί έως πορτοκαλί έως 

ερυθρό πυρήνα (ΡΡ). Χρωµατικά οµοιογενής στο ΧΡ µε χρώµα λαδί – πορτοκαλί έως 

ερυθρό – πορτοκαλί, έως σκούρο ερυθρό. Οπτικά ανενεργή έως χαµηλή, τοπικά, 

οπτική ενεργότητα.  

Αδρανές (Γραφήµατα 103, 104) 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 6/94% έως 15/85% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 81-95 / 1-4% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής /µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου / ψηφίδας: 

2-4.5 / 1-8 / 0-3.5 / 0-2 / 0-1%  
                                                 
132 Είναι ενδεχόµενο η ανάπτυξη δακτυλίων περιµετρικά του χονδρού κλάσµατος και η ταυτόχρονη 

πλήρωσή τους µε υποµικροσκοπικής σύστασης υλικό να είναι προϊόν αντιδράσεων, κατά την όπτηση 

σε υψηλές θερµοκρασίες, και να αφορά σε νεοσχηµατισµένες δευτερογενείς φάσεις, όπως ο διοψίδιος. 

Η επισήµανση έγινε από τον Β. Περδικάτση. Για ανάλογο φαινόµενο στην οµάδα κεραµικών υλών 

Α.2.β, βλ. Εικόνα 58. 
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Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: 20µm 

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 320µm έως 420µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 580µm έως 1778µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 36µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

 Μαρµαρυγίες: πρόκειται για µαρµαρυγίες χρώµατος πορτοκαλί-χρυσαφί µε πολύ 

περιορισµένη την παρουσία λευκωπού. Το ποσοστό τους εµφανίζει διακύµανση όχι 

µόνο από δείγµα σε δείγµα, αλλά και ανάµεσα στις διαφορετικές µικροπεριοχές του 

ίδιου δείγµατος. Ανάλογα, εποµένως, µε το δείγµα, το ποσοστό τους κυµαίνεται από 

πολύ λίγοι έως κυρίαρχοι. Σε ορισµένα δείγµατα, σε µικροπεριοχές της λεπτόµαζας 

που εµφανίζουν οπτική ενεργότητα, ο µαρµαρυγίας επικρατεί. Η µέση τιµή του 

µήκους είναι 8µm, ενώ του πλάτους της 5.5µm (Γραφήµατα 105, 106).  

Χαλαζίες: ποικίλουν από κυρίαρχοι έως επικρατούντες. Σχήµα υπογωνιώδες, 

υποστρογγυλεµένο 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: κυρίως τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα. 

Η περιεκτικότητα κυµαίνεται από πολύ λίγα έως σπάνια.  

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου:  

Χαλαζίες: λίγοι 

Χαλαζίτες, φυλλίτες: πολύ λίγοι  

Χονδρό κλάσµα:  

Χαλαζίτες: ποικίλουν από κυρίαρχοι έως συχνοί. Το χαλαζιακό υλικό, είτε µε τη 

µορφή του µονοκρυσταλλικού είτε µε τη µορφή του πολυκρυσταλλικού υλικού, πολύ 

συχνά εµφανίζει έντονες ρηγµατώσεις στην επιφάνειά του (Εικόνα 51). 
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Θραύσµατα συσσωµατωµάτων µεγάλων σε µέγεθος κρυστάλλων χαλαζία: 

ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως λίγοι: συσσωµάτωµα χαλαζιών-

µαρµαρυγία ή/και οξειδωµένου ερυθρού µαρµαρυγία 

Φυλλίτες: λίγοι. Προσδιορίζονται δύο µορφές: α) χαλαζιτικοί: συσσωµάτωµα 

χαλαζιών, και πορτοκαλί – χρυσαφί µαρµαρυγία  µε ή χωρίς ερυθρές οξειδωµένες 

µικροπεριοχές, σπάνια χαλαζίας-πορτοκαλί/χρυσαφί µαρµαρυγίας-οξειδωµένες 

περιοχές-λευκωπός µαρµαρυγίας β) µαρµαρυγιακοί: συσσωµατώµατα από χρυσαφί – 

πορτοκαλί µαρµαρυγίες και χαλαζίες ή πλήρως οξειδωµένοι ερυθρού χρώµατος 

κόκκοι. Στο δείγµα ∆111 παρατηρήθηκε πολύ σπάνια παρουσία πολύ λεπτόκοκκου 

φυλλιτικού υλικού µε αναγωγή του µαρµαρυγία.   

Χαλαζίες: λίγοι. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται έντονες ρηγµατώσεις στην 

επιφάνειά τους  

Θραύσµατα έντονα εξαλλοιωµένων πετρωµάτων, πιθανότατα ηφαιστειακής 

προέλευσης133: ποικίλουν από λίγα έως καθόλου (Εικόνα 49) 

Πιθανόν ολιβίνες έντονα εξαλλοιωµένοι134: ποικίλουν από λίγοι έως καθόλου 

Πλαγιόκλαστα: ποικίλουν από σπάνια έως καθόλου 
                                                 
133 Η όπτηση των κεραµικών της οµάδας σε βεβαιωµένες, µε βάση την περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ 

(XRD), υψηλές θερµοκρασίες (>850˚C) σε συνδυασµό µε την οξείδωση του αδρανούς και την έντονη 

εξαλλοίωση που έχει υποστεί οδηγεί στην πιθανή εκτίµηση προσδιορισµού ορισµένων κόκκων. Στην 

περίπτωση αυτή µελλοντικά για την πληρέστερη αναλυτική τεκµηρίωση τους θα υπάρξει σηµειακή 

ανάλυση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
134 Και στην περίπτωση προσδιορισµού του ολιβίνη ο ακριβής προσδιορισµός του απαιτεί τη σηµειακή 

ανάλυσή του µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης. Από τα τρία δείγµατα της οµάδας στα οποία έγινε 

ανάλυση µε περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ µόνο στο δείγµα ∆111 προσδιορίστηκε ολιβίνης (βλ. το 

σχετικό γωνιόγραµµα του Γραφήµατος 56). Έτσι και αλλιώς θα πρέπει να τονιστεί ότι, µε βάση τον 

οπτικό προσδιορισµό των δειγµάτων της οµάδας, ολιβίνης ή πιθανότατα ολιβίνης δεν προσδιορίστηκε 

σε όλα τα δείγµατα. Η οµάδα είναι δεδοµένο ότι εµφανίζει διακύµανση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του αδρανούς της. Σε ορισµένα, πάντως, δείγµατα που η οπτική παρατήρησε προσδιόρισε πιθανό 

ολιβίνη, αλλά το XRD όχι, είναι πιθανό αυτό να οφείλεται στην πολύ χαµηλή του περιεκτικότητα.  
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Θραύσµατα πετρωµάτων ως συσσωµάτωµα µεγάλων σχετικά κόκκων χαλαζία  

και πιθανόν βιοτίτη: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου (Εικόνα 50) 

Ιλυόλιθοι: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου. 

Κοκκοµετρία:  

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 103, 104), η οµάδα 

χαρακτηρίζεται από µέτρια έως πολύ κακή κοκκοµετρική ταξινόµηση µε σύνθετη 

καµπύλη κατανοµής. Γενικά, τα δείγµατα εµφανίζουν αρνητικές ασυµµετρίες µε 

εξαιρετικά µικρή κύρτωση και µικρή κύρτωση της καµπύλης κοκκοµετρικής 

κατανοµής για το λεπτό κλάσµα,  κατά περίπτωση επαναλαµβανόµενες ασυνέχειες 

για το χονδρό κλάσµα και  επαλληλία µεγίστων. Σε αντίθεση µε την κεραµική ύλη µε 

προσθήκη άµµου και εξαλλοιωµένους φυλλίτες (βλ. περιγραφή κεραµικής ύλης 

Α.2.β), η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε λεπτό κλάσµα εµφανίζει υψηλότερες 

τιµές µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η περιεκτικότητα σε χονδρό.  

Μορφολογία: 

Γενικά, η οµάδα εµφανίζει ανάλογα µορφολογικά χαρακτηριστικά στο αδρανές της 

µε αυτά της οµάδας κεραµικών υλών Α.2.β µε προσθήκη άµµου και εξαλλοιωµένους 

φυλλίτες. Τα εγκλείσµατα εµφανίζουν σύνθετη µορφολογία από στρογγυλεµένους, 

που υπερτερούν αριθµητικά, και πεπλατυσµένους κόκκους που τείνουν να 

συγκεντρώνονται στα µεγαλύτερα µεγέθη. Ανάλογη ποικιλοµορφία χαρακτηρίζει και 

το περίγραµµα του κάθε κόκκου µε σύνθετη µορφολογία από έντονα στρογγυλεµένα 

τµήµατα και επαλληλία οδοντώσεων. Οι έντονα αποστρογγυλεµένοι κόκκοι του 

χονδρού κλάσµατος υποδηλώνουν έντονη καταπόνηση που θα µπορούσε να 
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αντανακλά κατάντη ποταµού (ήρεµο ποτάµιο σύστηµα), παράκτιο ή θαλάσσιο 

παλαιοπεριβάλλον απόθεσης.  

Σχόλια: 

Η εµφάνιση κηλίδωσης135 στη λεπτόµαζα (για την ανάλογη εκδήλωση του 

φαινοµένου βλ. Εικόνες 53, 54 της οµάδας κεραµικών υλών Α.2.β)  σε συνδυασµό µε 

την παρουσία συµπυκνωµάτων και σχηµατισµών κυµατοειδούς µορφής, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, υποµικροσκοπικής σύστασης υποδηλώνει ανάµιξη δύο, τουλάχιστον, 

διαφορετικών ιζηµάτων για την προετοιµασία της (µάργα και ίζηµα ηπειρωτικής 

προέλευσης). Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι σχηµατισµοί υποµικροσκοπικής 

σύστασης κυµατοειδούς µορφής δεν αναπτύσσονται σε όλα τα δείγµατα. Η εναλλαγή 

ερυθρόχροων και καστανόχροων µικροπεριοχών µε τη µορφή νεφελωµάτων που 

αναπτύσσονται τοπικά σε µικροπεριοχές της αργιλικής µήτρας, µε δεδοµένες τις 

υψηλές θερµοκρασίες όπτησης, εξαιτίας της παρουσίας διοψιδίου, οφείλεται κατά τη 

γνώµη µου, πιθανόν, στην άνιση συγκέντρωση περισσότερο και λιγότερο 

ασβεστιούχου υλικού136. Οι λιγότερο ασβεστιούχες µικροπεριοχές της λεπτόµαζας, 

κατά την όπτηση σε υψηλές θερµοκρασίες, οξειδώνονται προσδίδοντας στην 

αργιλική µήτρα χρώµα ερυθρωπό. Αντίθετα, σε µικροπεριοχές όπου σηµειώνεται 

υψηλή συγκέντρωση περισσότερο ασβεστιούχου – ιδιαίτερα λεπτόκοκκου – 

αργιλικού κλάσµατος η οξείδωση δίνει περισσότερο καστανόχροες επιφάνειες137.   

                                                 
135 Αντίστοιχος χαρακτηρισµός της λεπτόµαζας έγινε από τους Joyner L. και Day P., κατά την εξέταση 

λεπτών τοµών κεραµικών από τον νεοανακτορικό κλίβανο του Κοµµού, (Joyner and Day 2001:144, 

145). Για την οπτική απόδοση του φαινοµένου κατά την εξέταση των λεπτών τοµών βλ. Εικόνα 52 της 

οµάδας κεραµικών υλών Α.2.α, όπου το φαινόµενο είναι ανάλογο. 
136 Επισηµαίνεται ότι η προσωπική µου αυτή παρατήρηση είναι αποτέλεσµα της οπτικής εξέτασης 

λεπτών τοµών στο µικροσκόπιο. Για τη διερεύνηση και τον έλεγχο του συλλογισµού απαιτείται 

ανάλυση της µικροµορφολογίας τους στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM).  
137 Η εναλλαγή περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχων µικροπεριοχών δεν προκαλεί, όπως φαίνεται, 

άνισες εντάσεις – θερµικές ή µηχανικές – στο σώµα που θα µπορούσαν να είναι επιβλαβείς για το 
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Το φαινόµενο της άνισης συγκέντρωσης περισσότερο και λιγότερο ασβεστιούχων 

µικροπεριοχών µπορεί να οφείλεται: α) σε ατελή ζύµωση του επιλεγόµενου ιζήµατος, 

τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του οποίου αφορούσαν σε φυσική διακύµανση στις 

συγκεντρώσεις του ασβεστιούχου υλικού τους, β) σε µη εντατική ανάµιξη δύο, 

τουλάχιστον, διαφορετικών ιζηµάτων κατά την προετοιµασία της πηλόµαζας138.  

Σε ένα τρίτο στάδιο ακολουθεί σκόπιµη προσθήκη χονδρού κλάσµατος µε τη µορφή 

αποστρογγυλεµένης άµµου, σύστασης χαλαζιτικής-φυλλιτικής και πυριγενούς. Στην 

περίπτωση αυτής της κεραµικής ύλης το χονδρό κλάσµα συνιστά σκόπιµη από τον 

κεραµέα προσθήκη. Η τεκµηρίωση της προσθήκης πιστοποιείται από συνδυασµό 

διαφορετικών κοκκοµετρικών – µικροµορφολογικών παραµέτρων: α) κανονικότητα 

στην κοκκοµετρική συµπεριφορά του λεπτού κλάσµατος και συχνά πολλαπλές 

ασυνέχειες στο χονδρό κλάσµα, β) συχνά, ασυνέχεια ανάµεσα στο λεπτό και το 

χονδρό κλάσµα, γ) κοινή µικροµορφολογία στα χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας και 

ανάλογα χαρακτηριστικά στο λεπτό κλάσµα της κεραµικής ύλης µε άλλες (κεραµικές 

ύλες Α.1.α, Α.3.α, ΜΑ.1.1 – Εικόνα 81) και ταυτόχρονη διαφοροποίηση των 

                                                                                                                                            
παραγόµενο κεραµικό. Με δεδοµένο τον «ασβεστιούχο χαρακτήρα» του τελικού προϊόντος και την 

έκθεση σε θερµοκρασίες >850ºC, η σπογγώδης, αναµενόµενη, µε βάση τη βιβλιογραφία, µικροδοµή 

του, «απορροφά» τα θερµικά και µηχανικά σοκ κατά την όπτηση. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η 

αναχαίτιση της επέκτασης της υαλοποίησης και η σταθερότητα που εµφανίζει για µεγάλο εύρος 

θερµοκρασιών οφείλεται στον σχηµατισµό νέων κρυσταλλικών φάσεων στα ασβεστιούχα κεραµικά 

καθώς και στην έκλυση CO2, που δηµιουργεί «ανοίγµατα» µεταξύ των σωµατιδίων της αργίλου, 

(Maniatis and Tite 1981:65, 1987: 486, Αλούπη 1993:12). 
138 Σε πρoφορική επικοινωνία µε την Ε. Κυριατζή, που είδε τις ίδιες τις λεπτές τοµές, µου επισήµανε 

ότι το φαινόµενο της εµφάνισης της κηλίδωσης στη λεπτόµαζα δεν συνδέεται, απαραίτητα, µε 

διαδικασίες ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων. Σε πρωτογενή παρασκευάσµατα µε πηλούς από την 

Αίγινα, που η ίδια προετοίµασε χωρίς να αναµίξει διαφορετικά ιζήµατα, εµφανίστηκε παρόµοιο 

φαινόµενο, αλλά µικρότερης έντασης, όταν η αργιλική µάζα εκτέθηκε σε υψηλές θερµοκρασίες. Οι 

Joyner L., Day P.Μ. (Joyner and Day 2001:145) αποδίδουν το φαινόµενο σε ατελή ανάµιξη 

διαφορετικών ιζηµάτων.  
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χαρακτηριστικών του χονδρού κλάσµατος139. Η σύγκριση της λεπτόκοκκης 

κεραµικής ύλης Α.1.α και της χονδρόκοκκης Α.1.β δείχνει µεταξύ άλλων αναλογία 

στη µέση τιµή του µήκους/πλάτους του µαρµαρυγία, µε ελαφρώς υψηλότερες τιµές 

για τη χονδρόκοκκη κεραµική ύλη, εξαιτίας της µορφοµετρικής της «αλλοίωσης» από 

την προσθήκη της χονδρής άµµου.        

Η οµάδα, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη µε προσθήκη άµµου χαλαζιτικής – 

φυλλιτικής σύστασης (οµάδα κεραµικών υλών Α.2.β), τείνει να εµφανίζει 

υψηλότερες συγκεντρώσεις µαρµαρυγιακού υλικού, µολονότι και σε αυτήν την 

περίπτωση παρατηρείται διακύµανση στις περιεκτικότητες από δείγµα σε δείγµα. Η 

διαφοροποίηση των δύο οµάδων έγκειται στην υψηλότερη πυκνότητα του αδρανούς 

του λεπτού κλάσµατος και στη σχετικά υψηλότερη οπτική της ενεργότητα140. 

Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά διείσδυσης ως προς τη 

µικροµορφολογία της λεπτόµαζας και ως προς το λεπτό κλάσµα ανάµεσα στις δύο 

οµάδες.  

Τυπική διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του φυλλιτικού υλικού της οµάδας 

Α.1.β σε σχέση µε την κεραµική ύλη Α.2.β, η περιγραφή της οποίας ακολουθεί, είναι 

ότι στη δεύτερη οι φυλλίτες είναι τυπικά πολύ λεπτόκοκκοι. Ταυτόχρονα, στην 

κεραµική ύλη Α.1.β ο µαρµαρυγίας του φυλλιτικού υλικού είναι τυπικά οξειδωµένος 

και µόνο στο δείγµα ∆111 υπάρχει πολύ σπάνια παρουσία αναγωγής. Αντίθετα, στην 

κεραµική ύλη Α.2.β ο µαρµαρυγίας του φυλλιτικού υλικού έχει υποστεί τυπικά 

αναγωγή. 

 
                                                 
139 Να σηµειωθεί, επιπλέον, η αναλογία στα χηµικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά αυτών των 

κεραµικών υλών.  
140 Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση του δείγµατος ∆622 της λεπτόκοκκης ασβεστιούχου κεραµικής 

ύλης το XRD επιβεβαίωσε συνύπαρξη διοψιδίου και µαρµαρυγία (θερµοκρασία έψησης, περίπου, 

850ºC).  
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Ιβ. Οµάδες κεραµικών υλών µε κηλιδωτή λεπτόµαζα και θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης (Οµάδες Α.2): 

µε βάση τα ιδιαίτερα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται δύο γενικές 

τάσεις: Οµάδα Α.2.α: πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη, Οµάδα Α.2.β: χονδρόκοκκη 

κεραµική ύλη. 

 

Πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε κηλίδωση στη λεπτόµαζα (matrix) 

(κεραµική ύλη Α.2.α – Εικόνες 52 - 54)): 

∆είγµατα ∆180, ∆564, ∆565, ∆673, ∆750, ∆848  

Γενικά:  

Πρόκειται για πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη, µε πολύ λεπτή άργιλο και 

χαρακτηριστική εµφάνιση κηλίδωσης στη λεπτόµαζα. Περιέχει αδρανές λεπτού 

κλάσµατος (κυρίως χαλαζίας) (Εικόνα 52). 

Μικροµορφολογία: 

Βασικό χαρακτηριστικό της οµάδας είναι η εµφάνιση κηλιδωτής λεπτόµαζας σε όλη 

την επιφάνεια του δείγµατος (Εικόνες 53, 54). Η κηλίδωση αποτυπώνεται µε συνεχή 

εναλλαγή λαδί-καστανών µε ερυθρές, πορτοκαλί-ερυθρές µικροπεριοχές 

προσδίδοντας τη µορφή ενός αργιλικού νεφελώµατος. Σε ορισµένα από τα δείγµατα 

παρατηρήθηκε παρουσία περιοχών υποµικροσκοπικής σύστασης, κυµατοειδούς 

µορφής (Εικόνα 54), χρώµατος ερυθρού-καφέ. Συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής 

σύστασης ερυθρού και µαύρου (στο XP) χρώµατος, οπτικά ανενεργά, µε ασαφή στη 

συντριπτική πλειονότητά τους περιγράµµατα. Πολύ σπάνια τα συµπυκνώµατα 

περιέχουν χαλαζιακό υλικό. Το αρχικό ανθρακικό υλικό στις περισσότερες 

περιπτώσεις αντικαθίσταται από υποµικροσκοπικό υλικό διατηρώντας την αρχική του 

µορφή (αποτυπώµατα απολιθωµάτων), ενώ, σπανιότερα, πληρούται από χαλαζίες. 
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Μερικός προσανατολισµός του µαρµαρυγία, παράλληλα µε τις επιφάνειες των 

κεραµικών. 

Λεπτόµαζα (matrix):  

Χρωµατικά οµοιογενής σε όλο το πλάτος της τοµής. Το χρώµα κυµαίνεται από λαδί – 

καφέ έως καφέ-µαύρο στο PP και πορτοκαλί-ερυθρό έως λαδί στο XP. Οπτικά 

ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 107, 108): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 0 έως 1.5% / 98.5 έως 100% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας αργίλου / ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 0 έως 1.5 / 97 - 

100 / 0 – 1% 

Μέση τιµή του αδρανούς: ποικίλει από 14.39µm έως 21.72µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: ποικίλει από 58µm έως 159µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας αργίλου - ιλύος: 

Χαλαζίες: πολύ λίγοι έως πολύ συχνοί – σχήµα  υποστρογγυλεµένο/υπογωνιώδες 

Μαρµαρυγίες141: σπάνια έως λίγα. Πρόκειται κυρίως για µαρµαρυγία χρώµατος 

πορτοκαλί-χρυσαφί, σπανιότερα λευκωπού. Όπως παρατηρεί κανείς στο σχετικό 

ιστόγραµµα, η µέση τιµή του πλάτους είναι, περίπου, 3µm, ενώ του µήκους 6µm   

(Γραφήµατα 109, 110).  

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: ποικίλουν από λίγα έως κυρίαρχα (κυρίως 

τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα). Η µέση τιµή τους είναι 28µm 

Χαλαζίτες: πολύ σπάνιοι 

                                                 
141 Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, στην περίπτωση των κεραµικών µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO όπου το 

XRD ανίχνευσε διοψίδιο και, εποµένως, προσδιορισµένες θερµοκρασίες όπτησης > 850˚C, η οπτική 

παρατήρηση του µαρµαρυγία, που καταστρέφεται στις παραπάνω θερµοκρασίες, αφορά στην 

καταγραφή των αποτυπωµάτων του και όχι στη φυσική του παρουσία.   
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Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: σπάνιοι 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ σπάνια 

Θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης: 

Χαλαζίτες: πολύ σπάνιοι 

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι  

Χονδρό κλάσµα: 

Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι (συσσωµατώµατα χαλαζιών, πορτοκαλί/χρυσαφί χρώµατος 

µαρµαρυγία, χαλαζιών–ερυθρών/καφέ περιοχών) 

Ιλυόλιθοι: ποικίλουν από σπάνιοι έως καθόλου 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία:  

Όπως αποτυπώνεται στα Γραφήµατα 107, 108, η οµάδα χαρακτηρίζεται από 

κοκκοµετρική οµοιογένεια, που αποτυπώνεται στην απουσία ασυµµετρίας στην 

καµπύλη κατανοµής. Η κεραµική ύλη χαρακτηρίζεται από άριστη ταξινόµηση του 

αδρανούς, µε εξαιρετικά µικρή κύρτωση της καµπύλης κατανοµής, καθώς, κατά µέσο 

όρο, το 73% των κόκκων δεν ξεπερνάει τα 20µm. Το αυστηρά ταξινοµηµένο µέγεθος 

του πληθυσµού των κόκκων, είτε είναι αποτέλεσµα της ανάµιξης πολύ ώριµων 

ιζηµάτων, είτε προϊόν εντατικού καθαρισµού της πηλόµαζας από τον κεραµέα142. Η 

απότοµη πτώση στις τιµές του αδρανούς µε µέγεθος >20µm και, κυρίως, µετά τα 

40µm, δηµιουργώντας σχετική απόκλιση από την κανονική καµπύλη κατανοµής, είτε 

                                                 
142 Με δεδοµένο ότι υπάρχουν κεραµικές ύλες (Α.2.β, Α.3.β) µε ανάλογα µικροµορφολογικά 

χαρακτηριστικά µε αυτά της κεραµικής ύλης Α.2.α, ενισχύεται η θέση ότι επιλέχθηκαν πολύ ώριµα 

ιζήµατα. 
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αφορά σε εντατικό καθαρισµό των µαργών κατά τη σχετική προετοιµασία της 

πηλόµαζας, είτε σε δευτερογενείς επιµολύνσεις πολύ ώριµων, κατά το πρωτογενές 

επεισόδιο απόθεσης, µαργών µε άµµο, που, γενικά, δεν ξεπερνά τα 20µm. 

Σχόλια:  

Η λεπτόµαζα εµφανίζει χαρακτηριστικά, ενισχυτικά της ανάµιξης διαφορετικών 

ιζηµάτων: α) η εµφάνιση κηλιδωτής λεπτόµαζας που χαρακτηρίζει τυπικά όλα τα 

δείγµατα της οµάδας. Τα νέφη αναπτύσσονται οµοιόµορφα και συνεχώς, 

καλύπτοντας οµοιογενώς την κεραµοποιηµένη µάζα, β) η παρουσία περιοχών 

υποµικροσκοπικής σύστασης, κυµατοειδούς µορφής που χαρακτηρίζει κάποια από τα 

δείγµατα, γ) η ύπαρξη υποµικροσκοπικής σύστασης συµπυκνωµάτων. Τόσο το 

ασβεστιούχο (µάργα, εξαιτίας της παρουσίας τρηµατοφόρων), όσο και το λιγότερο 

ασβεστιούχο σώµα (ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης από την αποσάθρωση της 

φυλλιτικής-χαλαζιτικής σειράς) αφορούν σε ιδιαίτερα ώριµα ιζήµατα ή σε ιζήµατα 

που προέκυψαν από εντατικό καθαρισµό της πηλόµαζας.   

 

Οµάδα κεραµικών υλών µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, 

έντονα εξαλλοιωµένων (κεραµική ύλη Α.2.β – Εικόνες 55 - 59):  

∆είγµατα ∆126, ∆323, ∆459  

Γενικά: 

Πρόκειται για οµάδα χονδρόκοκκων κεραµικών υλών µε πολύ λεπτή άργιλο και 

υψηλή περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα, το οποίο συνίσταται σε αποστρογγυλεµένη 

άµµο από θραύσµατα, κυρίως, χαλαζιτών – φυλλιτών, και σε µικρό ποσοστό 

ιλυόλιθων–ψαµµιτών-πυριτόλιθων. Η άµµος, µε δεδοµένη την αναλογία στα 

µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά στη λεπτόµαζα της κεραµικής ύλης µε αυτά της 
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πολύ λεπτής κεραµικής ύλης Α.2.α, όπως και της Α.3.β και Α.4 υποδηλώνει σκόπιµη 

προσθήκη της (Εικόνα 82). 

Μικροµορφολογία: 

Χαρακτηριστική είναι η τυπική εµφάνιση κηλίδωσης στη λεπτόµαζα όλων των 

δειγµάτων της οµάδας, ανάλογης ως προς τα επιµέρους χαρακτηριστικά της µε αυτά 

της πολύ λεπτόκοκκης µε κηλίδωση κεραµικής ύλης (Εικόνες 53 - 54) (κεραµική ύλη 

Α.2.α). Τα νέφη έχουν χρώµα λαδί – καστανό και εναλλάσσονται µε αντίστοιχα 

πορτοκαλί – ερυθρά, οµοιόµορφα κατανεµηµένα σε όλη την επιφάνεια των τοµών, 

δηµιουργώντας ένα οµοιογενές σύστηµα άµορφου νεφελώµατος υποµικροσκοπικής 

σύστασης.  

Τοπικά, εµφανίζονται µεγάλες, σχετικά, επιφάνειες στη λεπτόµαζα, χρώµατος 

καστανού έως ερυθρού, καθώς και κυµατοειδούς µορφής σχηµατισµοί 

υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος καστανού ή ερυθρού (Εικόνα 59). Συχνά, 

υπάρχουν συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος µαύρου, µαύρου – 

ερυθρού (ΡΡ, ΧΡ), χωρίς σαφή όρια, οπτικά ανενεργά. Σπάνια τα συµπυκνώµατα 

περιέχουν χαλαζιακό υλικό.  

 Χαρακτηριστική είναι η πολύ συχνή ανάπτυξη δακτυλίων, που πληρούνται από 

υλικό υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος µαύρου (ΡΡ, ΧΡ), ως περιχείλωµα, 

περιµετρικά του χονδρού, κυρίως, κλάσµατος (χαλαζιτών – φυλλιτών) (Εικόνα 58).  

Το αρχικό ανθρακικό υλικό έχει µέγεθος ιλύος και αντικαθίσταται από υλικό 

υποµικροσκοπικής σύστασης, διατηρώντας την αρχική του µορφή (αποτυπώµατα 

ανθρακικού υλικού).  

Λεπτόµαζα (matrix): 
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Χρωµατικά ελαφρώς ανοµοιογενής µε καστανά έως µαύρα περιθώρια και ερυθρό - 

πορτοκαλί πυρήνα (ΡΡ). Στο ΧΡ τα περιθώρια είναι λαδί – ερυθρά και ο πυρήνας 

ερυθρός σκούρος. Οπτικά ανενεργή λεπτόµαζα. 

Αδρανές (Γράφηµα 111, 112) 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 29/71% έως 55/45% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 31-46 / 10-25% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής /µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου / ψηφίδας: 

0-28 / 8-23 / 17-23 / 0-4 / 0 – 4% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: 40µm  

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 240µm έως 590µm143 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 600µm έως 2285µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: ποικίλει από 119µm έως 220µm. 

Λεπτό κλάσµα: 

Χαλαζίες: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως κυρίαρχοι, σχήµα στρογγυλεµένο έως 

υπογωνιώδες 

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από σπάνιοι έως λίγοι. Πρόκειται κυρίως για µαρµαρυγία 

χρώµατος πορτοκαλί-χρυσαφί, σπάνια λευκωπού  

Ιλυόλιθοι: ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ λίγοι  

Πλαγιόκλαστα: πολύ σπάνια  

Θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης: 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: σπάνιοι 

                                                 
143 Η απόκλιση από τη µέση τιµή του χονδρού κλάσµατος ανά δείγµα είναι πολύ µεγάλη, εξαιτίας του 

κοκκοµετρικού εύρους που χαρακτηρίζει το κάθε δείγµα χωριστά. Η τυπικότητα της οµάδας σε µεγάλα 

κοκκοµετρικά εύρη αντανακλά πλήρως ανοµοιογενές ίζηµα µε πολύ κακή ταξινόµηση. 
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Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: ποικίλουν από πολύ λίγα έως συχνά (κυρίως 

τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα). 

Χονδρό κλάσµα144: 

Το χονδρό κλάσµα συνίσταται σε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων, 

χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης (φυλλίτες και χαλαζίτες) και σε µικρή 

περιεκτικότητα σε ιλυόλιθους, ψαµµίτες, πυριτόλιθους. Ανάλογα µε το δείγµα 

παρατηρείται διακύµανση ως προς την περιεκτικότητά τους σε χαλαζίτες και 

φυλλίτες (Εικόνες 55, 56). Το φυλλιτικό και ιλυολιθικό υλικό έχουν υποστεί έντονη 

εξαλλοίωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις µεγάλο έως το µέγιστο τµήµα των 

φυλλιτών χαρακτηρίζεται από εξαλλοίωση του µαρµαρυγιακού τους παράγοντα σε 

υποµικροσκοπικό υλικό που εκδηλώνεται ως νεφέλωµα και καλύπτει µεγάλο τµήµα 

της επιφάνειας (Εικόνες 56 - 58). Ο εξαλλοιωµένος µαρµαρυγίας στη συντριπτική 

πλειονότητα των περιπτώσεων έχει υποστεί πιθανότατα τυπικά παρατεταµένη 

αναγωγή γι’ αυτό και το χρώµα του κυµαίνεται από γκρι ανοιχτό-γαλάζιο έως γκρι 

σκούρο/µαύρο145. Οι περιπτώσεις οξειδωµένου µαρµαρυγία µε την εµφάνιση 

ερυθρών περιοχών στο φυλλιτικό σώµα είναι πολύ λίγες.  

                                                 
144 Κατά την περιγραφή του χονδρού κλάσµατος, δεν γίνεται σχολιασµός µε λεπτοµερή αναφορά στα 

επιµέρους µεγέθη – ούτε στους κόκκους µεγέθους ψηφίδας, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

αδρανούς παραµένουν αµετάβλητα, ανεξάρτητα από τις επιµέρους τιµές των εγκλεισµάτων.  

Επισηµαίνεται, πάντως, ότι στις µικρότερες τιµές της χονδρής άµµου ανάµεσα στα δείγµατα ∆459 και 

το δείγµα ∆126 παρατηρείται διαφοροποίηση. Στο δείγµα ∆126 επικρατούν για τις µικρότερες τιµές 

άµµου οι χαλαζίτες µε µικρή παρουσία φυλλιτών, ενώ στα άλλα δύο για τις αντίστοιχες τιµές το 

φυλλιτικό υλικό είναι περισσότερο αυξηµένο.   
145 Ο συλλογισµός µου αυτός, σχετικά µε την πιθανή αναγωγή του φυλλίτη µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση σκούρου χρώµατος στην επιφάνειά του, είναι αποτέλεσµα της οπτικής εξέτασης των λεπτών 

τοµών. Η ανάλυση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) σε µελλοντική φάση θα µπορούσε να 

διερευνήσει την ισχύ της παραπάνω θέσης. Σε προφορική επικοινωνία µε την Ε. Αλούπη, που έχει 

ασχοληθεί συστηµατικά µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας (Αλούπη 1993) στην 

ανάλυση αρχαίων κεραµικών, θεωρεί τον συλλογισµό µου ως πολύ πιθανό. Μου επεσήµανε, µάλιστα, 
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Θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων, χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης:  

Φυλλίτες: ποικίλουν από επικρατέστεροι έως πολύ λίγοι. Στη συντριπτική 

πλειονότητα συνίστανται σε  συσσωµατώµατα από χαλαζίες και γκρι – γκρι/γαλάζιες 

έως λαδί-µαύρες περιοχές υποµικροσκοπικής σύστασης ως εξαλλοιώσεις µαρµαρυγία 

που πιθανότατα υπέστη αναγωγή (Εικόνες 56 – 58). Σε σπάνιες περιπτώσεις 

υπάρχουν χαλαζίες και ερυθρός οξειδωµένος µαρµαρυγίας.  

Σχιστόλιθοι: πολύ λίγοι: συσσωµάτωµα χαλαζιών-γκρι/γαλάζιων περιοχών 

υποµικροσκοπικής σύστασης  

Χαλαζίτες: επικρατούν (Εικόνα 55) ή κυριαρχούν (Εικόνα 56). Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των χαλαζιών, είτε µε τη µορφή του µονοκρυσταλλικού είτε µε τη 

µορφή του πολυκρυσταλλικού, εµφανίζουν διαφοροποίηση ανάµεσα στα δείγµατα. 

Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις στην επιφάνειά τους 

ανάλογες µε αυτές που χαρακτηρίζουν τα δείγµατα της οµάδας µε θραύσµατα άµµου 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής και πυριγενούς σύστασης (οµάδα κεραµικών υλών Α.1.β), 

ενώ σε άλλες όχι.  

Χαλαζίες: λίγοι. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στην 

επιφάνειά τους    

Ιλυόλιθοι: λίγοι. Συσσωµατώµατα χαλαζιών και γκρι-γαλάζιων-λαδί περιοχών 

υποµικροσκοπικής σύστασης  

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι (άργιλος, χαλαζίας, µαρµαρυγίας) έως 

καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου. 

Κοκκοµετρία: 

                                                                                                                                            
ότι µε δεδοµένη την όπτηση της οµάδας Α.2.β σε θερµοκρασίες >850ºC (η ορυκτολογική ανάλυση 

έδειξε τυπικά διοψίδιο), είναι, επίσης, πιθανό ότι οι κόκκοι αυτοί έχουν υαλοποιηθεί.   
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Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 111, 112), σε όλα τα 

δείγµατα παρατηρείται σύνθετη αθροιστική καµπύλη κοκκοµετρικής κατανοµής 

Εκδηλώνεται µε την υψηλή περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα, που σε ποσοστό, 

ανάλογα το δείγµα, είναι ανάλογο ή υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του λεπτού. Στα 

ιστογράµµατα αποτυπώνεται επαλληλία µεγίστων, χωρίς φυσιολογική ακολουθία 

εκατέρωθεν τους, και ταυτόχρονα επαλληλία κοκκοµετρικών ασυνεχειών. Στο δείγµα 

∆126 οι ασυνέχειες είναι λιγότερο έντονες και αναπτύσσονται περισσότερο 

φυσιολογικές ακολουθίες εκατέρωθεν των αλλεπάλληλων µεγίστων. Σε κάθε 

περίπτωση τα ιστογράµµατα αντανακλούν πολύ φτωχά ταξινοµηµένα ιζήµατα µε 

ποικίλους πληθυσµούς. Παρατηρείται διακύµανση στη µέγιστη τιµή της άµµου του 

χονδρού κλάσµατος από δείγµα σε δείγµα. 

Μορφολογία αδρανούς:  

Χαρακτηριστική είναι η σύνθετη µορφολογία των εγκλεισµάτων όχι µόνο στο ίδιο 

δείγµα, αλλά και στις διαφορετικές πλευρές του ίδιου κόκκου. Γενικά, τα δείγµατα 

εµφανίζουν σύνθετη µορφολογία ως προς το σχήµα των εγκλεισµάτων µε 

συστηµατική συνύπαρξη έντονα στρογγυλεµένων και περισσότερο πεπλατυσµένων 

κόκκων. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ακόµα και αρκετοί φυλλίτες, που από τη φύση 

τους αναπτύσσονται προς έναν άξονα, εξαιτίας του φυλλοπυριτικού τους χαρακτήρα, 

είναι ιδιαίτερα αποστρογγυλεµένοι. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο, κυρίως στους 

χαλαζίτες, να εµφανίζει σύνθετη µορφολογία ακόµα και ο ίδιος κόκκος. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι δύο πλευρές του έχουν έντονα στρογγυλεµένο σχήµα, ενώ οι 

υπόλοιπες υπογωνιώδες. Υπάρχει  η τάση τόσο οι χαλαζίτες όσο και οι φυλλίτες να 

έχουν περισσότερο στρογγυλεµένο σχήµα στα µικρότερα µεγέθη (µέγεθος αδρανούς 

έως αδρή άµµος), ενώ στα µεγέθη της πολύ αδρής άµµου και σε αυτά της ψηφίδας να 

συγκεντρώνονται οι περισσότερο πεπλατυσµένοι.    
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Σε κάθε, πάντως, περίπτωση είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση των φυλλιτών το 

έντονα στρογγυλεµένο τους περίγραµµα ανεξάρτητα από το σχήµα τους. Ως προς το 

χαλαζιτικό υλικό παρατηρήθηκε σύνθετο περίγραµµα ακόµα και στον ίδιο κόκκο µε 

συνύπαρξη λείου και έντονα οδοντωµένου περιγράµµατος. 

Σχόλια: 

Η µικροµορφολογία της λεπτόµαζας είναι ανάλογη µε αυτήν της πολύ λεπτόκοκκης 

κεραµικής ύλης Α.2.α καθώς και των Α.3.β, Α.4 που θα περιγραφούν παρακάτω 

(Εικόνα 82). Όπως και στην περίπτωση της κεραµικής ύλης Α.2.α και για ανάλογους 

λόγους, είναι πιθανό ότι για την προετοιµασία της πηλόµαζας αναµίχθηκαν µάργες µε 

ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης. Επισηµαίνεται ότι κυµατοειδείς σχηµατισµοί 

υποµικροσκοπικής σύστασης δεν υπάρχουν σε όλα τα δείγµατα.  

Η εµφάνιση δακτυλίων περιµετρικά του χονδρού κλάσµατος οφείλεται σε 

δευτερογενείς αντιδράσεις ανάµεσα στο αργιλικό κλάσµα και το αδρανές, εξαιτίας 

των άνισων πιέσεων που αναπτύσσονται  κατά την όπτηση σε υψηλές 

θερµοκρασίες146 και υπό την επίδραση αναγωγικών επεισοδίων. Η πλήρωση των 

δακτυλίων σε ορισµένες περιπτώσεις µε υποµικροσκοπικής σύστασης υλικό δεν 

αποκλείεται, όπως ειπώθηκε, να σχετίζεται µε την ανάπτυξη διοψιδίου (βλ. Πίνακα 

4).    

                                                 
146 Με δεδοµένη την παρουσία διοψιδίου / απουσία µαρµαρυγία στην οµάδα, όπως κατέδειξε η 

ορυκτολογική ανάλυση, υπενθυµίζεται ότι η κεραµική ύλη ψήθηκε σε θερµοκρασίες >850ºC. Ανάλογο 

φαινόµενο ανάπτυξης δακτυλίων παρατηρήθηκε και στην κεραµική ύλη 2β από τον νεοανακτορικό 

κλίβανο του Κοµµού. Γενικότερα, η κεραµική ύλη 2β του Κοµµού εµφανίζει αναλογία στα 

µικροµορφολογικά και τα γενικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των χονδρόκοκκων µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO κεραµικών υλών που πιστοποιήθηκαν στον Βρύσινα. Στην περίπτωση της 

κεραµικής ύλης του Κοµµού ο Day παρατηρεί κηλίδωση στη λεπτόµαζα, ανάµιξη διαφορετικών 

αργίλων, έντονη εξαλλοίωση του χονδρού κλάσµατος που συνιστά σκόπιµη προσθήκη άµµου και 

ανάπτυξη δακτυλίων περιµετρικά του αδρανούς. Την εµφάνιση των δακτυλίων αποδίδει στις υψηλές 

θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε έντονα αναγωγικά επεισόδια κατά την όπτηση, ( Joyner and Day 2001: 

145).                
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Η υψηλή αναλογία του χονδρού σε σχέση µε το λεπτό κλάσµα υποδηλώνει 

προσθετικές διαδικασίες (Whitbread 1995:392 κ.ε., Κυριατζή 2000:48-50). Η 

υπόθεση της προσθήκης ενισχύεται µε δεδοµένη την οµοιότητα που εµφανίζει αυτή η 

κεραµική ύλη και η αντίστοιχη πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση (κεραµική ύλη Α.2.α) 

ως προς τα χαρακτηριστικά του υποµικροσκοπικού υποστρώµατος και τα γενικότερα 

µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας (Εικόνα 82)147. Η υπόθεση να 

προέκυψε η πολύ λεπτόκκοκη κεραµική ύλη (Α.2.α) από αφαίρεση της αδρής άµµου 

από την αδρόκοκκη κεραµική ύλη αποδυναµώνεται µε δεδοµένο ότι υπάρχουν και 

άλλες οµάδες κεραµικών υλών (κεραµικές ύλες Α.3.β, Α.4), η παρουσίαση των 

οποίων ακολουθεί (Εικόνα 82), που διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά 

του χονδρού τους κλάσµατος, αλλά εµφανίζουν ανάλογα µικροµορφολογικά 

χαρακτηριστικά ως προς τη λεπτόµαζά τους. Η προστιθέµενη άµµος είναι 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης.  

 

Ιγ. Οµάδα µέτρια χονδρόκοκκων148 κεραµικών υλών µε προσθήκη χαλαζιτικής 

άµµου (κεραµική ύλη Α.3 – Εικόνα 60): 

∆είγµατα Ε804, Ε932, Ε962 

Γενικά: 

Η οµάδα, µε βάση τα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας, αλλά, 

κυρίως, την περιεκτικότητα των δειγµάτων σε µαρµαρυγία, διακρίνεται σε δύο 

διαφορετικές κεραµικές ύλες. Οι δύο κεραµικές ύλες δεν διαφοροποιούνται ως προς 

τα χαρακτηριστικά της αδρής άµµου: 

                                                 
147 Υπενθυµίζεται, επιπλέον, η αναλογία στα χηµικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των δύο 

οµάδων.   

148 Ο χαρακτηρισµός «µέτρια χονδρόκοκκη» αφορά στην τεχνολογία εκείνη που χαρακτηρίζεται από 

λεπτή άργιλο µε προσθήκη χονδρής άµµου, αλλά χαµηλής περιεκτικότητας.  
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α) µε µαρµαρυγία  

β) χωρίς µαρµαρυγία 

 

α) κεραµική ύλη µε µαρµαρυγία (κεραµική ύλη Α.3.α): δείγµατα Ε932, Ε962 

Γενικά:  

Μέτρια χονδρόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο (CaO), µε 

λεπτή άργιλο που χαρακτηρίζεται από την προσθήκη άµµου από θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, ως επί το πλείστον 

χαλαζίτες και µάλιστα τυπικά πολύ αδρής άµµου και µεγέθους ψηφίδας. 

Χαρακτηριστική είναι η επικράτηση στο λεπτό κλάσµα µαρµαρυγία.  Η οµάδα 

χαρακτηρίζεται από την τυπική εµφάνιση πολύ χαµηλής περιεκτικότητας χαλαζιτικής 

άµµου σε αντίθεση µε τις ήδη περιγραφείσες χονδρόκοκκες, µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο (CaO), οµάδες (Α.1.β, Α.2.β). 

Μικροµορφολογία: 

Η λεπτόµαζα είναι χαρακτηριστικά ανάλογη τόσο µε την αντίστοιχη της λεπτόκοκκης 

µε µαρµαρυγία (κεραµική ύλη Α.1.α) όσο και µε τη χονδρόκοκκη κεραµική ύλη µε 

προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων 

χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και συστατικών πυριγενούς σύστασης 

[υπερβασικής, βασικής και ενδιάµεσης σύστασης; (οµάδα κεραµικών υλών Α.1.β)]. 

Πολύ συχνά υπάρχουν συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης χρώµατος 

µαύρου – ερυθρού, χωρίς σαφές περίγραµµα, οπτικά ανενεργά. Σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις τα συµπυκνώµατα περιέχουν χαλαζιακό υλικό. Στη µεγέθυνση 250Χ 

παρατηρήθηκε η ανάπτυξη νεφελώµατος υποµικροσκοπικής σύστασης που 

χαρακτηρίζεται από εναλλαγή καστανών – λαδί και ερυθρών – πορτοκαλί νεφών. 
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Πολύ συχνά το αρχικό ανθρακικό υλικό, που διατηρεί τη µορφή του, έχει 

αντικατασταθεί από υλικό υποµικροσκοπικής σύστασης. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Χρωµατικά ελαφρώς ανοµοιογενής µε καστανά – λαδί περιθώρια και καστανό – 

πορτοκαλί πυρήνα (ΡΡ). Στο ΧΡ τα περιθώρια έχουν χρώµα καστανό – λαδί, ενώ ο 

πυρήνας σκούρο ερυθρό έως πορτοκαλί - ερυθρό. Οπτικά ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 113, 114)149:  

Χαρακτηριστική διαφοροποίηση της οµάδας σε σχέση µε τις, ήδη, περιγραφείσες 

ασβεστιούχες είναι η, τυπικά, πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα. 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 1 / 99 έως 2 / 98% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 97 / 1-2% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής /µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου / ψηφίδας: 

0-0.5 / 0 / 1 / 0 / 1% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: 18µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: 3189µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: ποικίλει από 65µm έως 138µm150. 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

                                                 
149 Εξαιτίας των µεγάλων κοκκοµετρικών χασµάτων που τυπικά χαρακτηρίζουν την οµάδα και, 

εποµένως, της µεγάλης απόκλισης, δεν δίνεται µέση τιµή για το χονδρό κλάσµα. 
150 Σηµειώνεται ότι για τον προσδιορισµό της µέσης απόστασης λαµβάνονται υπόψη οι αποστάσεις 

των κόκκων τόσο του λεπτού όσο και του χονδρού κλάσµατος. Η µεγάλη απόκλιση που παρατηρείται 

στη µέση απόσταση ανάµεσα στα δείγµατα οφείλεται ουσιαστικά, µε δεδοµένη τη χαµηλή 

περιεκτικότητα στο χονδρό κλάσµα, στη διακύµανση που εµφανίζει η πυκνότητα του λεπτού 

κλάσµατος. 
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Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Πρόκειται κυρίως για µαρµαρυγία χρώµατος πορτοκαλί-

χρυσαφί. Η µέση τιµή του µήκους του µαρµαρυγία είναι 9.9µm, ενώ του πλάτους 

5µm (Γραφήµατα 115, 116)  

Χαλαζίες: κυριαρχούν 

Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: πολύ λίγοι 

Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ λίγα κυρίως τρηµατοφόρα, σπάνια δίθυρα 

Χονδρό κλάσµα: 

Χαλαζίτες: συχνοί  

Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι (χαλαζίες – πορτοκαλί/χρυσαφί 

µαρµαρυγίας – ερυθρές οξειδωµένες περιοχές) 

Χαλαζίες: σπάνιοι 

Ιλυόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ σπάνια 

Κοκκοµετρία:  

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 113, 114), η οµάδα 

χαρακτηρίζεται από πολύ κακή ταξινόµηση του αδρανούς της. Παρουσιάζει αρνητική 

ασυµµετρία µε µικρή κύρτωση της καµπύλης κατανοµής του λεπτού κλάσµατος και 

µεγάλα κοκκοµετρικά χάσµατα τόσο µεταξύ λεπτού - χονδρού όσο και στις επιµέρους 

τιµές του χονδρού κλάσµατος, αντανακλώντας «σφοδρά» επεισόδια διατάραξης. Ως 

προς τις τιµές του χονδρού κλάσµατος χαρακτηριστική είναι η τυπική παρουσία 
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χαλαζιτικού υλικού µεγέθους ψηφίδας151, καθώς και η, τυπικά, χαµηλή 

περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα.  

Μορφολογία: 

Και στην περίπτωση της οµάδας αυτής παρατηρείται σύνθετη µορφολογία αδρανούς. 

Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στη µορφολογία του χονδρού κλάσµατος µε βάση της 

επιµέρους τιµές του. Έτσι, οι κόκκοι µεγέθους ψηφίδας, που είναι τυπικά χαλαζίτες, 

είναι ιδιαίτερα πεπλατυσµένοι µε αναλογία των δύο αξόνων που κυµαίνεται από 1:2.5 

έως 1:3, ενώ το περίγραµµά τους είναι, εξίσου, σύνθετο µε συνδυασµένη παρουσία 

καµπύλων και περισσότερο οδοντωµένων µικροπεριγραµµάτων. Αντίθετα, οι κόκκοι 

µεγέθους άµµου µε τιµές µεγαλύτερες της λεπτής είναι περισσότερο στρογγυλεµένοι 

µε αναλογία των δύο αξόνων που κυµαίνεται από 1:1 έως 1:1.7. Το περίγραµµά τους 

είναι άλλοτε πλήρως στρογγυλεµένο και άλλοτε συνδυάζει και τοπικές οδοντώσεις.  

Σχόλια: 

∆εν παρατηρήθηκαν σχηµατισµοί υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδούς 

µορφής. Η αναλογία της µικροµορφολογίας της λεπτόµαζας152 µε τις οµάδες υψηλής 

σε ασβέστιο περιεκτικότητας και υψηλές συγκεντρώσεις µαρµαρυγία ενισχύουν την 

πιθανότητα ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων για την προετοιµασία του 

υποµικροσκοπικού υποστρώµατος. Και στην περίπτωση της κεραµικής ύλης Α.3.α 

φαίνεται ότι αναµιγνύεται, µε δεδοµένη την παρουσία αποτυπωµάτων απολιθωµάτων, 

µάργα θαλάσσιας προέλευσης µε ώριµο ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης. 

                                                 
151 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, εξαιτίας της χαµηλής περιεκτικότητας σε χονδρό κλάσµα και της 

µεγάλης µέσης απόστασης µεταξύ των κόκκων του, η κοκκοµετρική ανάλυση της εικόνας είναι 

αποσπασµατική και δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη συνολική οπτική παρατήρηση της λεπτής τοµής, 

ώστε να αποδοθούν όλες οι επιµέρους τιµές. Αυτό σηµαίνει ότι σηµειώνονται, µε δεδοµένο το µεγάλο 

κοκκοµετρικό εύρος και τη χαµηλή περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα, µεµονωµένα, µε χαµηλή 

ποσοστιαία παρουσία, µέγιστα.   
152 Η χηµική και ορυκτολογική ανάλυση και σε αυτήν την περίπτωση είναι ανάλογη µε το αντίστοιχο, 

γενικότερα, προφίλ των οµάδων µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (CaO).  
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Με δεδοµένη την αναλογία στα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της κεραµικής 

ύλης µε εκείνες που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε CaO και τείνουν να εµφανίζουν 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία (Εικόνα 81), ενισχύεται η πιθανότητα 

ενός επόµενου σταδίου, οπότε προστίθεται χαµηλή περιεκτικότητα αδρής άµµου 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης, που, εξαιτίας των κοκκοµετρικών 

χαρακτηριστικών της, αντανακλά έντονα ενεργό µεταφορικό σύστηµα (σφοδρότητα 

ρέοντος ύδατος) και δεν αποκλείεται να σχετίζεται µε ένα περισσότερο ορεινό 

παλαιοπεριβάλλον απόθεσης.  

 

β) κεραµική ύλη χωρίς µαρµαρυγία (κεραµική ύλη Α.3.β): δείγµα Ε804 

Γενικά:  

Πρόκειται για µέτρια χονδρόκοκκη κεραµική ύλη µε πολύ λεπτή άργιλο. Η κεραµική 

ύλη έχει αναλογίες στην τεχνολογία της µε την οµάδα Α.2 χωρίς µαρµαρυγία (Εικόνα 

82). Χαρακτηρίζεται από την προσθήκη χαλαζιτικής άµµου µε πολύ χαµηλή 

περιεκτικότητα σε χονδρό κλάσµα και µεγάλα κοκκοµετρικά χάσµατα µεταξύ των 

επιµέρους κόκκων του (Γράφηµα 117). Για τον λόγο αυτόν δεν θα υπάρξει 

λεπτοµερής περιγραφή της οµάδας, αλλά τα σχόλια θα εστιάσουν µόνο στα στοιχεία 

διαφοροποίησης: 

α) Η περιεκτικότητα του λεπτού κλάσµατος σε µαρµαρυγία είναι σπάνια. 

β) Το φαινόµενο της κηλίδωσης στη λεπτόµαζα είναι περισσότερο έντονο γι’ αυτό 

και η παρατήρησή του έγινε σε χαµηλή µεγέθυνση. Εκδηλώνεται ως εναλλαγή νεφών 

χρώµατος καστανού – λαδί µε πορτοκαλί – ερυθρά. 

γ) Το χονδρό κλάσµα που, επίσης, συνιστά προσθήκη άµµου χαρακτηρίζεται από 

χαλαζίτες µε πολύ σπάνια την παρουσία φυλλιτών. Στην περίπτωση αυτή το 
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µαρµαρυγιακό στοιχείο του φυλλίτη έχει υποστεί έντονη εξαλλοίωση και αναγωγή γι’ 

αυτό και έχει γκρι χρώµα, όπως και στην κεραµική ύλη Α.2.β. 

Σχόλια: 

Σχετικά µε τη διαδικασία προετοιµασίας της πηλόµαζας της κεραµικής ύλης, ισχύουν 

οι αντίστοιχες υποθέσεις για την κεραµική ύλη Α.3.α. Η άµµος είναι χαλαζιτικής-

φυλλιτικής σύστασης.  

 

Ιδ. Κεραµική ύλη µε προσθήκη ιλυόλιθων (οµάδα Α.4 – Εικόνα 61): 

∆είγµα Ε764 

Γενικά: 

Πρόκειται για χονδρόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής περιεκτικότητας σε CaO µε πολύ 

λεπτή άργιλο και ιλυόλιθους. Η µικροµορφολογία της λεπτόµαζας είναι ανάλογη µε 

την αντίστοιχη της οµάδας των κεραµικών υλών  µε κηλίδωση (Α.2, Α.3.β – Εικόνα 

82). Με δεδοµένη αυτήν την αναλογία ενισχύεται η πιθανότητα ότι οι ιλυόλιθοι 

συνιστούν προσθήκη. 

Μικροµορφολογία:  

Η λεπτόµαζα καλύπτεται σε όλη την επιφάνειά της οµοιογενώς από νέφη χρώµατος 

λαδί – καστανά που εναλλάσσονται µε πορτοκαλί – ερυθρά. Πολύ συχνά υπάρχουν 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης χρώµατος µαύρου, µαύρου – ερυθρού 

(ΡΡ, ΧΡ) µε ασαφές περίγραµµα, οπτικά ανενεργά. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη 

δακτυλίων που πληρούνται µε υποµικροσκοπικής σύστασης υλικό, χρώµατος 

µαύρου, περιµετρικά του χονδρού κλάσµατος. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Ελαφρώς ανοµοιογενές χρώµα τοµής µε καστανά – καφέ περιθώρια και πορτοκαλί – 

ερυθρό πυρήνα (ΡΡ, ΧΡ). Οπτικά ανενεργή. 
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Αδρανές (Γράφηµα 118): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: 11 / 89% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 85 / 4% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής /µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου / ψηφίδας: 

2 / 3 / 5 / 1 / 0% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: 21µm 

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: 604µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: 1335µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 50µm. 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Χαλαζίες: επικρατούν 

Μαρµαρυγίες: η τιµή τους εµφανίζει διακύµανση ανάλογα µε την µικροπεριοχή της 

λεπτόµαζας που εξετάζεται. Το χρώµα τους είναι πορτοκαλί/χρυσαφί. Η µέση τιµή 

του µήκους είναι 7µm, η µέση τιµή του πλάτους είναι 3.5µm (Γραφήµατα 119, 120)  

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ σπάνια, κυρίως τρηµατοφόρα 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: λίγοι 

Ιλυόλιθοι: λίγοι 

Ψαµµίτες: σπάνιοι 

Χαλαζίτες: σπάνιοι. 

Χονδρό κλάσµα: 

Ιλυόλιθοι: επικρατούν. Χαρακτηρίζονται από χαλαζίες µεγέθους ιλύος και περιοχές 

υποµικροσκοπικής σύστασης γαλάζιου - γκρι χρώµατος που καλύπτουν ως νεφέλωµα 

την επιφάνεια των κόκκων.  
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Ψαµµίτες: πολύ λίγοι. 

Κοκκοµετρία:  

Όπως παρατηρεί κανείς στο σχετικό ιστόγραµµα (Γράφηµα 118), υπάρχει κακή 

ταξινόµηση του αδρανούς µε αρνητική ασυµµετρία (φυσιολογική κατανοµή κόκκων 

και µικρή κύρτωση στην κοκκοµετρική κατανοµή του λεπτού κλάσµατος, τυπικές 

ασυνέχειες στο χονδρό). Αποτυπώνεται σύνθετη αθροιστική συχνότητα µε επαλληλία 

µεγίστων. 

Μορφολογία:  

Οι ιλυόλιθοι έχουν σχήµα τραπεζιόσχηµο, υποστρογγυλεµένο ή περισσότερο 

επίµηκες. Παρατηρείται σύνθετη µορφολογία ακόµα και στον ίδιο κόκκο µε 

στρογγυλεµένες και έντονα γωνιώδεις ακµές.  

Σχόλια: 

Η αναλογία στα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας µε τις υπόλοιπες 

κεραµικές ύλες µε κηλίδωση ενισχύει τη θέση ότι οι ιλυόλιθοι συνιστούν προσθήκη 

σε µια υποµικροσκοπική βάση που προέκυψε από την ανάµιξη µάργας µε ώριµο 

ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης.  

 

5.3.1β ΙΙ. Οµάδες κεραµικών υλών µε µέτρια περιεκτικότητα σε CaO (2-5%) 

(οµάδα ΜΑ1): 

ΙΙα. Κεραµική ύλη µε προσθήκη φυλλιτών (κεραµική ύλη ΜΑ1.1 – Εικόνες 62, 

63): 

∆είγµα ΙΣΤ 

Γενικά: 

Πρόκειται για χονδρόκοκκη κεραµική ύλη µε µέτρια λεπτή άργιλο που 

χαρακτηρίζεται από την σκόπιµη προσθήκη φυλλιτών. 
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Μικροµορφολογία: 

Σχηµατισµοί και µικροπεριοχές υποµικροσκοπικής σύστασης καστανού χρώµατος 

χωρίς αδρανές. Πολύ συχνά συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος 

ερυθρού έως µαύρου (ΡΡ, ΧΡ), συχνά χωρίς σαφές περίγραµµα και χωρίς αδρανές. Οι 

φυλλίτες είναι προσανατολισµένοι παράλληλα µε τα τοιχώµατα των κεραµικών. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Καστανά περιθώρια, πορτοκαλί – καστανός πυρήνας (ΡΡ) και λαδί – καστανά 

περιθώρια, καστανός – πορτοκαλί πυρήνας (ΧΡ). Χαµηλή οπτική ενεργότητα.  

Αδρανές (Γράφηµα 121): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: 11 / 89% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 85 / 4% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 4 / 

3 / 2 / 1.5 / 0.5% 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: 23µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: 538µm 

Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: 2581µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 11µm. 

Λεπτό κλάσµα: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Το χρώµα τους είναι πορτοκαλί-χρυσαφί, λιγότερο συχνά 

λευκωπό. Η µέση τιµή του µήκους είναι 9.5µm, ενώ του πλάτους 6µm (Γραφήµατα 

122, 123)  

Χαλαζίες: κυριαρχούν 

Φυλλίτες: πολύ συχνοί 

Χαλαζίτες: συχνοί 



200 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ λίγα (κυρίως τρηµατοφόρα, σπάνια 

δίθυρα)  

Χονδρό κλάσµα: 

Φυλλίτες: κυριαρχούν. Κυρίως µαρµαρυγιακοί, σχήµατος επιµήκους που 

χαρακτηρίζονται συχνά από στρωσιγένεια µε εναλλαγή µαρµαρυγία/οξειδωµένου 

µαρµαρυγία και χαλαζιτικών φλεβών (Εικόνα 63). Πολύ λίγες περιπτώσεις φυλλίτη 

µε γκρίζες-γαλάζιες περιοχές (αναγωγή εξαλλοιωµένου µαρµαρυγία) 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι. 

Κοκκοµετρία: 

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ιστόγραµµα (Γράφηµα 121), υπάρχει πολύ κακή 

ταξινόµηση του αδρανούς, µε σύνθετη καµπύλη κατανοµής και πολλαπλούς 

πληθυσµούς. Παρατηρείται αρνητική ασυµµετρία µε µικρή κύρτωση της καµπύλης 

κατανοµής για το λεπτό κλάσµα και µεγάλη κύρτωση για το χονδρό. Το χονδρό 

κλάσµα, µε τιµές µεγαλύτερες από αυτές της λεπτής άµµου, χαρακτηρίζεται από 

επαλληλία κοκκοµετρικών ασυνεχειών αντανακλώντας «σφοδρά» επεισόδια 

διατάραξης, είτε φυσικά είτε ανθρωπογενή. 

Μορφολογία: 

Οι φυλλίτες του χονδρού κλάσµατος χαρακτηρίζονται από συστηµατική παρουσία 

έντονων ακµών στο πέρας των κόκκων µε συστηµατική παρουσία οδοντωτού 

περιγράµµατος, γεγονός που δεν αποκλείει την πιθανότητα οι φυλλίτες να 

προστέθηκαν κατόπιν σκόπιµης θραύσης τους. 

Σχόλια: 

Η αναλογία των µικροµορφολογικών χαρακτηριστικών της κεραµικής ύλης µε εκείνα 

των Α.1 και Α.3.α (Εικόνα 81) υποδηλώνουν και σε αυτήν την περίπτωση πιθανή  

ανάµιξη µάργας µε ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης για την προετοιµασία της 
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πηλόµαζας. Η ανάµιξη ενισχύεται και από την παρουσία σχηµατισµών 

υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδούς µορφής, καθώς και µικροπεριοχών 

διάφορου χρώµατος από το κυρίως χρώµα της λεπτόµαζας.  

Τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά του χονδρού κλάσµατος (κοκκοµετρικά χάσµατα 

και µεγάλη κύρτωση της καµπύλης κατανοµής της άµµου) σε συνδυασµό µε τη 

µορφολογία των φυλλιτών αντανακλούν σε ένα τρίτο στάδιο τη σκόπιµη θραύση και 

προσθήκη άµµου φυλλιτικής σύστασης.  

 

ΙΙβ. Οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και 

θαλάσσιων µαργών (χαρακτηριστικό είναι το µέγεθος του µαρµαρυγία στο λεπτό 

κλάσµα) (οµάδα ΜΑ1.2):  

Γενικά:  

Πρόκειται για κεραµική ύλη µε λεπτή έως µέτρια λεπτή άργιλο, που χαρακτηρίζεται 

από ανθρακικό υλικό (τρηµατοφόρα, δίθυρα) µεγαλύτερου µέσου µεγέθους από το 

αντίστοιχο των οµάδων µε υψηλή περιεκτικότητα σε CaO. Χαρακτηριστικό των 

οµάδων αυτών, σε αντίθεση µε τις υψηλής περιεκτικότητας σε CaO κεραµικές ύλες, 

είναι το µέγεθος του µαρµαρυγία (Εικόνα 67). Με βάση την κοκκοµετρική και 

ποιοτική διαφοροποίηση της άµµου, αναγνωρίζονται επιµέρους κεραµικές ύλες:   

 

Λεπτόκοκκη κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ1.2 (Εικόνες 64, 65) 

∆είγµατα ∆457, ∆625, ∆786, ∆989 

Γενικά: 

Πρόκειται για λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε λεπτή έως µέτρια λεπτή άργιλο που 

χαρακτηρίζεται από αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού µεγέθους έως 120µm, χαλαζίες 

και µαρµαρυγία. 
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Μικροµορφολογία:  

Ανάλογα µε το δείγµα οι µαρµαρυγίες είτε δεν είναι προσανατολισµένοι είτε 

εµφανίζουν διαγώνια στρωσιγένεια ως προς τα τοιχώµατα των κεραµικών. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις το αρχικό ανθρακικό υλικό, που διατηρεί τη µορφή του, 

πληρούται από υποµικροσκοπικό υλικό (Εικόνα 65)153. Πολύ συχνά συµπυκνώµατα 

υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος µαύρου, µαύρου – ερυθρού (PP) και 

ερυθρού στο ΧΡ. Τα συµπυκνώµατα, που έχουν σαφές και ασαφές περίγραµµα και 

είναι οπτικά ανενεργά, πολύ συχνά περιέχουν χαλαζίες και µαρµαρυγία. Περιµετρικά 

των αποτυπωµάτων των απολιθωµάτων και των συµπυκνωµάτων αναπτύσσονται, µε 

υψηλή συχνότητα, δακτύλιοι-πόροι154. Υπάρχουν σχηµατισµοί υποµικροσκοπικής 

σύστασης κυµατοειδούς µορφής χρώµατος ερυθρού ή καστανού (Ανάλογη εικόνα 

χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες κοκκοµετρίες της οµάδας – Εικόνες 67, 68). Στο 

δείγµα ∆457 αναπτύσσεται «κρυπτονεφέλωµα» στη µεγέθυνση 250Χ από εναλλαγή 

καστανών – ερυθρών µε λαδί χρώµατος νεφών. 

Λεπτόµαζα (matrix):  

Ελαφρώς ανοµοιογενής µε καστανά – πορτοκαλί περιθώρια, καφέ – λαδί έως λαδί 

πυρήνας (ΡΡ). Στο ΧΡ πορτοκαλί – καστανά περιθώρια, λαδί έως λαδί – ερυθρός 

πυρήνας. Οπτικά ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 124, 125): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: 0 / 100%  

                                                 
153 Και στην περίπτωση της οµάδας αυτής η περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ (XRD) ανίχνευσε διοψίδιο 

(θερµοκρασίες όπτησης >850˚C), εποµένως ο οπτικός προσδιορισµός των απολιθωµάτων αφορά στα 

αποτυπώµατά τους και όχι στη φυσική τους παρουσία στις λεπτές τοµές των κεραµικών.   
154 Ανάλογο φαινόµενο ανάπτυξης δακτυλίων περιµετρικά των συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής 

σύστασης, που ερµηνεύεται ως το αποτέλεσµα της υψηλότερης συστολής στην οποία υπόκεινται κατά 

την όπτηση σε σχέση µε την υπόλοιπη λεπτόµαζα, σηµειώνεται και από τον Meyer 1984:61, κατά την 

εξέταση κεραµικής διακοσµηµένης µε «Λευκό επί Σκοτεινού» από θέσεις της ανατολικής Κρήτης.  
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Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 96 -98 / 2-4% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 20 έως 23µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 18µm. 

Λεπτό κλάσµα 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Χρώµα κυρίως πορτοκαλί-χρυσαφί, συχνά λευκωπό. Το 

µέσο µήκος του µαρµαρυγία είναι 16µm, ενώ το µέσο πλάτος του 6µm (Γραφήµατα 

126, 127) 

Χαλαζίες: κυριαρχούν 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: ποικίλουν από πολύ συχνά έως κυρίαρχα. 

Κυρίως τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: σπάνιοι (χαλαζίας – µαρµαρυγίας) 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: λίγοι 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι  

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: συχνά 

Χονδρό κλάσµα 

Χαλαζίες: πολύ λίγοι 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: σπάνια 

Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Σχιστόλιθοι: πολύ σπάνιοι: συσσωµατώµατα χαλαζιών-µαρµαρυγία-οξειδωµένου 

ερυθρού χρώµατος µαρµαρυγία 
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Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι: συσσωµάτωµα χαλαζιών-µαρµαρυγία-οξειδωµένου 

ερυθρού χρώµατος µαρµαρυγία  

Ιλυόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία:  

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 124, 125), υπάρχει 

φυσιολογική αθροιστική καµπύλη συχνότητας, µε έναν κοκκοµετρικά πληθυσµό – 

αυτόν του λεπτού κλάσµατος, που αντανακλά κοκκοµετρική οµοιογένεια του 

αδρανούς. Αποτυπώνεται φυσιολογική ακολουθία για το λεπτό κλάσµα, που 

χαρακτηρίζεται από ιλύ και πολύ λεπτή άµµο, µε µικρή κύρτωση της καµπύλης 

κατανοµής. Η κοκκοµετρική αυτή εικόνα αντανακλά είτε χρήση ώριµων ιζηµάτων 

είτε είναι αποτέλεσµα αφαίρεσης άµµου από περισσότερο αδρόκοκκα υλικά (Εικόνα 

83). 

Μορφολογία: 

Οι χαλαζίες έχουν σχήµα κυρίως υποστρογγυλεµένο, αλλά και υπογωνιώδες, 

λιγότερο συχνά γωνιώδες, γεγονός που αποτυπώνει ιλύ και άµµο εκτεθειµένη σε 

ποικίλα συστηµάτα διάβρωσης – αποσάθρωσης - µεταφοράς. Το περίγραµµα των 

κόκκων είναι έντονα στρογγυλεµένο. 

Σχόλια: 

Για την προετοιµασία της πηλόµαζας φαίνεται ότι αναµίχθηκαν µάργες (παρουσία 

τρηµατοφόρων) µε ηπειρωτικά ιζήµατα χαλαζιτικής-φυλλιτικής προέλευσης 

Ενισχυτική της θέσης της ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων για την προετοιµασία της 

πηλόµαζας είναι η συστηµατική παρουσία σχηµατισµών υποµικροσκοπικής 

σύστασης, κυµατοειδούς µορφής σε συνδυασµό µε την παρουσία συµπυκνωµάτων 

υποµικροσκοπικής φύσεως. Επισηµαίνεται ότι, σε σχέση µε τις ήδη περιγραφείσες 
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κεραµικές ύλες της οµάδας Α, η κεραµική ύλη ΜΑ1.2 περιέχει απολιθώµατα και 

µαρµαρυγία µεγαλύτερου µέσου µεγέθους, γεγονός που αντανακλά εκµετάλλευση 

συγγενών µεν, αλλά διαφορετικών παλαιοαποθέσεων. 

 

Μέτριας κοκκοµετρίας κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ1.2 (Εικόνες 66 - 68) 

∆είγµατα ∆204, ∆469, ∆487, ∆961, Κθ 

Γενικά:  

Πρόκειται για µέτρια κεραµική ύλη µε µέτρια λεπτή άργιλο που χαρακτηρίζεται από 

αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού έως 120µm, χαλαζίες, µαρµαρυγίες, χαλαζίτες, 

µεγέθους έως λεπτή/µέση άµµο. Τα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της 

κεραµικής ύλης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λεπτού κλάσµατος είναι 

ανάλογα µε αυτά της λεπτόκοκκης κεραµικής ύλης. 

Μικροµορφολογία: 

Παρατηρήθηκε µερικός προσανατολισµός του µαρµαρυγία και του φυλλιτικού υλικού 

ελαφρώς διαγώνια ως προς τα τοιχώµατα των λεπτών τοµών των κεραµικών. Πολύ 

συχνά υποµικροσκοπικά συµπυκνώµατα χρώµατος ερυθρού, µαύρου – ερυθρού (ΡΡ, 

ΧΡ), µε σαφές και ασαφές περίγραµµα, οπτικά ανενεργά. Λίγα περιέχουν χαλαζίες 

και µαρµαρυγία. Σχηµατισµοί υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδούς µορφής 

χρώµατος καστανού – λαδί  ή ερυθρού (Εικόνες 67, 68). 

Λεπτόµαζα:  

Χρωµατικά ανοµοιογενής στο ΡΡ µε πορτοκαλί – καστανά περιθώρια και καφέ 

πυρήνα. Στο ΧΡ οµοιογενής ερυθρή, ερυθρή – καφέ. Οπτικά ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 128, 129): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 3 / 97 έως 16 / 84% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 75 – 95 / 3-12% 
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Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 1-

12 / 2-4 / 0 / 0 / 0% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 24µm - 33µm 

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 206µm - 274µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 380µm έως 703µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 22µm. 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Χρώµα κυρίως πορτοκαλί-χρυσαφί, πολύ συχνά 

λευκωπό. Το µέσο µήκος του µαρµαρυγία είναι 16µm, ενώ το µέσο πλάτος είναι 5µm 

(Γραφήµατα 130, 131) 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα, κυρίως, υποστρογγυλεµένο, λιγότερο συχνά 

υπογωνιώδες έως γωνιώδες   

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: ποικίλουν από πολύ συχνά έως κυρίαρχα 

(κυρίως τρηµατοφόρα, λιγότερο συχνά δίθυρα)  

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ λίγοι (χαλαζίας – µαρµαρυγίας) 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα, κυρίως, υπογωνιώδες  

Χαλαζίτες: συχνοί 

Φυλλίτες: ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ λίγοι (χαλαζίας – µαρµαρυγίας, 

µαρµαρυγιακός) 

Μαρµαρυγίες: πολύ σπάνιοι 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από σπάνια έως καθόλου 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: συχνά. 
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Χονδρό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας λεπτής / µέσης άµµου: 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα, κυρίως, υποστρογγυλεµένο, αλλά µε διακύµανση ως 

προς τη γενικότερη µορφολογία του έως υπογωνιώδες. Γενικά, σε όλα τα κλάσµατα, 

οι χαλαζίες και τα συσσωµατώµατα χαλαζιών κατασβένουν, πολύ συχνά, 

κυµατοειδώς, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων εµφανίζουν έντονο θραυσµό 

Χαλαζίτες: πολύ συχνοί. Σχήµα, κυρίως, υποστρογγυλεµένο αλλά µε διακύµανση ως 

προς τη γενικότερη µορφολογία του έως υπογωνιώδες 

Φυλλίτες: ποικίλουν από σπάνιοι έως λίγοι. Κυρίως χαλαζιτικοί, σπανιότερα 

µαρµαρυγιακοί (συσσωµατώµατα χαλαζιών-µαρµαρυγία, οξειδωµένος ερυθρού 

χρώµατος µαρµαρυγίας) 

Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως πολύ σπάνιοι: συσσωµατώµατα 

χαλαζιών-επιδότου-υποµικροσκοπικής σύστασης περιοχών µαύρου χρώµατος, 

χαλαζιών – µαρµαρυγία-οξειδωµένου ερυθρού χρώµατος µαρµαρυγία  

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από σπάνια έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως καθόλου 

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου     

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ λίγα 

Κοκκοµετρίας αδρής / πολύ αδρής άµµου: 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: πολύ λίγοι 

Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από σπάνιοι έως καθόλου 

Χαλαζίες: πολύ σπάνιοι 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία:  
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Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 128, 129), υπάρχουν 

δύο, τουλάχιστον διαφορετικοί πληθυσµοί (λεπτό-χονδρό κλάσµα). Υπάρχει κακή 

ταξινόµηση που εκδηλώνεται µε αρνητική ασυµµετρία. Στο λεπτό κλάσµα 

παρατηρείται µικρή κύρτωση της καµπύλης κατανοµής, ενώ στο χονδρό, υπάρχει, 

γενικά, µεγάλη κύρτωση της κοκκοµετρικής καµπύλης χωρίς να σηµειώνονται 

µέγιστα, γεγονός που αποτυπώνει κακώς ταξινοµηµένα ιζήµατα. Σε δύο δείγµατα 

εκδηλώνεται σύνθετη καµπύλη κατανοµής (δείγµατα 204, Κθ) µε επαλληλία 

µέγιστων τόσο στη λεπτή όσο και στη µέση άµµο.       

Μορφολογία: 

Παρατηρείται σύνθετη µορφολογία της άµµου µε τάση των περισσότερων από το 

κλάσµα της λεπτής άµµου προς τη στρογγυλότητα. Χαρακτηριστικό είναι το έντονα 

στρογγυλεµένο περίγραµµα κυρίως της λεπτής άµµου. Η συνθετότητα αντανακλά 

ποικίλα παλαιοσυστήµατα µεταφοράς-απόθεσης της άµµου.  

Σχόλια:  

Η αναλογία των µικροµορφολογικών χαρακτηριστικών των µέτριας κοκκοµετρίας 

δειγµάτων και των λεπτόκοκκων υποδηλώνει και σε αυτήν την περίπτωση ανάµιξη 

µάργας µε ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης. Στην περίπτωση της µέτριας κοκκοµετρίας 

είτε αντανακλάται εκµετάλλευση περισσότερων ανώριµων ιζηµάτων είτε είναι 

αποτέλεσµα προσθαφαιρετικών διαδικασιών άµµου φυλλιτικής-χαλαζιτικής 

σύστασης (Εικόνα 83). Στο δείγµα ∆469 παρατηρήθηκε το φαινόµενο της υψηλής 

συγκέντρωσης άµµου τοπικά και όχι σε όλη την επιφάνεια της τοµής (Εικόνα 68). 

Υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στις µικροπεριοχές που 

χαρακτηρίζονται από γκρι σκούρες κυµατοειδούς µορφής υποµικροσκοπικής 

σύστασης σχηµατισµούς. Αυτές οι µικροπεριοχές εναλλάσσονται µε καστανές, χωρίς 

εγκλείσµατα, περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει ανάµιξη ενός περισσότερο 
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ασβεστιούχου λεπτόκοκκου ιζήµατος µε ένα περισσότερο χονδρόκοκκο, λιγότερο 

ασβεστιούχο ίζηµα (Εικόνα 68).  

 

Χονδρόκοκκη κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ1.2 (Εικόνα 69) 

∆είγµατα ∆667, ∆942, ∆952, 955  

Γενικά: 

Πρόκειται για τη χονδρόκοκκη εκδοχή της οµάδας των κεραµικών υλών µε 

αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού και µαρµαρυγία. Χαρακτηρίζεται από µέτρια λεπτή 

λεπτόµαζα και άµµο από δύο, τουλάχιστον, διαφορετικούς πληθυσµούς (λεπτό – 

χονδρό κλάσµα).  

Μικροµορφολογία: 

Μερικός προσανατολισµός του µαρµαρυγία διαγώνια µε τα τοιχώµατα των 

κεραµικών (διαγώνια στρωσιγένεια). Οι φυλλίτες δεν είναι προσανατολισµένοι. Πολύ 

συχνά συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης χρώµατος µαύρου, µαύρου – 

ερυθρού, µε σαφές, κυρίως, περίγραµµα, οπτικά ανενεργά. Λίγα περιέχουν χαλαζίες 

και µαρµαρυγία. Χαρακτηριστική είναι, πολύ συχνά, η ανάπτυξη δακτυλίων–πόρων 

περιµετρικά των συµπυκνωµάτων, λιγότερο συχνά περιµετρικά του αδρανούς, κυρίως 

των φυλλιτών. Σχηµατισµοί υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδούς µορφής 

χρώµατος καφέ – λαδί. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Χρωµατικά ανοµοιογενής µε ερυθρά – πορτοκαλί έως µαύρα περιθώρια και καστανό 

έως µαύρο πυρήνα (ΡΡ). Στο ΧΡ το χρώµα είναι πορτοκαλί – ερυθρό για τα 

περιθώρια, ερυθρό – καφέ έως λαδί – καφέ για τον πυρήνα. Οπτικά ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 132, 133): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 4 / 96 έως 9 / 91% 



210 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: 86 – 92 / 3.5 – 7%  

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 1.5-

5 / 1-2/ 0-2 / 0 / 0% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 22µm έως 29µm 

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 275µm - 523µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 992µm - 1470µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Χρώµα κυρίως πορτοκαλί-χρυσαφί, πολύ συχνά 

λευκωπό. Η µέση τιµή του µήκους είναι 12µm, η µέση τιµή του πλάτους είναι 4µm 

(Γραφήµατα 134, 135) 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα, κυρίως, υποστρογγυλεµένο, λιγότερο συχνά 

υπογωνιώδες έως γωνιώδες   

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι 

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: λίγα 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα, κυρίως, υπογωνιώδες 

Χαλαζίτες: πολύ συχνοί 

Φυλλίτες: συχνοί 

Μαρµαρυγίες: πολύ σπάνιοι 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου  

Αποτυπώµατα ανθρακικού υλικού: πολύ λίγα 

Χονδρό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας λεπτής / µέσης άµµου: 
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Χαλαζίτες: πολύ συχνοί. Σχήµα υποστρογγυλεµένο µε υπογωνιώδες περίγραµµα 

Φυλλίτες: συχνοί. Α) κυρίως µαρµαρυγιακοί: καφέ-µαύρες περιοχές-χαλαζίας, 

χρυσαφί-πορτοκαλί οξειδωµένος µαρµαρυγίας - χαλαζίας, λευκωπός µαρµαρυγίας - 

οξειδωµένος ερυθρός µαρµαρυγίας-χαλαζίας, Β) Χαλαζιτικοί: χαλαζίας-οξειδωµένος 

µαρµαρυγίας  

Χαλαζίες: πολύ λίγοι. Συχνά µε έντονα κατακερµατισµένες επιφάνειες. Σχήµα 

κυρίως υπογωνιώδες µε υποστρογγυλεµένο περίγραµµα 

Σχιστόλιθοι: σπάνια: χαλαζίας-οξειδωµένος µαρµαρυγίας-µαρµαρυγίας (πολύ 

σπάνια επίδοτο) 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Κοκκοµετρίας αδρής / πολύ αδρής άµµου: 

Φυλλίτες: πολύ συχνοί. Πολύ συχνά επιµήκεις µαρµαρυγιακοί (χαλαζίες - 

οξειδωµένος µαρµαρυγίας, χαλαζίες – µαρµαρυγίες) 

Χαλαζίτες: λίγοι. Κυρίως υποστρογγυλεµένοι 

Σχιστόλιθοι: πολύ λίγοι  

Χαλαζίες: πολύ σπάνιοι 

Πλαγιόκλαστα: πολύ σπάνια. 

Κοκκοµετρία: 

Υπάρχει πολύ κακή ταξινόµηση του αδρανούς µε δύο, τουλάχιστον διαφορετικούς 

πληθυσµούς (λεπτό–χονδρό κλάσµα) (Γραφήµατα 132, 133). Εκδηλώνεται αρνητική 

ασυµµετρία, µε φυσιολογική ακολουθία για το λεπτό κλάσµα και κοκκοµετρικά 

χάσµατα για το χονδρό. 

Μορφολογία: 

Η άµµος του χονδρού κλάσµατος έχει σχήµα υπογωνιώδες έως υποστρογγυλεµένο. 

Σχόλια: 
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Η αναλογία των µικροµορφολογικών χαρακτηριστικών του υποµικροσκοπικής 

σύστασης υλικού ανάµεσα στη χονδρή και τις λοιπές κοκκοµετρίες της οµάδας 

ΜΑ1.2 που προηγήθηκαν υποδηλώνει είτε εκµετάλλευση κάθε φορά περισσότερο 

ώριµων ή ανώριµων ιζηµάτων είτε διαδικασίες προσθήκης ή αφαίρεσης (Εικόνα 83). 

Και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για κεραµική ύλη που προέκυψε από την 

ανάµιξη µάργας µε ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης. Η άµµος είναι χαλαζιτικής-

φυλλιτικής σύστασης.  

 

5.3.1γ ΙΙΙ. Οµάδες κεραµικών υλών µε χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO 

(<2%)(οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ2): 

Γενικά: 

Με βάση τις ιδιαίτερες τεχνολογίες που αναγνωρίζονται για την προετοιµασία της 

πηλόµαζας και σχετίζονται µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την κοκκοµετρία και τη 

µορφολογία της άµµου, προέκυψαν τρεις βασικές τεχνολογίες κεραµικών υλών µε 

χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο: 

ΙΙΙα) κεραµική ύλη µε χαλαζιτική ψηφίδα (ΜΑ2.1) 

ΙΙΙβ) κεραµική ύλη µε αποστρογγυλεµένη άµµο χαλαζιτικής–φυλλιτικής και 

υπερβασικής σύστασης (ΜΑ2.2) 

ΙΙΙγ) οµάδα κεραµικών υλών ποικίλης κοκκοµετρίας µε θραύσµατα πετρωµάτων 

της χαλαζιτικής–φυλλιτικής σειράς (ΜΑ2.3) 
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ΙΙΙα. Κεραµική ύλη µε χαλαζιτική ψηφίδα (ΜΑ2.1 – Εικόνες 70, 71)155: 

∆είγµατα Ε856, Ε858, Ε871, ∆113, ∆255, ∆428  

Γενικά: 

Η κεραµική ύλη χαρακτηρίζεται από πολύ κακή ταξινόµηση των εγκλεισµάτων, 

τυπική παρουσία µεγάλων, κοκκοµετρικά, χασµάτων και τυπική παρουσία στο 

χονδρό κλάσµα χαλαζιτικής πολύ αδρής άµµου και ψηφίδας. Στην οµάδα 

αναγνωρίζονται δύο τάσεις µε βάση την παρουσία/απουσία συµπυκνωµάτων 

υποµικροσκοπικής σύστασης156. Στην περίπτωση των δειγµάτων Ε856, Ε858, Ε871, 

∆428 εµφανίζονται συντριπτικά στη λεπτόµαζα συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής 

σύστασης (Εικόνα 71). 

Μικροµορφολογία: 

Κυριαρχία συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης χρώµατος µαύρου – 

ερυθρού στο ΡΡ και ερυθρού – µαύρου, ερυθρού στο ΧΡ στα δείγµατα Ε856, Ε858, 

Ε871, ∆428 (Εικόνα 71). Τα συµπυκνώµατα περιέχουν πολύ συχνά αδρανές κυρίως 

από χαλαζίες και σε πολύ µικρή περιεκτικότητα χαλαζίτες, πολύ λίγους µαρµαρυγίες 

και φυλλίτες, πολύ σπάνια πλαγιόκλαστα. Έχουν σαφή και ασαφή περιθώρια και 

είναι οπτικά ανενεργά, σπάνια εµφανίζουν χαµηλή οπτική ενεργότητα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, κυρίως στα µεγαλύτερα σε µέγεθος,  αναπτύσσονται δακτύλιοι - πόροι 

περιµετρικά των συµπυκνωµάτων. Το σχήµα τους είναι υποστρογγυλεµένο, 

στρογγυλεµένο. Το µέγεθός τους µπορεί να φτάσει τα 3000µm. Στην περίπτωση του 

                                                 
155 Η παρατήρηση λεπτών τοµών κεραµικών από την ΥΜ ΙΙΙΓ/ΠΓ θέση της Κεφάλας (Θρόνος) στα 

Σύβριτα, στην κοιλάδα του Αµαρίου, στον νοµό Ρεθύµνου, επιβεβαίωσε ανάλογη τεχνολογία. 

Χρησιµοποιήθηκε χαλαζιτική ψηφίδα τόσο σε λεπτόµαζα µε λεπτή άργιλο όσο και σε περισσότερο 

χονδρή. Τη µελέτη του εν λόγω υλικού έχει αναλάβει η M.-C. Boileau. 
156 Με βάση την παρουσία/απουσία συµπυκνωµάτων, θα µπορούσαν να αναγνωριστούν δύο 

διαφορετικές κεραµικές ύλες. Με δεδοµένο ότι δεν διαφοροποιούνται ως προς τα λοιπά 

χαρακτηριστικά τους προτιµήθηκε να περιγραφούν ως µια κεραµική ύλη. 
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δείγµατος Ε858 παρατηρήθηκαν µικροπεριοχές από υλικό υποµικροσκοπικής 

σύστασης χρώµατος καστανού. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Το χρώµα της τοµής είναι καστανό – πορτοκαλί έως καφέ στο ΡΡ και ερυθρό έως 

πορτοκαλί – χρυσαφί στο ΧΡ. Η ενεργότητα της λεπτόµαζας κυµαίνεται από υψηλή 

έως ανενεργή.  

Αδρανές (Γραφήµατα 136, 137) 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 4-13 / 96-87% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: ποικίλει από 74-89/6-

16.5% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 2-

8/0-4/0-1/0.5-1/0-0.5% 

Μέση τιµή του λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 31µm – 38µm 

Μέση τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 239µm - 778µm 

Μέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 1608µm – 2876µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 23µm. 

 Λεπτό κλάσµα: 

Χαλαζίες: επικρατούν. Πολύ συχνά χωρίς κυµατοειδή κατάσβεση και χωρίς 

θραυσµό. Σχήµα, κυρίως, υπογωνιώδες, γωνιώδες, αλλά µε διακύµανση έως 

υποστρογγυλεµένο  

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως πολύ λίγοι. Κυρίως χρώµατος 

λευκωπού, λιγότερο συχνά πορτοκαλί-χρυσαφί. Η µέση τιµή του µήκους είναι 15µm, 

ενώ του πλάτους είναι 4.5µm (Γραφήµατα 138, 139) 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι 

Πλαγιόκλαστα: πολύ σπάνια 
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Φυλλίτες: ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ σπάνιοι. Συσσωµατώµατα χαλαζιών-

µαρµαρυγία 

Χονδρό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: κυριαρχούν 

Χαλαζίτες: συχνοί 

Φυλλίτες: ποικίλουν από λίγοι έως σπάνιοι: α) χαλαζιτικοί: συσσωµατώµατα 

χαλαζιών-µαρµαρυγία, β) µαρµαρυγιακοί: χρώµατος χρυσαφί-πορτοκαλί 

Πλαγιόκλαστα: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: σπάνιοι 

Κοκκοµετρίας µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου, ψηφίδας: 

Χαλαζίτες: λίγοι 

Φυλλίτες: ποικίλουν από λίγοι έως καθόλου (χαλαζιτικοί (χαλαζίας –

πορτοκαλί/χρυσαφί µαρµαρυγίας), µαρµαρυγιακοί: χρυσαφί-πορτοκαλί: χαλαζίας – 

εξαλλοιωµένος µαρµαρυγίας, χαλαζίας – µαρµαρυγίας 

Χαλαζίες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία: 

Πολύ κακή ταξινόµηση του αδρανούς, µε αρνητική ασυµµετρία και φυσιολογική 

ακολουθία στις τιµές του λεπτού κλάσµατος (Γραφήµατα 136, 137). Γενικά, στα 

ιστογράµµατα παρατηρήθηκε κανονική κοκκοµετρική ακολουθία έως και τις τιµές 

της λεπτής άµµου (240µm), ενώ, ακολούθως, η κοκκοµετρία εµφανίζει χάσµατα. Το 

χονδρό κλάσµα που, τυπικά, εµφανίζει χαµηλή περιεκτικότητα χαρακτηρίζεται για 

τιµές µεγαλύτερες από αυτές της λεπτής άµµου από µεγάλα κοκκοµετρικά χάσµατα 
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αντανακλώντας «ισχυρά» επεισόδια διατάραξης. Τυπική είναι η εµφάνιση στα 

ιστογράµµατα άµµου µεγέθους πολύ αδρής και ψηφίδας. 

Μορφολογία: 

Το σχήµα του χαλαζιτικού υλικού µε µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό της µέσης - 

αδρής άµµου πολύ συχνά είναι υποστρογγυλεµένο, αλλά, γενικά, το αδρανές 

εµφανίζει σύνθετη µορφολογία µε ταυτόχρονη παρουσία περισσότερο 

πεπλατυσµένων κόκκων. Οι κόκκοι της λεπτής άµµου τείνουν να είναι υπογωνιώδεις. 

Η σύνθετη, µορφολογικά, εικόνα των εγκλεισµάτων βρίσκει αναλογία και στην 

κοκκοµετρική συµπεριφορά τους. Άµµος υπογωνιώδους-γωνιώδους σχήµατος για το 

λεπτό κλάσµα και τη λεπτή τάξη µεγέθους µε κοκκοµετρική συνέχεια στις επιµέρους 

τιµές, περισσότερο υποστρογγυλεµένοι κόκκοι µε υποστρογγυλεµένα περιγράµµατα 

για κοκκοµετρίες µεγαλύτερες, όπου ταυτόχρονα παρατηρείται και τυπική παρουσία 

µεγάλων κοκκοµετρικών χασµάτων. Η κοκκοµετρική αυτή εικόνα αποτυπώνει 

πιθανότατα ποικίλα παλαιοεπεισόδια µεταφοράς-απόθεσης και, ενδεχοµένως, 

εκµετάλλευση αποθέσεων από περισσότερο ορεινά περιβάλλοντα. Η πιθανότητα της 

προσθήκης της πιο χονδρής άµµου δεν µπορεί να αποκλειστεί. 

Σχόλια: 

Η πηλόµαζα της κεραµικής ύλης (µε δεδοµένο και τον χηµισµό της – Πίνακας 3) 

αντανακλά χρήση ιζήµατος ηπειρωτικής προέλευσης που αποτέθηκε είτε σε 

περισσότερο ορεινό περιβάλλον (ανώριµο ίζηµα) ή/και που εκτέθηκε σε ποικίλα 

επεισόδια µεταφοράς/απόθεσης. Η άµµος είναι χαλαζιτικής-φυλλιτικής, 

πυριτολιθικής σύστασης.  
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ΙΙΙβ. Κεραµική ύλη µε αποστρογγυλεµένη άµµο χαλαζιτικής–φυλλιτικής και 

υπερβασικής σύστασης (ΜΑ2.2 – Εικόνα 72, 73)): 

∆είγµατα ∆119, ∆251, ∆344, ∆491, ∆500, ∆914, ΚΑ, Ε172. 

Γενικά:  

Πρόκειται για χονδρόκοκκη κεραµική ύλη µε χονδρή άργιλο που χαρακτηρίζεται από  

αποστρογγυλεµένη άµµο χαλαζιτικής–φυλλιτικής και υπερβασικής σύστασης157. 

Μικροµορφολογία: 

Οι φυλλίτες αναπτύσσονται παράλληλα µε τα περιθώρια των τοµών. Μικρή παρουσία 

συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης, µε σαφές, συνήθως, περίγραµµα και 

χρώµα µαύρο στο ΡΡ, ερυθρό στο ΧΡ, ανενεργών έως χαµηλά ενεργών. Σε λίγες 

περιπτώσεις υπάρχει αδρανές στο εσωτερικό τους (χαλαζίες, µαρµαρυγίας). Σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις αναπτύσσονται δακτύλιοι–πόροι περιµετρικά του 

αδρανούς και των συµπυκνωµάτων. 

Λεπτόµαζα (matrix): 

Ανάλογα µε το δείγµα, η λεπτόµαζα εµφανίζεται χρωµατικά οµοιογενής ή 

ανοµοιογενής. Το χρώµα στο ΡΡ κυµαίνεται από ερυθρό, πορτοκαλί – καστανό ως 

µαύρο. Στο ΧΡ κυµαίνεται από ερυθρό – πορτοκαλί, πορτοκαλί – χρυσαφί έως 

µαύρο. ∆ιακύµανση στην οπτική ενεργότητα από υψηλή έως οπτικά ανενεργή. 

                                                 
157 Η πολύ περιορισµένη παρουσία σερπεντίνη πιθανότατα δεν επέτρεψε την ανίχνευσή του µε τη 

µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων –Χ (Πίνακας 4). Η οπτική παρατήρηση οδήγησε στον «πιθανό» 

προσδιορισµό σερπεντίνη, εξαιτίας της εξαλλοίωσης που έχουν υποστεί οι κόκκοι κατά την όπτηση. Σε 

µία περίπτωση η περιθλασιµετρία ακτίνων -Χ ανίχνευσε τάλκη, γεγονός που ενισχύει τη θέση περί 

υπερβασικής, µεταξύ άλλων, πηγής της άµµου και ταυτόχρονα οδηγεί στην άποψη της ποικίλης 

περιεκτικότητας του υπερβασικού παράγοντα ανάµεσα στα δείγµατα. Ο χηµισµός των δειγµάτων της 

οµάδας, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό Πίνακα 3, ενισχύει τη θέση της ύπαρξης υπερβασικού 

υλικού. Η οµάδα, µε δεδοµένη τη χαµηλή περιεκτικότητά της σε ασβέστιο, εµφανίζει υψηλότερες τιµές 

σε οξείδια του µαγνησίου (MgO) σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ2.  
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Ανενεργές είναι οι τοµές που έχουν υποστεί αναγωγή. Σε ορισµένες περιπτώσεις η 

οπτική ενεργότητα αναπτύσσεται κατά κυµατοειδείς περιοχές. 

Αδρανές (Γραφήµατα 140, 141): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 6-21 / 79-94% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: ποικίλει από 75-93 / 1-6% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 

ποικίλει από 1-8 / 2-12 / 1-5 / 0 / 0% 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 15µm – 20µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 261µm – 536µm 

Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 706µm – 1143µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 53µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Χαλαζίες: επικρατούν 

Μαρµαρυγίες: χρώµα λευκωπό και πορτοκαλί-χρυσαφί. Τα δείγµατα, ανάλογα µε 

την εξεταζόµενη µικροπεριοχή της λεπτής τοµής, εµφανίζουν διακύµανση άµεσα 

συνυφασµένη µε την οπτική ενεργότητά τους. Στα περιθώρια των τοµών, όπου 

εµφανίζεται η υψηλότερη οπτική ενεργότητα, οι µαρµαρυγίες 

επικρατούν/κυριαρχούν. Στον πυρήνα, οπότε εµφανίζεται χαµηλή οπτική ενεργότητα, 

οι µαρµαρυγίες κυµαίνονται από πολύ λίγοι έως λίγοι       

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Φυλλίτες: πολύ σπάνιοι 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως πολύ λίγα 

Χονδρό κλάσµα: 

Θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων:  
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1.Χαλαζίτες: επικρατούν. Σχήµα υποστρογγυλεµένο και περισσότερο πεπλατυσµένο. 

Πολύ συχνά οι χαλαζίες, είτε µε τη µορφή των µονοκρυσταλλικών είτε µε τη µορφή 

των πολυκρυσταλλικών, εµφανίζουν έντονο θραυσµό στην επιφάνειά τους  

2.Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως κυρίαρχοι. α) πολύ συχνά 

µαρµαρυγιακοί µε στρογγυλεµένα πέρατα: συσσωµατώµατα χαλαζιών-οξειδωµένου 

µαρµαρυγία, χαλαζιών-µαρµαρυγία, β) χαλαζιτικοί  

3.Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από λίγοι έως συχνοί: συσσωµατώµατα χαλαζιών-ορυκτών 

της οµάδας του επιδότου (µαρµαρυγίας-οξειδωµένος µαρµαρυγίας)  

Χαλαζίες: ποικίλουν από λίγοι έως συχνοί. Σχήµα υποστρογγυλεµένο έως γωνιώδες 

Εξαλλοιωµένοι πιθανόν σερπεντίνες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως πολύ σπάνιοι 

(Εικόνα 73) 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από σπάνια έως καθόλου  

Πλαγιόκλαστα: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Ασβεστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου  

Κοκκοµετρία: 

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 140, 141), υπάρχει 

κακή ταξινόµηση του αδρανούς µε σύνθετη αθροιστική καµπύλη κατανοµής. 

Παρατηρείται άριστη ταξινόµηση του λεπτού κλάσµατος µε απότοµη πτώση σε τιµές 

>20µm. Το χονδρό κλάσµα χαρακτηρίζεται από κοκκοµετρικά χάσµατα, επαλληλία 

µεγίστων και υψηλή, αναλογικά, περιεκτικότητα. Η ύπαρξη δύο τουλάχιστον 

πληθυσµών, η σύνθετη καπύλη κατανοµής και η τυπική παρουσία χάσµατος ανάµεσα 

στο λεπτό και το χονδρό κλάσµα δεν αποκλείεται να αντανακλά σκόπιµη προσθήκη 

της χονδρής άµµου. Σε διαφορετική περίπτωση αντανακλάται ίζηµα που εκτέθηκε σε 

ποικίλα παλαιοεπεισόδια µεταφοράς-απόθεσης.   
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Μορφολογία: 

Το χονδρό χαλαζιτικό υλικό είναι κυρίως υποστρογγυλεµένοι κόκκοι, ενώ σε 

µικρότερη περιεκτικότητα υπάρχουν περισσότερο πεπλατυσµένοι. Χαρακτηριστικά 

είναι τα υποστρογγυλεµένα περιγράµµατα των εγκλεισµάτων. Οι φυλλίτες έχουν 

χαρακτηριστικά στρογγυλεµένα πέρατα. Η στρογγυλότητα των κόκκων της άµµου 

που αντανακλά έντονη καταπόνησή της σχετίζεται είτε µε ήρεµα ποτάµια συστήµατα 

σε κατάντη ποταµού, είτε παράκτια/θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα. 

Σχόλια: 

Για την πηλόµαζα χρησιµοποιήθηκε ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης µε 

αποστρογγυλεµένη άµµο (χονδρό κλάσµα) χαλαζιτικής-φυλλιτικής, υπερβασικής 

σύστασης. 

 

ΙΙΙγ. Οµάδα κεραµικών υλών ποικίλης κοκκοµετρίας µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης (ΜΑ2.3): 

Γενικά:  

Στην οµάδα αναγνωρίζονται τρία σύνολα κεραµικών υλών:  

α) κεραµικές ύλες ποικίλης κοκκοµετρίας χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης 

(κεραµικές ύλες ΜΑ2.3.α), 

β) κεραµικές ύλες, που η λεπτόµαζα τους χαρακτηρίζεται, συντριπτικά, από 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης και τυπική παρουσία πυριτόλιθων 

(κεραµικές ύλες ΜΑ2.3.β), 

γ) κεραµική ύλη µε όστρεες (κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ) 
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Οµάδα κεραµικών υλών ποικίλης κοκκοµετρίας µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης (Οµάδα 

κεραµικών υλών ΜΑ.2.3.α) 

Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κοκκοµετρίες που αναγνωρίστηκαν, προσδιορίστηκαν 

επιµέρους κεραµικές ύλες. Η αναλογία στα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά του 

υποµικροσκοπικής φύσεως υλικού υποδηλώνει είτε εκµετάλλευση πολύ συγγενών, 

αλλά διαφορετικών παλαιοαποθέσεων είτε ότι κάθε µια προέκυψε από διαδικασίες 

προσθήκης ή αφαίρεσης άµµου. 

  

Λεπτόκοκκη κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ2.3.α (Εικόνα 74): 

∆είγµατα ∆358, ∆415, ∆788, ∆813, ∆976 

Γενικά: 

Πρόκειται για λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε µέτριας λεπτότητας άργιλο που 

χαρακτηρίζεται από χαλαζιακή άµµο λεπτού κλάσµατος. 

Μικροµορφολογία: 

Τοπικά αναπτύσσονται µικροπεριοχές υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος 

καστανού µέσα στην ερυθρού χρώµατος λεπτόµαζα. Σε ορισµένα δείγµατα υπάρχει 

υψηλό πορώδες από επιµήκεις πόρους, παράλληλα προσανατολισµένους µε τα 

τοιχώµατα της τοµής. ∆ιακρίνονται συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης µε 

σαφές, κυρίως, περίγραµµα, χρώµατος µαύρου στο ΡΡ, µαύρου έως ερυθρού στο ΧΡ, 

οπτικά ανενεργά, χωρίς αδρανές. Πολύ σπάνια αναπτύσσονται δακτύλιοι–πόροι 

περιµετρικά των συµπυκνωµάτων. 

Λεπτόµαζα (matrix): 
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Στο ΡΡ η τοµή είναι χρωµατικά οµοιογενής, χρώµατος µαύρου – καφέ. Στο ΧΡ η 

τοµή, ανάλογα µε το δείγµα, είναι οµοιογενής, χρώµατος ερυθρού ή ανοµοιογενής µε 

ερυθρά περιθώρια και γκρι σκούρο πυρήνα. Οπτικά ανενεργή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 142, 143): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 0 – 2% / 98 – 100% 

Λεπτό κλάσµα: κοκκοµετρίας ιλύος / πολύ λεπτής άµµου: ποικίλει από 89-96/3-10% 

Χονδρό κλάσµα: κοκκοµετρίας λεπτής/µέσης/αδρής/πολύ αδρής άµµου/ψηφίδας: 0-

2/0/0/0/0% 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 25µm – 33µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 142µm – 230µm 

Μέση απόσταση των κόκκων: 13µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 

Χαλαζίες: επικρατούν. Σχήµα υποστρογγυλεµένο έως υπογωνιώδες – γωνιώδες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται έντονος θραυσµός στην επιφάνειά τους 

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από λίγοι έως πολύ συχνοί. Κυρίως χρώµατος λευκωπού, 

λιγότερο συχνά πορτοκαλί-χρυσαφί. Η µέση τιµή του µήκους είναι 14µm, ενώ του 

πλάτους είναι 5µm (Γραφήµατα 144, 145) 

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι. Σχήµα υποστρογγυλεµένο - υπογωνιώδες 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: κυριαρχούν 

Χαλαζίτες: πολύ συχνοί 

Φυλλίτες: πολύ λίγοι 

Χονδρό κλάσµα: 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως πολύ λίγοι 
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Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως πολύ λίγα 

Κοκκοµετρία:  

Στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 142, 143) αντανακλώνται ώριµα ιζήµατα, µε 

καλή ταξινόµηση που χαρακτηρίζονται από άµµο λεπτού κλάσµατος. Η 

κοκκοµετρική καµπύλη εµφανίζει µικρή κύρτωση και φυσιολογική ακολουθία στις 

επιµέρους τιµές του λεπτού κλάσµατος, µε περισσότερο ήπιες ποσοστιαίες 

µεταβάσεις από τις αντίστοιχες λεπτόκοκκες µε υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

ασβέστιο κεραµικές ύλες. 

Σχόλια: 

Η περιστασιακή παρουσία µικροπεριοχών καστανού χρώµατος στην ερυθρή 

λεπτόµαζα σε συνδυασµό µε την περιορισµένη παρουσία υποµικροσκοπικής 

σύστασης συµπυκνωµάτων δεν αποκλείεται (µε δεδοµένη την απουσία ανθρακικού 

υλικού και τη χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO, µε βάση τον χηµισµό της οµάδας – 

Πίνακας 3) να υποδηλώνει διαδικασίες ατελούς ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων, 

ηπειρωτικής όµως προέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση αντανακλά φυσική 

διακύµανση στην κατανοµή του αργιλικού κλάσµατος της απόθεσης. Η κοκκοµετρική 

ωριµότητα της κεραµικής ύλης είτε αντανακλά χρήση ώριµων ιζηµάτων είτε συνιστά 

αποτέλεσµα εντατικού καθαρισµού περισσότερο ανώριµων αργίλων (Εικόνα 83). Η 

άµµος είναι χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης. 

 

Μέτριας κοκκοµετρίας κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ2.3.α (Εικόνα 75): 

∆είγµατα: ∆25, ∆275, ∆395, ΚΗ, Β2, Ε347 

Γενικά: 

Πρόκειται για µέτρια κεραµική ύλη µε µέτρια έως χονδρή άργιλο. Η άµµος του 

χονδρού κλάσµατος είναι χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης. 
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Μικροµορφολογία: 

Λίγα υποµικροσκοπικής σύστασης συµπυκνώµατα χρώµατος µαύρου (ΡΡ) έως 

µαύρου – ερυθρού, ερυθρού (ΧΡ) µε σαφές και ασαφές περίγραµµα, οπτικά ανενεργά 

έως χαµηλά ενεργά. Τα µεγαλύτερα σε µέγεθος περιέχουν αδρανές κυρίως από 

χαλαζίες, σπάνια χαλαζίτες και µαρµαρυγία. Σπάνια αναπτύσσονται δακτύλιοι – 

πόροι περιµετρικά των συµπυκνωµάτων. Οι πόροι επιµήκους σχήµατος 

προσανατολίζονται παράλληλα µε τα περιθώρια των τοµών. Σε ορισµένα δείγµατα 

παρατηρήθηκαν µικροπεριοχές χρώµατος καστανού – λαδί.  

Λεπτόµαζα: 

Το χρώµα κυµαίνεται από ερυθρό, πορτοκαλί – καφέ έως µαύρο (ΡΡ), ενώ στο ΧΡ το 

χρώµα κυµαίνεται από χρυσαφί – πορτοκαλί έως ερυθρό, µαύρο. Η κεραµική ύλη 

χαρακτηρίζεται από διακύµανση στην οπτική της ενεργότητα που κυµαίνεται από 

ανενεργή έως υψηλή158. 

Αδρανές (Γραφήµατα 146, 147): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 4-18 / 82 - 96 

Λεπτό κλάσµα: ιλύς / πολύ λεπτή άµµος: ποικίλει από 54 – 79 / 10 – 28  

Χονδρό κλάσµα: λεπτή/µέση/αδρή/πολύ αδρή άµµος/ψηφίδα: ποικίλει από 3-13 / 1-3 

/ 0-1 / 0 / 0 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 27µm – 45µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 210µm – 238µm 

Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 437µm έως 705µm 

Μέση απόσταση: 14µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος: 
                                                 
158 ∆ιακύµανση στην οπτική ενεργότητα παρατηρείται και σε διαφορετικές µικροπεριοχές του ίδιου 

δείγµατος, µε υψηλότερη ενεργότητα στα περιθώρια των λεπτών τοµών. 
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Χαλαζίες: επικρατούν 

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από λίγοι έως επικρατούν. Κυρίως χρώµατος λευκωπού, 

λιγότερο συχνά πορτοκαλί-χρυσαφί 

Χαλαζίτες: πολύ σπάνιοι 

Κοκκοµετρίας πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: επικρατούν 

Χαλαζίτες: πολύ συχνοί  

Φυλλίτες: πολύ λίγοι 

Μαρµαρυγίες: πολύ σπάνιοι 

Πλαγιόκλαστα: πολύ σπάνια 

Χονδρό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας λεπτής άµµου: 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από συχνοί έως κυρίαρχοι. Οι χαλαζίες, είτε µε 

µονοκρυσταλλική είτε µε πολυκρυσταλλική µορφή, εµφανίζουν πολύ συχνά έντονο 

θραυσµό στην επιφάνειά τους. Σχήµα υποστρογγυλεµένο έως υπογωνιώδες  

Χαλαζίες: ποικίλουν από λίγοι έως κυρίαρχοι 

Φυλλίτες: πολύ λίγοι 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από σπάνια έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρίας µέσης / αδρής / πολύ αδρής άµµου: 

Χαλαζίτες: συχνοί 

Χαλαζίες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι 

Φυλλίτες: α) ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ λίγοι: συσσωµατώµατα χαλαζιών – 

µαρµαρυγία β) σπάνιοι: µαρµαρυγιακοί: συσσωµατώµατα µαρµαρυγία – χαλαζία 

(επίδοτο)  
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Κοκκοµετρία: 

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 146, 147), υπάρχει 

διακύµανση ως προς την περιεκτικότητα του χονδρού κλάσµατος ανάλογα µε το 

δείγµα. Οι τοµές χαρακτηρίζονται από φυσιολογική ακολουθία για τις τιµές του 

λεπτού κλάσµατος και έως τη λεπτή άµµο. Εκδηλώνεται αρνητική ασυµµετρία. ∆εν 

υπάρχουν έντονες ποσοστιαίες µεταβολές/πτώσεις στις επιµέρους τιµές του λεπτού 

κλάσµατος.  

Μορφολογία:  

Το χονδρό κλάσµα χαρακτηρίζεται από πεπλατυσµένους, υποστρογγυλεµένους έως 

υπογωνιώδεις κόκκους µε στρογγυλεµένα, γενικά, περιγράµµατα. 

Σχόλια: 

Γενικά, για την προετοιµασία της πηλόµαζας ισχύουν τα αντίστοιχα σχόλια για τη 

λεπτής κοκκοµετρίας κεραµική ύλη της οµάδας ΜΑ2.3.α. Στην περίπτωση της 

συγκεκριµένης κεραµικής ύλης αντανακλάται είτε εκµετάλλευση διαφορετικών 

(περισσότερο ανώριµων ιζηµάτων), αλλά συγγενών αποθέσεων, είτε διαδικασίες 

προσθαφαίρεσης (Εικόνα 83). Η άµµος είναι χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης. Η 

περιστασιακή παρουσία πυριτόλιθου αντανακλά διακύµανση στα φυσικά 

χαρακτηριστικά της απόθεσης που σχετίζεται και µε την αποσάθρωση 

ασβεστολιθικού υλικού. 
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Χονδρόκοκκη κεραµική ύλη οµάδας ΜΑ2.3.α (Εικόνα 76): 

∆είγµατα ∆11, ∆118, ∆912, ∆929, Β3, Ε149, Ε301 

Γενικά: 

Πρόκειται για χονδρόκοκκη κεραµική ύλη µε χονδρή έως µέτρια λεπτή άργιλο. Το 

χονδρό κλάσµα συνίσταται σε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης. 

Μικροµορφολογία: 

Λίγα έως συχνά υποµικροσκοπικής σύστασης συµπυκνώµατα, χρώµατος µαύρου (ΡΡ) 

έως µαύρου – ερυθρού, ερυθρού (ΧΡ) µε σαφές και ασαφές περίγραµµα, οπτικά 

ανενεργά έως χαµηλά ενεργά. Τα µεγαλύτερα σε µέγεθος περιέχουν άµµο από 

χαλαζίες, σπάνια χαλαζίτες, µαρµαρυγία. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναπτύσσονται 

δακτύλιοι-πόροι περιµετρικά του αδρανούς. 

Λεπτόµαζα: 

Ανάλογα µε το δείγµα, η τοµή είναι χρωµατικά οµοιογενής ή ανοµοιογενής. Το 

χρώµα στο ΡΡ κυµαίνεται από πορτοκαλί-ερυθρό έως καφέ-ερυθρό και από ερυθρό-

καφέ έως ερυθρό-µαύρο. Στο ΧΡ το χρώµα κυµαίνεται από πορτοκαλί-ερυθρό έως 

ερυθρό. Στις περιπτώσεις ανοµοιογενούς χρωµατικά τοµής ο πυρήνας έχει χρώµα 

καφέ. Η λεπτόµαζα εµφανίζει οπτική ενεργότητα που κυµαίνεται από χαµηλή έως 

µέτρια υψηλή. 

Αδρανές (Γραφήµατα 148, 149): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 7 – 21 / 79 - 93 

Λεπτό κλάσµα: ιλύς / πολύ λεπτή άµµος: ποικίλει από 59-76 / 14-34 

Χονδρό κλάσµα: λεπτή/µέση/αδρή/πολύ αδρή άµµος/ψηφίδα: ποικίλει από 4-14 / 1-6 

/ 1-4 / 0-1 / 0 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 20µm – 51µm  
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Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 261µm – 385µm  

Μέση απόσταση: 23-31µm 

Λεπτό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας ιλύος/πολύ λεπτής άµµου: 

Χαλαζίες: επικρατούν 

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από λίγοι έως συχνοί. Η περιεκτικότητα εµφανίζει 

διακύµανση, ακόµα και στο ίδιο δείγµα, όπου παρατηρούνται υψηλότερες τιµές στις 

µικροπεριοχές µε υψηλότερη οπτική ενεργότητα. Κυρίως χρώµατος λευκωπού. 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από συχνοί έως λίγοι 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από σπάνια έως πολύ σπάνια 

Χονδρό κλάσµα: 

Χαλαζίτες: κυριαρχούν. Συχνά, εµφανίζουν έντονο θραυσµό στην επιφάνειά τους 

Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως συχνοί. α) χαλαζιτικοί: συσσωµατώµατα 

χαλαζιών - οξειδωµένων περιοχών, συσσωµατώµατα χαλαζιών - οξειδωµένων 

περιοχών -  µαρµαρυγία – πολύ σπάνια επιδότου, β) µαρµαρυγιακοί: πλήρως 

οξειδωµένος µαρµαρυγίας, συσσωµατώµατα µαρµαρυγία – πολύ σπάνια επιδότου 

Χαλαζίες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως λίγοι 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Ασβεστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία: 

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 148, 149), υπάρχει 

αρνητική ασυµµετρία µε φυσιολογική ακολουθία για το λεπτό κλάσµα και τη λεπτή 

άµµο. Στο χονδρό κλάσµα παρατηρούνται ασυνέχειες στην κοκκοµετρική κατανοµή. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται διακύµανση στην περιεκτικότητα των δειγµάτων σε 

χονδρή άµµο.   
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Μορφολογία: 

Οι κόκκοι είναι υπογωνιώδεις, υποστρογγυλεµένοι.  

Σχόλια: 

Για την προετοιµασία της πηλόµαζας ισχύουν τα ανάλογα σχόλια των λεπτότερων 

κοκκοµετριών. Στην περίπτωση της χονδρόκοκκης κεραµικής ύλης είτε αντανακλάται 

χρήση ακόµα περισσότερο ανώριµου ιζήµατος είτε διαδικασίες 

προσθήκης/αφαίρεσης (Εικόνα 83).  

 

Κεραµική ύλη µε συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, θραύσµατα 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και πυριτόλιθους (οµάδα ΜΑ2.3.β 

– Εικόνες 77, 78): 

∆είγµατα ∆146, ∆172, ∆173, ∆273, ∆274, ∆343, ∆490, ∆845, ∆954, ΙΗ 

Γενικά:  

Πρόκειται για κεραµική ύλη µε χονδρή άργιλο που χαρακτηρίζεται από υψηλή 

περιεκτικότητα σε συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης. Η χονδρή άµµος 

συνίσταται σε χαλαζίες, θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης και τυπικά πυριτόλιθους.  

Μικροµορφολογία: 

Η λεπτόµαζα χαρακτηρίζεται από συµπυκνώµατα τα οποία κυριαρχούν (Εικόνα 77). 

Το σχήµα τους είναι υποστρογγυλεµένο-στρογγυλεµένο µε ασαφή και ασαφή 

περιθώρια, χαµηλής έως µέτρια υψηλής οπτικής ενεργότητας, χρώµατος ερυθρού έως 

µαύρου-ερυθρού (ΡΡ, ΧΡ). Τα µεγαλύτερα σε µέγεθος περιέχουν πολύ συχνά αδρανές 

(χαλαζίες, λιγότερο συχνά θραύσµατα χαλαζιτών, πολύ σπάνια φυλλίτες και 

πυριτόλιθους). Σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται δακτύλιοι-πόροι περιµετρικά 

του αδρανούς και κυρίως των µεγαλύτερων σε µέγεθος συµπυκνωµάτων. Το µέσο 
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µέγεθος τους είναι 84µm. Παρατηρήθηκε στρωσιγενής διάταξη του λεπτού 

κλάσµατος της άµµου.  

Λεπτόµαζα: 

Το χρώµα είναι οµοιογενές πορτοκαλί-ερυθρό έως µαύρο-ερυθρό στο ΡΡ και 

χρυσαφί, ερυθρό-πορτοκαλί στο ΧΡ. Χαµηλή έως υψηλή οπτική ενεργότητα159. 

Αδρανές (Γραφήµατα 150, 151): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 1.5 – 9 / 91 – 98.5 

Λεπτό κλάσµα: ιλύς / πολύ λεπτή άµµος: ποικίλει από 80 – 95 / 2-11 

Χονδρό κλάσµα: λεπτή/µέση/αδρή/πολύ αδρή άµµος/ψηφίδα: ποικίλει από 1.5-6 / 0-2 

/ 0-1 / 0 / 0 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 20µm – 36µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 169µm – 314µm 

Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 264µm – 1488µm  

Μέση απόσταση: ποικίλει από 14-27µm  

Λεπτό κλάσµα: 

Χαλαζίες: επικρατούν. Σχήµα κυρίως υπογωνιώδες. Πολύ συχνά χωρίς κυµατοειδή 

κατάσβεση και χωρίς θραυσµό  

Μαρµαρυγίες: ποικίλουν από λίγοι έως πολύ συχνοί160. Είναι ως επί το πλείστον 

χρώµατος λευκωπού. Η µέση τιµή του µήκους είναι περίπου 12µm και του πλάτους 

8µm (Γραφήµατα 152, 153)  

Χαλαζίτες: πολύ λίγοι 

Ορυκτά της οµάδας του επιδότου: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

                                                 
159 Συχνά, τα περιθώρια των λεπτών τοµών των κεραµικών τείνουν να εµφανίζουν υψηλότερη οπτική 

ενεργότητα. 
160 Σε µικροπεριοχές των λεπτών τοµών όπου εµφανίζεται υψηλότερη οπτική ενεργότητα παρατηρείται 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία. 
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Πλαγιόκλαστα: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από σπάνιοι έως καθόλου 

Χονδρό κλάσµα: 

Κοκκοµετρίας λεπτής / µέσης άµµου: 

Χαλαζίες: επικρατούν. Παρατηρείται διακύµανση ως προς τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά εµφανίζοντας άλλοτε θραυσµό στην επιφάνειά τους και άλλοτε όχι. 

Πολύ συχνά, χωρίς κυµατοειδή κατάσβεση. Σχήµα υπογωνιώδες έως 

υποστρογγυλεµένο 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από πολύ συχνοί έως συχνοί  

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως σπάνιοι 

Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως καθόλου: µαρµαρυγιακοί: χρυσαφί-

πορτοκαλί, χαλαζιτικοί: συσσωµατώµατα χαλαζιών – οξειδωµένου µαρµαρυγία) 

Πλαγιόκλαστα: ποικίλουν από πολύ σπάνια έως καθόλου 

Κοκκοµετρίας αδρής-πολύ αδρής άµµου: 

Χαλαζίτες: ποικίλουν από λίγοι έως καθόλου 

Χαλαζίες: ποικίλουν από σπάνιοι έως καθόλου 

Φυλλίτες: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως καθόλου (ενισχυµένοι εµφανίζονται στο 

δείγµα ∆954 που αφορά σε αγγείο τροφοπαρασκευής – Εικόνα 78, Γράφηµα 151) 

Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου (σωσσωµατώµατα χαλαζιών 

– µαρµαρυγία) 

Πυριτόλιθοι: ποικίλουν από πολύ λίγοι έως καθόλου 

Ψαµµίτες: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Κοκκοµετρία:  

Όπως φαίνεται στα σχετικά ιστογράµµατα (Γραφήµατα 150, 151), εκδηλώνεται 

αρνητική ασυµµετρία µε διακύµανση ως προς την ταξινόµηση του αδρανούς και το 
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µέγεθος των εγκλεισµάτων. Ενισχυµένα µεγέθη άµµου εµφανίζουν τα δείγµατα ΙΗ, 

∆954, δηλαδή αγγεία µεσαίου-µεγάλου µεγέθους (κλειστά και αγγεία 

τροφοπαρασκευής). Τα υπόλοιπα δείγµατα της οµάδας αφορούν σε κωνικά κύπελλα, 

οπότε και εµφανίζουν χαµηλότερες µέγιστες τιµές άµµου. Παρατηρείται φυσιολογική 

ακολουθία για τις τιµές του λεπτού κλάσµατος µε χαρακτηριστικά µικρές 

περιεκτικότητες, ήδη από την τιµή της πολύ λεπτής άµµου. Ανάλογα µε το δείγµα 

παρατηρείται διακύµανση ως προς την ταξινόµηση του ιζήµατος που κυµαίνεται από 

µέτρια έως πολύ κακή.        

Μορφολογία: 

Η άµµος τόσο του χονδρού όσο και του λεπτού κλάσµατος εµφανίζει διακύµανση ως 

προς τη µορφολογία της µε σχήµα κυρίως υπογωνιώδες, λιγότερο συχνά 

υποστρογγυλεµένο.  

Σχόλια: 

Η διακύµανση, ως προς τον βαθµό ταξινόµησης του αδρανούς και την τιµή του 

µέγιστου µεγέθους, που σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος και τη λειτουργία του 

παραγόµενου σκεύους, υποδηλώνει δευτερογενείς διαδικασίες αφαίρεσης ή 

προσθήκης άµµου (Εικόνα 84), είτε συνειδητή χρήση ιζηµάτων περισσότερο ή 

λιγότερο ώριµων µε συγγενή χαρακτηριστικά. Η τυπική και συντριπτική παρουσία 

συµπυκνωµάτων υποµικροσκοπικής σύστασης δεν ενισχύεται από πρόσθετα 

µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας, ενισχυτικά διαδικασιών 

ανάµιξης (πχ. κυµατοειδείς µικροπεριοχές υποµικροσκοπικής σύστασης). Είναι 

πιθανόν η παρουσία τους να αφορά σε πρωτογενή χαρακτηριστικά της αργίλου και 

όχι σε σκόπιµη προσθήκη τους. Για την προετοιµασία της πηλόµαζας 

χρησιµοποιήθηκε ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης που περιέχει άµµο χαλαζιτικής-

φυλλιτικής, πυριτολιθικής σύστασης.       
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Κεραµική ύλη µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης και όστρεες (κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ – Εικόνα 79) 

∆είγµατα ∆230, ∆562 

Γενικά: 

Πρόκειται για µέτρια κεραµική ύλη µε χονδρή άργιλο που το χονδρό της κλάσµα 

χαρακτηρίζεται από χαλαζίες-χαλαζίτες, ενώ η λεπτόµαζα εµφανίζει ποικίλη 

περιεκτικότητα σε όστρεες.  

Μικροµορφολογία: 

Η λεπτόµαζα έχει λίγα συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, χρώµατος 

ερυθρού-µαύρου στο ΡΡ και ερυθρού έως ερυθρού-µαύρου στο ΧΡ. Τα 

συµπυκνώµατα, που έχουν σαφές περίγραµµα και είναι αποστρογγυλεµένα, 

εµφανίζουν διακύµανση στην οπτική τους ενεργότητα, από ανενεργά έως µέτρια 

υψηλή οπτική ενεργότητα. Αυτά που έχουν µέγεθος λεπτής άµµου και άνω περιέχουν, 

ως επί το πλείστον, χαλαζίες, σπάνια µαρµαρυγία ή χαλαζίτη. 

Λεπτόµαζα: 

Χρωµατικά οµοιογενής. Χρώµα καστανό-πορτοκαλί στο ΡΡ και πορτοκαλί-χρυσαφί 

στο ΧΡ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή οπτική ενεργότητα. 

Αδρανές (Γραφήµατα 154, 155): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: ποικίλει από 2-6%/94-98% 

Λεπτό κλάσµα: ιλύς / πολύ λεπτή άµµος: ποικίλει από 91-96%/2-3% 

Χονδρό κλάσµα: λεπτή/µέση/αδρή/πολύ αδρή άµµος/ψηφίδα: ποικίλει από 1-3%/1-

3%/0-1%/0%/ 0% 

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: ποικίλει από 20-21µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 220µm – 312µm 
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Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: ποικίλει από 384µm – 714µm  

Λεπτό κλάσµα: 

Μαρµαρυγίες: επικρατούν. Πρόκειται για µαρµαρυγία, χρώµατος, κυρίως λευκωπού, 

λιγότερο συχνά πορτοκαλί-χρυσαφί. Η µέση τιµή του µήκους είναι 11µm, ενώ του 

πλάτους 4µm (Γραφήµατα 156, 157) 

Χαλαζίες: κυριαρχούν. Σχήµα υπογωνιώδες  

Χαλαζίτες: σπάνια  

Χονδρό κλάσµα: 

Χαλαζίτες: συχνοί (σαφώς κυριαρχούν στο κλάσµα της µέσης άµµου). 

Χαρακτηριστικό είναι το στρογγυλεµένο σχήµα τους 

Χαλαζίες: λίγοι (σαφώς υπερτερούν στο κλάσµα της λεπτής άµµου). Οι χαλαζίες, 

είτε ως µονοκρυσταλλικοί είτε ως πολυκρυσταλλικοί, εµφανίζουν διακύµανση στα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Άλλοτε έχουν έντονο θραυσµό στην επιφάνειά τους 

και άλλοτε καθόλου, ενώ πολύ συχνά δεν εµφανίζουν κυµατοειδή κατάσβεση 

Φυλλίτες: κυρίως µαρµαρυγιακοί (χρυσαφί): ποικίλουν από σπάνιοι έως πολύ 

σπάνιοι. Χαλαζιτικοί: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου 

Σχιστόλιθοι: ποικίλουν από πολύ σπάνιοι έως καθόλου: συσσωµατώµατα χαλαζιών 

και µαρµαρυγία 

Ανθρακικό υλικό: δίθυρα (πιθανότατα όστρεες) µε µέγεθος που κυµαίνεται από τη 

λεπτή έως τη µέση άµµο. Ποικίλουν από συχνά έως πολύ λίγα. 

Μορφολογία:  

Σχήµα χονδρής άµµου από υποστρογγυλεµένο (πολύ συχνά) έως υπογωνιώδες µε 

ιδιαίτερα αποστρογγυλεµένα περιγράµµατα.  

Σχόλια:  
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∆εν υπάρχουν ίχνη διαδικασιών ανάµιξης. Με δεδοµένο τον χηµισµό των δειγµάτων 

και τη χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO αντακλάται χρήση ιζήµατος ηπειρωτικής 

προέλευσης που περιέχει ανθρακικό υλικό από δίθυρα. Η άµµος είναι χαλαζιτικής-

φυλλιτικής σύστασης. 

 

Κεραµική ύλη µε µικρίτη (Εικόνα 80)161:  

∆είγµα Ι∆ 

Γενικά: 

Πρόκειται για µέτρια χονδρή άργιλο µε άµµο µικριτικής σύστασης. 

Μικροµορφολογία: 

Λεπτόµαζα: 

Το χρώµα της λεπτόµαζας είναι χρυσαφί-πορτοκαλί/καστανό στο ΡΡ και καστανό-

χρυσαφί στο ΧΡ. Η λεπτόµαζα εµφανίζει ενεργότητα που κυµαίνεται από χαµηλή έως 

µέτρια. 

Αδρανές (Γράφηµα 158): 

Χονδρό / λεπτό κλάσµα: 5/95 

Λεπτό κλάσµα: ιλύς / πολύ λεπτή άµµος: 94 / 1  

Χονδρό κλάσµα: λεπτή/µέση/αδρή/πολύ αδρή άµµος/ψηφίδα: 2 / 2 / 1 / 0 / 0  

Μέση τιµή λεπτού κλάσµατος: 7µm 

Μέση τιµή χονδρού κλάσµατος: 378µm 

Μέγιστη τιµή χονδρού κλάσµατος: 1071µm  

Λεπτό κλάσµα:  

Μικρίτες: επικρατούν 

Χαλαζίες: συχνοί 

                                                 
161 ∆εν πραγµατοποιήθηκε χηµική ανάλυση. 
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Χαλαζίτες: σπάνιοι 

Χονδρό κλάσµα: 

Μικρίτες: συχνοί 

Κοκκοµετρία: 

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ιστόγραµµα (Γράφηµα 158), εκδηλώνεται άριστη 

ταξινόµηση του λεπτού κλάσµατος, αρνητική ασυµµετρία και παρουσία δύο 

διαφορετικών πληθυσµών άµµου (λεπτό – χονδρό κλάσµα). Στο χονδρό κλάσµα 

παρατηρείται µεγάλη κύρτωση της καµπύλης κατανοµής, µε πολύ κακή ταξινόµηση 

του αδρανούς. Η κοκκοµετρική συµπεριφορά του δείγµατος αντανακλά είτε 

δευτερογενείς επιµολύνσεις ενός ώριµου ιζήµατος από ένα περισσότερο ανώριµο είτε 

σκόπιµη προσθήκη εγκλεισµάτων.  

Μορφολογία:  

Υποστρογγυλεµένοι κόκκοι µε υποστρογγυλεµένο έως υπογωνιώδες περίγραµµα 

Σχόλια: 

Είναι πιθανό σε ένα ώριµο ίζηµα ηπειρωτικής προέλευσης να προστέθηκε άµµος 

µικριτικής σύστασης. 
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5.3.2 Γενικά σχόλια από την εξέταση των λεπτών τοµών των κεραµικών  

Από την εξέταση των λεπτών τοµών των κεραµικών λαµβάνοντας υπόψη τον 

χηµισµό και την ορυκτολογία των δειγµάτων, προσδιορίστηκαν τρεις βασικές 

τεχνολογίες για την κατασκευή τους:  

1. Χρήση ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης. Η πιθανότητα ανάµιξης 

διαφορετικών ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης δεν µπορεί να αποκλειστεί, 

µολονότι δεν πιστοποιήθηκαν σαφείς ενδείξεις από την παρατήρηση των 

λεπτών τοµών162. Με βάση την ορυκτολογική σύσταση της άµµου 

διακρίνονται τέσσερις οµάδες: α) φυλλιτικής-χαλαζιτικής σύστασης (οµάδα 

κεραµικών υλών ΜΑ.2.3α, κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ - ανάλογα µε το δείγµα 

διαπιστώθηκε παρουσία/απουσία ασβεστόλιθων-πυριτόλιθων), β) φυλλιτικής-

χαλαζιτικής και πυριτολιθικής σύστασης (οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ2.3.β, 

κεραµική ύλη ΜΑ2.1), γ) φυλλιτικής-χαλαζιτικής και υπερβασικής σύστασης 

(κεραµική ύλη ΜΑ2.2). Η πιθανότητα η άµµος του χονδρού κλάσµατος να 

συνιστά σκόπιµη προσθήκη δεν µπορεί να αποκλειστεί, δ) µικριτικής 

σύστασης. 

2. Τυπική ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και θαλάσσιων µαργών µε 

χαρακτηριστική την παρουσία απολιθωµάτων (κυρίως τρηµατοφόρων). Η 

άµµος είναι φυλλιτικής-χαλαζιτικής σύστασης (οµάδα κεραµικών υλών 

ΜΑ1.2-ανάλογα µε το δείγµα διαπιστώθηκε παρουσία/απουσία πυριτόλιθων). 

Είναι πιθανό ότι τµήµα της υψηλής σε MgO περιεκτικότητας σε συνδυασµό 

µε την περιεκτικότητα σε CaO σχετίζεται µε την παρουσία στη µάργα 

υποµικροσκοπικής φύσης δολοµιτικού υλικού (δολοµιτική µάργα). 

                                                 
162 Στις περιπτώσεις ανάµιξης διαφορετικών ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης εκ των πραγµάτων 

είναι δύσκολος ο προσδιορισµός της διαδικασίας, εξαιτίας της αναλογίας στο χρώµα (πορτοκαλί ή 

ερυθρά) µεταξύ των διαφορετικών ιζηµάτων. 
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3. Τυπική ανάµιξη θαλάσσιων µαργών µε ώριµα ιζήµατα ηπειρωτικής 

προέλευσης για τη δηµιουργία του υποµικροσκοπικής σύστασης 

υποστρώµατος και ακολούθως τυπική (στις περιπτώσεις των περισσότερο 

αδρόκοκκων κεραµικών υλών) προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου ή στην 

περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ1.1 σκόπιµα θρυµµατισµένης. Και σε 

αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό ότι µέρος της υψηλής περιεκτικότητας σε 

MgO (υψηλές περιεκτικότητες υπάρχουν ανεξάρτητα από το λεπτόκοκκο ή 

χονδρόκοκκο των κεραµικών υλών) σε συνδυασµό µε την υψηλή σε CaO 

περιεκτικότητα οφείλεται στην παρουσία στη µάργα υποµικροσκοπικής 

φύσεως δολοµιτικού υλικού (δολοµιτική µάργα). Ανάλογα µε τη σύσταση της 

άµµου, προσδιορίστηκαν τρεις επιµέρους οµάδες: α) άµµος φυλλιτικής-

χαλαζιτικής σύστασης (κεραµικές ύλες Α.2.β, Α.3, ΜΑ1.1) β) φυλλιτικής-

χαλαζιτικής, υπερβασικής-βασικής (ενδιάµεσης?) (κεραµική ύλη Α1.β), γ) 

ιλυολιθικής σύστασης (κεραµική ύλη Α.4).  

Κατά την περιγραφή των λεπτών τοµών των κεραµικών στην ενότητα 5.3, οι 

δύο µεγάλες, µε βάση τα µικροµορφολογικά χαρακτηριστικά της λεπτόµαζας, 

τάσεις στην οµάδα µε την υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (οµάδα Α) είναι 

εκείνη που εµφανίζει κηλίδωση (οµάδες Α.2, Α.3.β, Α.4) και εκείνη που δεν 

εµφανίζει. Υπάρχουν, ωστόσο, δείγµατα που έχουν µικροµορφολογικά 

χαρακτηριστικά διείσδυσης ανάµεσα στους δύο πόλους. Η αυτή διείσδυση 

ενισχύει τη συγγένεια των επιµέρους οµάδων, µε δεδοµένη την αναλογία στα 

χηµικά, ορυκτολογικά και, γενικότερα, τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.      
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Με δεδοµένη την παραπάνω οµαδοποίηση αναγνωρίστηκαν, στη βάση των επιµέρους 

τεχνολογιών, συγκεκριµένες τεχνολογικές πράξεις που προσδιορίζουν την 

εγχειρηµατική ακολουθία: 

1. Ανάµιξη διαφορετικών ιζηµάτων163. Mικροµορφολογικά χαρακτηριστικά 

ανάµιξης παρατηρήθηκαν στην οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ1.2 (κεραµικές 

ύλες µε τιµές CaO από 2-5% περίπου) και στην οµάδα Α (κεραµικές ύλες µε 

τιµές CaO>5%). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι αναµιγνύονται, µε βάση και 

τη λιθοστρωµατογραφία των ιζηµάτων της περιοχής, θαλάσσιες µάργες του 

Νεογενούς µε ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης. Η διακύµανση στην 

περιεκτικότητα του CaO στο εσωτερικό των οµάδων Α (µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO) και της ΜΑ1 (µέτριες περιεκτικότητες σε CaO) 

αντανακλά αντίστοιχη διακύµανση στα πρωτογενή χηµικά χαρακτηριστικά 

της απόθεσης ή/και εκµετάλλευση διαφορετικών µικροπεριβαλλόντων του 

ίδιου γεωλογικού σχηµατισµού ή/και διαδικασίες ανάµιξης. 

2. Η ύπαρξη κοκκοµετρικής διαφοροποίησης (απουσία/παρουσία χονδρού 

κλάσµατος και διακύµανση στη µέγιστη τιµή του χονδρού κλάσµατος) στο 

εσωτερικό οµάδων κεραµικών υλών [Α (κεραµικές ύλες µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε CaO), ΜΑ2.3.α (oµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης), ΜΑ2.3.β 

(κεραµική ύλη µε συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης, θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και 

πυριτόλιθους), ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων 
                                                 
163 Η ανάµιξη ιζηµάτων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι συνήθης πρακτική στην κατασκευή 

κεραµικής (Rice 1987:63, Rye 1981:31, Shepard 1968:52). Συνήθως αναµιγνύεται ένα περισσότερο µε 

ένα λιγότερο ασβεστιούχο ίζηµα για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης της πηλόµαζας. Η τεχνική 

συνηθίζεται και στην κατασκευή της σύγχρονης παραδοσιακής κεραµικής στην Κρήτη (Day 2004:113, 

Voyatzoglou 1984:133, Blitzer 1984:145-147, Sklavenitis-Haralambis 2002). 
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ηπειρωτικής προέλευσης και θαλάσσιων µαργών)], όπως τεκµηριώθηκε από 

την ανάλυση της κοκκοµετρίας, υποδηλώνει: α) διαδικασίες προσθήκης ή 

προσθήκης/αφαίρεσης άµµου από ένα ώριµο ή ανώριµο/ώριµο, αντίστοιχα 

ίζηµα (Εικόνες 81-84), β) εκµετάλλευση ιζηµάτων του ίδιου γεωλογικού 

σχηµατισµού, αλλά από διαφορετικές αποθέσεις (αποθέσεις κοντά ή 

περισσότερο µακριά από το µητρικό πέτρωµα αποσάθρωσης, επιλογή 

περισσότερο ή λιγότερο ανώριµων ιζηµάτων). Η κοκκοµετρική 

διαφοροποίηση σε κάθε περίπτωση είναι συνειδητή διαδικασία άµεσα 

συνυφασµένη µε το πάχος των τοιχωµάτων, το µέγεθος και τη λειτουργία του 

παραγόµενου σκεύους, όπως καταδείχτηκε ήδη στο κεφάλαιο 4 και 

αναδεικνύεται στο κεφάλαιο 6. 

3. Προσθήκη κυρίως αποστρογγυλεµένης άµµου164. Η τεχνολογία 

προσδιορίστηκε για την κατασκευή της κεραµικής µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο. Στην περίπτωση της χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο 

κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 δεν µπορεί να αποκλειστεί η σκόπιµη προσθήκη 

άµµου, εξαιτίας της έντονης πτώσης και του κοκκοµετρικού χάσµατος που, 

σχεδόν τυπικά, παρατηρείται ανάµεσα στο λεπτό και το χονδρό κλάσµα. Η 

τεκµηρίωση της προσθήκης επιβεβαιώνεται στις περιπτώσεις των κεραµικών 

µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα: α) από τη γενετική συγγένεια του 

υποµικροσκοπικής σύστασης υπόβαθρου (λεπτόµαζα) ανάµεσα σε λεπτά και 

περισσότερο αδρόκοκκα κεραµικά της ίδιας οµάδας κεραµικών υλών (πχ. 

µεταξύ των κεραµικών υλών Α.2.α και Α.2.β), β) από τη γενετική συγγένεια 

                                                 
164 Ανάλογη τεχνολογία για την κατασκευή κεραµικών µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

πιστοποιείται στη Μεσαρά και την περιοχή του Μύρτου από την Τελική Νεολιθική έως την 

Υστεροµινωική ΙΙΙ περίοδο, όχι όµως στην περιοχή της Κνωσού, (Day and Kilikoglou 2001:118, 119, 

Myer and Betancourt 2003:136-137, Day 1995a:159, Wilson and Day 1994:53). 
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του υποµικροσκοπικής σύστασης υπόβαθρου και την ταυτόχρονη 

διαφοροποίηση στη σύσταση του χονδρού κλάσµατος της άµµου (Εικόνες 

81, 82) (πχ. ανάµεσα στις οµάδες κεραµικών υλών Α.2.β, Α.3.β, Α.4)165. Στην 

περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ1.1, που είναι εµφανής η γενετική 

συγγένεια της λεπτόµαζας µε τις κεραµικές ύλες Α.1 και Α.3.α, η άµµος 

προστέθηκε πιθανότατα µετά τον θρυµµατισµό της.  

Η στρογγυλότητα των κόκκων της άµµου, που σχετίζεται µε έντονη 

καταπόνησή της, αντανακλά ήρεµα ποτάµια συστήµατα ή κατάντη ποταµού, 

παράκτιο ή θαλάσσιο περιβάλλον απόθεσης.    

 

5.3.2α Οι διαφοροποιηµένες τεχνολογίες της ανακτορικής και της ΥΜ ΙΙΙΓ 

περιόδου από τον Βρύσινα  

Όπως προέκυψε και από την εξέταση των λεπτών τοµών, παρατηρήθηκε σηµαντική 

µεταβολή στα χαρακτηριστικά της προστιθέµενης άµµου ανάµεσα στην κεραµική της 

περιόδου των ανακτόρων από το ιερό κορυφής και σε αυτήν από το τέλος της Εποχής 

του Χαλκού. Η σύγκριση ανάµεσα στα δύο τεχνοσυστήµατα παραγωγής είναι 

επιτρεπτή, καθώς αυτά εµφανίζουν, όπως κατέδειξε η αρχαιοµετρική ανάλυση,  

αναλογία ως προς τον χηµισµό, την ορυκτολογία και τη βασική τεχνολογία 

προετοιµασίας της πηλόµαζάς τους - πιθανότατα ανάµιξη µαργών µε ιζήµατα 

ηπειρωτικής προέλευσης (τουλάχιστον στην περίπτωση των κεραµικών µε υψηλή σε 

ασβέστιο περιεκτικότητα).   

 

 

                                                 
165 Επισηµαίνεται ότι, ακόµα και στην περίπτωση της οµάδας κεραµικών υλών Α.1, που τείνει να έχει 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία, και της Α.2 που δεν έχει, υπάρχουν χαρακτηριστικά 

διείσδυσης, καθώς εµφανίζεται διακύµανση ως προς την περιεκτικότητα του µαρµαρυγιακού υλικού. 
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Εισαγωγικά σχόλια µε βάση τη βιβλιογραφία: 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η παρουσία γενικότερα άµµου χαλαζιακής προέλευσης 

συνιστά αποτελεσµατικό υλικό για την παραγωγή κεραµικής, που εκ των πραγµάτων 

επιδέχεται µηχανικές ή θερµικές καταπονήσεις. Η µεταβολή της µορφής του χαλαζία 

στους 573ºC έχει ως αποτέλεσµα τη διαστολή των εγκλεισµάτων166. Η συνθήκη αυτή 

συνεπάγεται ταυτόχρονη άσκηση πίεσης στην περιβάλλουσα τα εγκλείσµατα 

λεπτόµαζα µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ρωγµών. Με την πρόοδο της όπτησης και 

την επακόλουθη συστολή τόσο του χαλαζία όσο και του αργιλικού υποστρώµατος 

αναπτύσσονται δακτύλιοι µε τη µορφή κλειστού πόρου περιµετρικά του αδρανούς. Η 

παρουσία τους λειτουργεί ως µέσο απορρόφησης των αναπτυσσόµενων πιέσεων 

(µηχανικών και θερµικών) κατά την όπτηση ή τη χρήση. Το φαινόµενο επιτείνεται µε 

την παρουσία άµµου, οι κόκκοι της οποίας τείνουν προς τη στρογγυλότητα. Τα 

στρογγυλεµένα εγκλείσµατα εκ των πραγµάτων δεν «κλειδώνουν» απόλυτα µε το 

αργιλικό υπόστρωµα (Rice 1987:73-74). Ακόµα και αν δεν αναπτύσσονται εµφανείς 

στο µικροσκόπιο δακτύλιοι περιµετρικά των χαλαζιών, δηµιουργούνται συνθήκες 

χαµηλούς συνοχής µε τη λεπτόµαζα, περιβάλλον δηλαδή, ευνοϊκό για κεραµικά 

προϊόντα που εκτίθενται σε παρατεταµένες καταπονήσεις. 

Σε περιπτώσεις υψηλής περιεκτικότητας αποστρογγυλεµένης άµµου αναπτύσσεται 

ένα σύνθετο δίκτυο µικρορωγµών ακτινωτά των κρυστάλλων, ικανό να απορροφήσει 

περισσότερη ενέργεια. Η παραγόµενη κεραµική αντέχει µεν λιγότερο βάρος, εξαιτίας 

της χαµηλής της ανθεκτικότητας, αλλά ταυτόχρονα εµφανίζει αυξηµένη σκληρότητα 

(toughness) - καλύτερη δηλαδή συµπεριφορά έως ότου οι αναπτυσσόµενες ρωγµές 

οδηγήσουν στην πλήρη θραύση της. Εποµένως, τα παραγόµενα σκεύη αντέχουν 

                                                 
166 Στους 573ºC ο χαλαζίας µετατρέπεται από άλφα σε βήτα. Η οριστική αυτή µεταβολή που 

συνεπάγεται αλλαγή στη δοµή του κρυστάλλου συνοδεύεται από αντίστοιχη διαστολή του (Tite et al.  

2001:307-309, Kilikoglou et al. 1995:2962, Rice 1987:95).  
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περισσότερο σε µηχανικές ή θερµικές, παρατεταµένες και επαναλαµβανόµενες 

καταπονήσεις. Όσο µικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε χαλαζιακό υλικό τόσο 

περισσότερο ανθεκτικό (strength) είναι το κεραµικό σώµα, αλλά ταυτόχρονα 

εµφανίζει χαµηλή σκληρότητα (toughness) (Kilikoglou et al. 1995:2961-2963, 

1998:267-270, Tite et al. 2001:307-309).   

Η περίπτωση του Βρύσινα 

Κατά την περίοδο των ανακτόρων για την παραγωγή κεραµικής µε υψηλή σε 

ασβέστιο περιεκτικότητα προσθέτουν µεγάλη ποσότητα αποστρογγυλεµένης άµµου 

στην πηλόµαζα. Αυτό σηµαίνει, µε βάση τις προηγηθείσες βιβλιογραφικές αναφορές, 

ότι τα αγγεία που παράγονται εµφανίζουν χαµηλή ανθεκτικότητα, αλλά ταυτόχρονα 

αυξηµένη σκληρότητα. Είναι ικανά να δεχτούν λιγότερο βάρος, παράλληλα, όµως, 

αντέχουν περισσότερο σε θερµικές/µηχανικές καταπονήσεις.  Τα κεραµικά προϊόντα, 

εποµένως, µπορούν να αντέξουν περισσότερο κατά τη διάρκεια της όπτησής τους, 

αλλά και να διακινηθούν σε µεγαλύτερες αποστάσεις.  

Αντίθετα, κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο το ποσοστό της προστιθέµενης άµµου είναι 

πολύ χαµηλό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το µέσο µέγεθός της. Γενικά, στο τέλος της 

Εποχής του Χαλκού σηµειώνεται αύξηση του µεγέθους της άµµου (τυπικά πολύ αδρή 

άµµος και άµµος µεγέθους ψηφίδας) ακόµα και για την παραγωγή κεραµικής µε 

χαµηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα. Τα παραγόµενα κεραµικά προϊόντα αναµένεται 

να έχουν µειωµένη σκληρότητα, αλλά αυξηµένη ανθεκτικότητα. Εποµένως, µπορούν 

να αντέξουν µεγαλύτερο βάρος, άρα περισσότερη ποσότητα σε περιεχόµενο υλικό, 

αλλά είναι ευαίσθητα στην επαναλαµβανόµενη κυκλοφορία τους σε µεγάλες 

αποστάσεις. Το αυξηµένο µέσο µέγεθος της άµµου αντανακλά τη σφοδρότητα του 

µεταφορικού µέσου, ενώ, όπως ήδη έχει επισηµανθεί, δεν αποκλείεται να σχετίζεται 
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µε ανάντη ποταµού και εποµένως εκµετάλλευση ιζηµάτων που αποτέθηκαν σε 

περισσότερο ορεινά περιβάλλοντα.   

 

5.4 Σχέση χηµείας – ορυκτολογίας – πετρογραφίας 

Από τη συσχέτιση των οµάδων που προέκυψαν από τη χηµική, ορυκτολογική και 

πετρογραφική τους ανάλυση µπορούν να ειπωθούν τα εξής: 

1. ∆είγµατα που µε βάση τον χηµισµό τους ανήκουν στο ίδιο σύνολο, µπορούν, 

µε βάση τα ορυκτολογικά και πετρογραφικά δεδοµένα, να διαφοροποιούνται 

και έτσι η αρχική οµαδοποίηση να διασπάται. Στα σχετικά γραφήµατα 

(Γραφήµατα 159, 160) µπορεί κανείς να παρατηρήσει την παραπάνω σχέση, 

όπου αποτυπώνεται ταυτόχρονα ο χηµισµός των δειγµάτων (λαµβάνοντας 

υπόψη άλλοτε το άθροισµα CaO+MgO και άλλοτε το CaO σε σχέση µε το 

SiO2) συναρτήσει της οµαδοποίησης µε βάση τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα παρατηρούνται τα εξής: α) ∆υναµικότερος 

παράγοντας στα δείγµατα της κεραµικής ύλης Α1 σε σχέση µε την Α2 τείνει 

να είναι η περιεκτικότητά της σε MgO. Αντίθετα, στην περίπτωση της Α2 

τείνει να είναι το CaO.  Αυτό σηµαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση 

δυναµικότερος παράγοντας διαφοροποίησης, µε βάση και τα οπτικά τους 

χαρακτηριστικά, είναι η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε µαρµαρυγία και 

υλικά υπερβασικής/βασικής (ενδιάµεσης;) σύστασης. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση του δείγµατος ΙΣΤ, όπου συµµετοχή στη διαφοροποίηση έχει ο 

µαρµαρυγίας. β) Στην περίπτωση των δειγµάτων µε χαµηλή περιεκτικότητα 

σε CaO δυναµικότερος παράγοντας διαφοροποίησης της πετρογραφικά 

προσδιορισµένης οµάδας ΜΑ1.2 (κεραµική ύλη µε τυπική ανάµιξη µάργας 

και ηπειρωτικής προέλευσης ιζήµατος χωρίς σκόπιµη προσθήκη άµµου) είναι 
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η περιεκτικότητά της σε CaO και όχι σε MgO. Αυτό σηµαίνει ότι περισσότερο 

δυναµικά δεν λειτουργεί η περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία, αλλά η αντίστοιχη 

σε CaO, γ) Εξίσου δυναµικά στην περίπτωση της πετρογραφικά 

προσδιορισµένης οµάδας ΜΑ2.2 (κεραµική ύλη µε άµµο χαλαζιτικής-

φυλλιτικής και υπερβασικής σύστασης) σε σχέση µε το σύνολο των 

τεχνολογιών ΜΑ2 (κεραµικές ύλες µε πολύ χαµηλή σε ασβέστιο 

περιεκτικότητα) λειτουργεί το άθροισµα CaO+MgO. Η ταυτόχρονη 

παρατήρηση της σχέσης µεµονωµένα του CaO ενισχύει τη θέση ότι 

δυναµικότερος παράγοντας διαφοροποίησης είναι το MgO, γεγονός που 

συνδέεται µε την παρουσία υλικών υπερβασικής σύστασης.  

2. ∆είγµατα, που µε βάση την ορυκτολογία τους αποτελούν διαφορετικά σύνολα, 

µπορεί να ανήκουν στην ίδια, µε βάση τον χηµισµό και τα πετρογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, οµάδα.  

 

5.5 Συσχέτιση οµαδοποιήσεων µακροπροσδιορισµού και µικροανάλυσης 

Ο µακροπροσδιορισµός τριών διαφορετικών συνόλων µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

χρώµατος των οστράκων ανταποκρίνεται πλήρως στα τρία χηµικά προσδιορισµένα 

σύνολα µε βάση την % περιεκτικότητά τους σε CaO. Ακόµα και στην περίπτωση της 

οµάδας µε όστρακα ενδιάµεσης χρωµατικής αξίας (κεραµική ύλη ΜΑ2.1) επιβεβαιώθηκε 

η «χηµική διείσδυσή» της ανάµεσα στους πόλους της οµαδοποίησης. Ο 

µακροπροσδιορισµός των οµάδων των φαινόµενων κεραµικών υλών µε βάση τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της άµµου και γενικότερα ο µακροπροσδιορισµός των βασικών 

εφαρµοζόµενων τεχνολογιών επίσης επιβεβαιώθηκε πλήρως µικροαναλυτικά.  

Οι µακροχαρακτηρισµοί συγγένειας (γεωλογικής/τεχνολογικής), όπως καταγράφονται 

από την παρουσία κοκκοµετρικής διαφοροποίησης στο εσωτερικό των οµάδων και 
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προσδιορίστηκαν ως επιµέρους «φαινόµενες κεραµικές ύλες» σε επίπεδο γενικών 

τάσεων, ταυτοποιήθηκαν και από τη µικροανάλυση. Ο µακροπροσδιορισµός της 

κοκκοµετρικής συµπεριφοράς των φαινόµενων οµάδων επιβεβαιώνεται, όπως 

αποτυπώνεται στα σχετικά ιστογράµµατα κοκκοµετρίας, αλλά παρατηρήθηκαν τα εξής:  

στην περίπτωση των περιγραφών των λεπτών τοµών ένας τόσο υψηλός κοκκοµετρικός 

διαχωρισµός, όπως αυτός που εφαρµόστηκε κατά τη µακροσκοπική εξέταση, δεν είναι 

ιδιαίτερα λειτουργικός. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση της µακροπαρατήρησης µε 

καταγραφή διακύµανσης του µεγέθους της άµµου από πολύ λεπτή έως πολύ αδρή είναι 

πραγµατική και τεκµηριώθηκε από τα σχετικά ιστογράµµατα κοκκοµετρίας, κατά την 

παρατήρηση των λεπτών τοµών των κεραµικών. Ωστόσο, θεωρήθηκε προτιµότερος στην 

περίπτωση της πετρογραφικής εξέτασης ο αρχικός πολυκοκκοµετρικός διαχωρισµός να 

συρρικνωθεί σε τρεις, γενικά, βασικές κοκκοµετρίες (λεπτή, µέτρια, αδρή).  

Η λειτουργική αξία στην περίπτωση καταγραφής της µέτρια λεπτής κοκκοµετρίας, κατά 

τον προσδιορισµό της φαινόµενης κεραµικής ύλης µε όστρεες, επιβεβαιώθηκε και κατά 

την οπτική εξέταση των δειγµάτων στο πολωτικό µικροσκόπιο (κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ).  

Η γενικότερη απλοποίηση στην κοκκοµετρική κατανοµή στο εσωτερικό των οµάδων των 

κεραµικών υλών, κατά την παρατήρηση των λεπτών τοµών των κεραµικών, οφείλεται 

στο ότι οι βασικές διαβαθµίσεις λεπτή, µέτρια, αδρή άµµος τείνουν να συνιστούν 

ταυτόχρονα τα όρια των διαφοροποιήσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της άµµου. 

Έτσι, η λεπτή κοκκοµετρία τείνει να περιέχει µόνο χαλαζιακό/µαρµαρυγιακό υλικό 

µεγέθους έως πολύ λεπτής άµµου, η µέτρια χαλαζιακό/χαλαζιτικό, ενώ η αδρή φυλλιτικό, 

επιπλέον, υλικό. Στην περίπτωση των λεπτόκοκκων κεραµικών υλών Α.1.α, Α.2.α µε 

υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα η διαπίστωση, κατά τη µακροπαρατήρηση, ότι η 

πρώτη περιέχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολύ λεπτή άµµο επιβεβαιώθηκε από τη 
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µικροανάλυση και ο διαχωρισµός των δύο συνόλων, µε βάση τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους (αδρανές, λεπτόµαζα) είναι πραγµατικός.  

Στην περίπτωση της λεπτόκοκκης κεραµικής ύλης ΜΑ2.3.α η άµµος εµφανίζει τυπικά 

µέγεθος πολύ λεπτό µε χαρακτηριστικά διείσδυσης στις κατώτερες τιµές του λεπτού 

κλάσµατος. Εποµένως, η διάκριση κατά τη µακροπαρατήρηση σε πολύ λεπτές και µέτρια 

λεπτές φαινόµενες κοκκοµετρίες, κατά την πετρογραφική εξέταση τείνει να αποτελεί µία 

κοκκοµετρία. Πιθανότατα, η απόκλιση οφείλεται στην υψηλή παρουσία αναγωγικών 

επεισοδίων, στοιχείο που δυσκολεύει τη µακροπαρατήρηση. Η διάκριση κατά τον 

µακροπροσδιορισµό σε λεπτές και µέτριες κοκκοµετρίες απλοποιείται, κατά την 

πετρογραφική εξέταση, σε µια ενδιάµεση κοκκοµετρικά οµάδα (µέτριες κοκκοµετρίες), 

καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν µεταβάλλονται δραστικά. Ανάλογη παρατήρηση 

επισηµαίνεται και στην περίπτωση των αδρόκοκκων και πολύ αδρόκοκκων φαινόµενων 

κεραµικών υλών.  

Στην περίπτωση της υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας κεραµικής ύλης Α.1.β [µε 

προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-φυλλιτικής, βασικής-υπερβασικής ( 

ενδιάµεσης;) σύστασης], η περιγραφή της περιορίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

άµµου, καθώς παρατηρήθηκε διακύµανση από δείγµα σε δείγµα και δεν λαµβάνεται 

υπόψη η διαφοροποίηση  στα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά.  

Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός των µέτρια χονδρόκοκκων τεχνολογιών 

(κεραµικές ύλες Α.3) στο πολωτικό µικροσκόπιο καθίσταται δυσχερής γι’ αυτό και ο 

µακροχαρακτηρισµός τους είναι αναγκαίος. Η δυσκολία έγγειται στο µεγάλο 

κοκκοµετρικό εύρος που χαρακτηρίζει την οµάδα, στη χαµηλή περιεκτικότητα σε χονδρή 

άµµο, καθώς και στα µεγάλα τυπικά χάσµατα που εµφανίζει η κοκκοµετρία, στοιχεία τα 

οποία η περιορισµένη επιφάνεια των λεπτών τοµών δεν επιτρέπει αυτονόητα να 

προσδιοριστούν.   
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5.6 Υποθέσεις Προέλευσης 

Με βάση τις προσδιορισµένες τεχνολογίες, όπως αποτυπώθηκαν στην ενότητα 5.3.2, και 

τα σχόλια για τη γεωλογία της εξεταζόµενης περιοχής, όπως εκτέθηκαν στην ενότητα 1.8, 

σχετικά µε την προέλευση των πρώτων υλών της κεραµικής από τον Βρύσινα, µπορούν 

να γίνουν οι ακόλουθες υποθέσεις (Χάρτης 3): 

Μια πιθανή πηγή για τις κεραµικές ύλες ΜΑ2.1, ΜΑ2.2, ΜΑ2.3.α και ΜΑ2.3.β µπορούν 

να έχουν αποτελέσει τµήµατα (αργιλικά, αργιλοψαµµιτικά) των αλλουβιακών αποθέσεων 

που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας πλεξοειδών ποτάµιων ροών (ενότητα 1β) και εµφανίζονται 

στον «σχηµατισµό της Παντάνασσας». Με την σειρά του ο σχηµατισµός αυτός αποτελεί 

την πρώτη, υποκείµενη λιθοστρωµατογραφική ενότητα της λεκάνης Κούµοι-Γενή-

Απόστολοι (Ντρίνια 1996, σελ. 50, 51 και εικ. 29, 30). Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί 

(ενότητα 1.8), ιζήµατα της λιθοστρωµατογραφικής αυτής φάσης αναπτύσσονται σε όλη 

την έκταση της λεκάνης νότια του Βρύσινα, ενώ περισσότερο περιορισµένης έκτασης 

αποθέσεις του σχηµατισµού αναπτύσσονται και στη δυτική πλευρά του. Οι πρώτες ύλες 

που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία της πηλόµαζας κάθε µιας από τις 

προαναφερθείσες κεραµικές ύλες αντανακλούν διαφορετικά παλαιοαποθετικά 

περιβάλλοντα του παραπάνω σχηµατισµού. Στην περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2  

συνυπάρχουν άµµοι φυλλιτικής-χαλαζιτικής και πυριγενούς προέλευσης. Στην περίπτωση 

της κεραµικής ύλης ΜΑ2.1 (τυπική παρουσία περισσότερο αδρόκοκκης άµµου) δεν 

αποκλείεται τα ιζήµατα που επιλέχθηκαν να σχετίζονται µε ένα περισσότερο ορεινό 

παλαιοαποθετικό περιβάλλον. Στην περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.3.β, σε 

αντίθεση µε την ΜΑ2.3.α, υπάρχουν τυπικά άµµοι χαλαζιτικής-φυλλιτικής, 

πυριτολιθικής σύστασης και αργιλικά συµπυκνώµατα.  

Πιθανή πηγή για την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ µπορεί να έχουν αποτελέσει:  
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α) Τµήµατα των µεταβατικών αποθέσεων του «σχηµατισµού της Παντάνασσας» 

(ενότητα 2) που δοµούν τις ανώτερες φάσεις του. Τα ιζήµατα αυτά (άργιλοι, 

αργιλοψαµµίτες) δηµιουργήθηκαν σε µεταβατικό περιβάλλον από χέρσο σε θαλάσσιο. 

Χαρακτηριστική αυτών των ιζηµάτων είναι η τυχαία, διάσπαρτη ύπαρξη λειψάνων 

διθύρων. Τα ιζήµατα αναπτύσσονται δυτικά της Γενής. 

β) Τµήµατα των παράκτιων αποθέσεων του «σχηµατισµού των Αποστόλων» (ενότητα 

3α) που αποτελούν το υποκείµενο τµήµα του σχηµατισµού στη λεκάνη Κούµοι-Γενή-

Απόστολοι. Τα ιζήµατα αυτά συνίστανται σε κίτρινου-φαιού χρώµατος αργίλους, ιλύες 

και άµµους (λεπτοµερείς έως αδροµερείς, πολύ καλά αποστρογγυλεµένες) µε διάσπαρτα 

δίθυρα (όστρεες) ή σε αργιλοψαµµίτες µε µαλάκια και εχινοειδή. Οι αποθέσεις αυτές 

υπάρχουν σε όλη την έκταση της λεκάνης Κούµοι-Γενή-Απόστολοι, αλλά περισσότερο 

εκτεταµένες εµφανίζονται κυρίως ανατολικά της Γενής. 

γ) Τµήµατα των παράκτιων αποθέσεων του «σχηµατισµού Γάλλου» βόρεια, βοριοδυτικά 

του Βρύσινα. Ο σχηµατισµός περιλαµβάνει αργίλους, αργιλοψαµµίτες µε διάσπαρτα 

δίθυρα και γαστερόποδα.    

Με δεδοµένη την ανάµιξη διαφορετικών ιζηµάτων (θαλάσσιας µάργας και ηπειρωτικού 

ιζήµατος), που διαπιστώθηκε για την προετοιµασία της πηλόµαζας της οµάδας ΜΑ1.2 

από την παρατήρηση των λεπτών τοµών και τον χηµισµό της, πιθανή πηγή για την 

προέλευση της µάργας µπορεί να αποτελούν:  

α) Τµήµατα των απολιθωµατοφόρων κυανόφαιου χρώµατος µαργών167, πλούσιων σε 

τρηµατοφόρα µε διάσπαρτα µαλάκια (γαστερόποδα, δίθυρα) της υπερκείµενης ενότητας 

                                                 
167 Σηµειώνεται ότι η σύγχρονη τουβλοποιεία που δραστηριοποιείται στον νοµό Ρεθύµνου και η έδρα 

της βρίσκεται στην περιοχή του Σωµατά εκµεταλλεύεται και σήµερα τις κυανόφαιες µάργες που 

αναπτύσσονται στη θέση Ποταµοί του φράγµατος του Αµαρίου. Σε προσωπική επικοινωνία µου 

επεσήµαναν ότι οι παραπάνω µάργες είναι αδύνατον από µόνες τους να χρησιµοποιηθούν ως η 

µοναδική πρώτη ύλη για την παραγωγή των τούβλων. Εάν παραχθούν µόνο από µάργες, κατά το 

στάδιο της αποξήρανσης, τα τούβλα «σκάνε». Για αυτόν τον λόγο αναµιγνύουν συστηµατικά τα υλικά 
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(λιθοστρωµατογραφική ενότητα 3β) του «σχηµατισµού Αποστόλων» της λεκάνης 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι. Ως προς την κοκκοµετρία τους χαρακτηρίζονται ως επί το 

πλείστον από υψηλό ποσοστό σε ψαµµιτικό υλικό στη δυτική πλευρά της λεκάνης, ενώ 

στο ανατολικό της άκρο (Απόστολοι) επικρατούν οι άργιλοι. Πάντως, η επικρατέστερη 

λιθολογία του σχηµατισµού στους ενδιάµεσους ορίζοντες είναι η ιλυώδης ή/και 

αµµώδης. Γενικά, οι αποθέσεις αυτές εµφανίζονται ιδιαίτερα παχιές και εκτεταµένες από 

το µέσον της νότιας λεκάνης, από το χωριό Γενή, και ανατολικότερα (φράγµα Αµαρίου, 

Απόστολοι). 

β) Θαλάσσια ιζήµατα από αργιλώδεις µάργες του «σχηµατισµού ∆ράµια» βόρεια του 

Βρύσινα, αµέσως νότια της πόλης του Ρεθύµνου, µε πανίδα τρηµατοφόρων, µαλάκια και 

εχινοειδή. 

Τα παραπάνω ιζήµατα φαίνεται ότι αναµίχθηκαν µε ηπειρωτικά, η πιθανή προέλευση των 

οποίων µπορεί να είναι:  

α) Άργιλοι, αργιλοψαµµίτες των αλλουβιακών αποθέσεων που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας 

πλεξοειδών ποτάµιων ροών και αποτελούν την υποκείµενη λιθοστρωµατογραφική 

ενότητα του «σχηµατισµού της Παντάνασσας» (ενότητα 1β). 

β) Άργιλοι, αργιλοψαµµίτες των µεταβατικών αποθέσεων του «σχηµατισµού της 

Παντάνασσας» (ενότητα 2) µε διάσπαρτη ύπαρξη λειψάνων διθύρων. Με δεδοµένη την 

προέλευση του ηπειρωτικού ιζήµατος της οµάδας ΜΑ1.2 (στη δυτική και νότια πλευρά 

του Βρύσινα), µάλλον θεωρείται πιθανότερο η προέλευση της µάργας να σχετίζεται µε 

αποθέσεις της νότιας πλευράς («σχηµατισµός Αποστόλων») και όχι της βόρειας 

(«σχηµατισµός ∆ράµια»). 

                                                                                                                                            
αυτά µε κοκκινοχώµατα, τα οποία αποσπούν από αποθέσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή µεταξύ 

του χωριού Αµπελάκι και Καρίνες. 
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Με δεδοµένη την ανάµιξη διαφορετικών ιζηµάτων (θαλάσσιας και ηπειρωτικής 

προέλευσης) και την επακόλουθη προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου (στην περίπτωση 

των περισσότερο αδρόκοκκων κεραµικών υλών), που διαπιστώθηκε για την 

προετοιµασία της πηλόµαζας των οµάδων Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, πιθανή πηγή µπορεί να 

αποτελούν:  

Για τη µάργα α) τµήµατα των απολιθωµατοφόρων κυανόφαιου χρώµατος µαργών, 

πλούσιων σε τρηµατοφόρα µε διάσπαρτα µαλάκια (γαστερόποδα, δίθυρα) (ενότητα 3β 

του «σχηµατισµού των Αποστόλων») ή β) τµήµατα αργιλώδους µάργας του 

«σχηµατισµού ∆ράµια». ∆εν αποκλείεται οι µάργες των κεραµικών υλών της οµάδας Α 

να αντανακλούν ένα διαφορετικό µικροπαλαιοαποθετικό περιβάλλον από αυτό της 

οµάδας ΜΑ1, εξαιτίας του διαφορετικού µεγέθους των τρηµατοφόρων (βλ. σχετικές 

περιγραφές των λεπτών τοµών των αντίστοιχων οµάδων). Τα ιζήµατα αυτά, ακολούθως, 

θα µπορούσαν να έχουν αναµιχθεί µε οποιοδήποτε «ώριµο» λεπτόκοκκο ίζηµα 

ηπειρωτικής προέλευσης.   

Σε ένα τρίτο στάδιο της προετοιµασίας της πηλόµαζας των περισσότερο αδρόκοκκων 

κεραµικών υλών της οµάδας Α προστέθηκε σκόπιµα άµµος, η οποία είναι τυπικά 

περισσότερο αποστρογγυλεµένη από τις άµµους των υπόλοιπων οµάδων κεραµικών υλών 

(ΜΑ). Η µορφολογία της υποδηλώνει ότι έχει υποστεί µεγαλύτερη καταπόνηση, γεγονός 

που ενισχύει, µε δεδοµένη τη γενικότερη µορφολογία της άµµου των κεραµικών υλών 

του Βρύσινα, η προέλευση των οποίων συσχετίστηκε µε χερσοποτάµια ιζήµατα, την 

πιθανότητα να σχετίζεται µε παράκτια (ιζήµατα της ενότητας 3α του «σχηµατισµού των 

Αποστόλων ή του «σχηµατισµού Γάλλου») ή θαλάσσια περιβάλλοντα (άµµοι του 

«σχηµατισµού των Αποστόλων» ή του «σχηµατισµού ∆ράµια»).  

∆εν µπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι άµµοι να σχετίζονται µε 

αργιλοψαµµίτες των αλλουβιακών αποθέσεων που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας πλεξοειδών 
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ποτάµιων ροών [χερσοποτάµια ιζήµατα της υποκείµενης λιθοστρωµατογραφικής 

ενότητας του «σχηµατισµού της Παντάνασσας» (ενότητα 1β)]. Στην περίπτωση αυτή η 

προέλευση των άµµων θα πρέπει να συσχετιστεί µε ιζήµατα που αποτέθηκαν σε ήρεµα 

ποτάµια συστήµατα (αιωρήσεις σε κοίτες ποταµών ή κατάντη ποταµού) ή µε ιζήµατα 

λασποπληµµύρων. Στο ενδεχόµενο αυτό οι άµµοι της κεραµικής ύλης Α.3 (κεραµική ύλη 

µε περισσότερο αδρόκοκκη άµµο) δεν αποκλείεται να αντανακλούν ένα περισσότερο 

ενεργό σύστηµα ποτάµιας ροής και ενδεχοµένως περισσότερο ορεινά παλαιοαποθετικά 

περιβάλλοντα. Ωστόσο, απαιτείται συστηµατική δειγµατοληψία από το σύνολο των 

παλαιοπεριβαλλόντων απόθεσης προκειµένου να τεκµηριωθεί µε περισσότερη ακρίβεια η 

πιθανή προέλευση της άµµου.   

Η σύσταση της προστιθέµενης άµµου ποικίλει, ανάλογα µε την κεραµική ύλη. Έτσι, στις 

περιπτώσεις των κεραµικών υλών Α.2 και Α.3 η άµµος είναι χαλαζιτικής-φυλλιτικής 

σύστασης. Στην περίπτωση της κεραµικής ύλης Α.1 η άµµος είναι χαλαζιτικής-

φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης. Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 1.8.1, οι άµµοι 

πυριγενούς σύστασης σε κάθε περίπτωση σχετίζονται µε ιζήµατα της λεκάνης νότια του 

Βρύσινα. Συγκεκριµένα, προέρχονται από τη σειρά των Ανώτερων τεκτονικών 

καλυµµάτων, η πλησιέστερη επώθηση των οποίων, σε σχέση µε την περιοχή του 

Βρύσινα, είναι στον άξονα των χωριών Καρίνες – Απόστολοι. Η πιθανότητα οι άµµοι 

αυτοί να σχετίζονται µε τους φλυσχισκούς σχηµατισµούς που αναπτύσσονται στην 

κοιλάδα του Αγίου Βασιλείου δεν µπορεί να αποκλειστεί. Οι άµµοι της κεραµικής ύλης 

Α.4 είναι ιλυολιθικής σύστασης. Ως πιθανή πηγή προέλευσής της θα µπορούσε να 

θεωρηθεί η λιθοφάση της ενότητας 3β του «σχηµατισµού των Αποστόλων» (Ντρίνια 

1996:56).  

Εάν ληφθεί υπόψη η γενικότερη συγγένεια που εµφανίζουν οι επιµέρους οµάδες των 

κεραµικών µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα, τότε δεν αποκλείεται οι πρώτες ύλες 
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του συνόλου της ασβεστιούχου κεραµικής να πρέπει να αναζητηθούν στη λεκάνη 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι, µε δεδοµένη την προέλευση της πρώτης ύλης της οµάδας Α.1.β 

στην περιοχή αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

– ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ 

 

6.1  Η παράδοση των ασβεστιούχων και µη ασβεστιούχων κεραµικών υλών  

Τόσο στο κεραµικό υλικό που συλλέχθηκε από το ιερό κορυφής όσο και σε αυτό από 

τους πυρήνες δραστηριότητας της επιφανειακής έρευνας αναγνωρίζονται δύο µεγάλες 

παραδόσεις κατασκευής κεραµικής. Αυτές αφορούν στην κατασκευή της άλλοτε µε 

κεραµικές ύλες που χαρακτηρίζονται από υψηλή σε ασβέστιο (ασβεστιούχος 

κεραµική) περιεκτικότητα και άλλοτε µε χαµηλή τιµή ασβεστίου (µη ασβεστιούχος 

κεραµική). Το 60% του κεραµικού υλικού που συλλέχθηκε από τον χώρο του ιερού 

αφορά σε κεραµικές ύλες µε χαµηλή, ενώ το υπόλοιπο 40% µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο. Η αναλογία αυτή αφορά σε αριθµό οστράκων και όχι σε πραγµατικό 

αριθµό σκευών. Η διερεύνηση της «πραγµατικής» αναλογίας των δύο κεραµικών 

παραδόσεων, εφόσον αναχθεί σε επίπεδο αριθµού αγγείων, µε δεδοµένο το 

µορφολογικό προφίλ της παραγόµενης κεραµικής από τις δύο τεχνολογίες - µεγάλα 

και πολύ µεγάλα σε µέγεθος σκεύη κατασκευάζονται από τεχνολογίες µε χαµηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο -, χαρακτηρίζεται µε πτώση του ποσοστού της 

τεχνολογίας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και άνοδο του αντίστοιχου 

ποσοστού για τις κεραµικές ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα.  

Ο προσδιορισµός της αντίστοιχης ποσοστιαίας παρουσίας των δύο µεγάλων 

παραδόσεων κατασκευής κεραµικής από τους πυρήνες της επιφανειακής έρευνας 

είναι, περίπου, 1/1. Η αναλογία αυτή ανατρέπεται σηµαντικά στην περίπτωση του 

κεραµικού υλικού που συλλέχθηκε από τον πυρήνα δραστηριότητας 2, όπου οι 
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κεραµικές ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο διπλασιάζονται168. Εάν 

υπάρξει ανάλυση της διασποράς του κεραµικού υλικού του πυρήνα 2 στα επιµέρους 

τετράγωνα περισυλλογής, διαπιστώνει κανείς ότι η υψηλότερη συγκέντρωση  

περιορίζεται σε τρία µόνο τετράγωνα, τα παρακείµενα του ισχυρού τοίχου που 

εντοπίστηκε στη θέση αυτή. Η αναλογία 1/1 µεταξύ υψηλής και χαµηλής 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικής που χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους πυρήνες 

στην περίπτωση των τριών τετραγώνων ανατρέπεται πλήρως. Στα συγκεκριµένα 

τετράγωνα το 72% του περισυλλεχθέντος υλικού αφορά σε κεραµική µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο και µόνο το 28% σε κεραµική µε χαµηλή 

περιεκτικότητα. Η συνθήκη αυτή ενισχύει τη θέση της «ιδιαιτερότητας» στη 

λειτουργία του χώρου. Η ιδιαιτερότητα στη χρήση του πυρήνα δραστηριότητας 2 

καταδεικνύεται και από την ποιοτική ανάλυση της κεραµικής. Παρατηρήθηκε υψηλή 

συγκέντρωση σε βαθείς σκύφους (deep bowls) µε ποσοστά διπλάσια και τριπλάσια 

από την κατανοµή τους στους υπόλοιπους πυρήνες δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, 

τεκµηριώνεται υψηλή συγκέντρωση σε θραύσµατα πίθων µε ποσοστό πέντε φορές 

υψηλότερο από το αντίστοιχο που παρατηρήθηκε στους υπόλοιπους πυρήνες δράσης.              

Οι υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες συνιστούν τη, σχεδόν, 

αποκλειστική τεχνολογία κατασκευής αγγείων επιχρισµένων, µε βαφή από τον χώρο 

του ιερού169. Στα ¾ των οστράκων µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και, µόλις, 

                                                 
168 Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τον πυρήνα δραστηριότητας 2 συλλέχθηκε η µεγαλύτερη ποσότητα 

κεραµικής. 
169 Σηµειώνεται ότι γενικότερα στον αιγαιακό χώρο προτιµάται η χρήση υψηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο κεραµικών υλών για την παραγωγή διακοσµηµένων αγγείων. Με δεδοµένη την «ασφάλεια» 

που παρέχει η χρήση των ασβεστιούχων κεραµικών υλών σε θερµοκρασίες έψησης µεγαλύτερες από 

αυτές των 850ºC, εξαιτίας της µικροµορφολογικής σταθερότητας που εµφανίζουν για ικανό εύρος 

θερµοκρασιών, εύρος που υποστηρίζει, ταυτόχρονα, εκτός από την κατασκευή περισσότερο 

ανθεκτικών κεραµικών, την εκτεταµένη υαλοποίηση του επιχρίσµατος, η χρήση πηλοµαζών µε 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε CaO είναι τεχνικά αναµενόµενη (Maniatis and Tite 1981:75, 1978:483-
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στο 1/11 των χαµηλών σε ασβέστιο κεραµικών υλών διατηρήθηκε επίχρισµα.Στο 

68% της κεραµικής µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο διατηρήθηκε επίχρισµα, 

ενώ στο 38% αυτών των επιχρισµένων οστράκων παρατηρήθηκαν ίχνη βαφής. Στο 

57% των οστράκων µε κεραµικές ύλες υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο που 

διατηρούν ίχνη βαφής προσδιορίστηκε πολυχρωµία στις επιφάνειες, δηλαδή ερυθρή 

ή/και πορτοκαλί, λευκή βαφή σε µαύρο, κυανό/κυανό - µαύρο, καστανό ή ερυθρό 

βάθος. Στο υπόλοιπο 43% διατηρήθηκε λευκή µόνο βαφή σε ανάλογο µε τα 

παραπάνω χρωµατικό βάθος.  

Σε όστρακα µε χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες 

προσδιορίστηκε, συνολικά, επίχρισµα, µόλις, στο 9% των περιπτώσεων, ενώ στο 

σύνολο της µη ασβεστιούχου κεραµικής διατηρήθηκαν ίχνη βαφής στο 1%. Τα 2/3, 

µάλιστα, των σκευών χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο µε επίχρισµα αφορούν 

στην οµάδα ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής 

προέλευσης και µαργών) και το υπόλοιπο 1/3 στις κεραµικές ύλες ΜΑ2.2 (κεραµική 

ύλη µε αποστρογγυλεµένη άµµο χαλαζιτικής-φυλλιτικής και υπερβασικής σύστασης), 

ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων 

χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης) και ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, πυριτόλιθους και 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης). Στην περίπτωση των κεραµικών υλών 

ΜΑ2.2 και ΜΑ2.3.β η παρουσία επιχρίσµατος αφορά στην παραγωγή µονόχρωµων 

και όχι διακοσµηµένων σκευών. Αντίθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις επιχρισµένων 

αγγείων, κατασκευασµένων µε τις κεραµικές ύλες ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.α, 
                                                                                                                                            
492, Αλούπη 1993:13-14). Εξάλλου, ο συντελεστής θερµικής διαστολής του ασβεστιούχου σώµατος 

είναι ανάλογος µε αυτό του υαλοποιηµένου επιχρίσµατος, οπότε ο κίνδυνος «απολέπισης» του 

επιχρίσµατος, κατά το στάδιο της ταπείνωσης της θερµοκρασίας ελαχιστοποιείται (Noll et al. 

1975:602-619, Maniatis 1984:77).   
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πιστοποιήθηκε, επιπλέον, διακόσµηση µε την τεχνική της πολυχρωµίας ή µε λευκή 

βαφή. Στο σύνολο των οµάδων ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.α προσδιορίστηκε πολύχρωµη 

βαφή σε ποσοστό 3.5% και 2%, αντίστοιχα.  

Υπάρχει σαφής συσχέτιση, σε ορισµένες περιπτώσεις, της επιλεγόµενης κεραµικής 

παράδοσης µε τη λειτουργία του παραγόµενου σκεύους. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν 

σχήµατα αγγείων των οποίων η προσλήψιµη εικόνα, σαφώς, συνδέεται µε 

επιχρισµένες – διακοσµηµένες επιφάνειες και άλλων όχι. Επιπλέον, η γενικότερη 

συσχέτιση παραδόσεων κατασκευής κεραµικής και σχηµάτων αγγείων, καταδεικνύει 

ότι σε άλλες περιπτώσεις επιλέγονται, εξίσου, τεχνολογίες µε υψηλή και χαµηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο για την παραγωγή ανάλογης λειτουργίας σκευών.  

 

Με βάση τη συσχέτιση των επιµέρους κεραµικών υλών στην κατασκευή 

συγκεκριµένων σχηµάτων από τον χώρο του ιερού, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, 

προκύπτουν τα εξής: 

 

1.Τεχνολογίες µε υψηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο προτιµώνται, σαφώς, 

για την κατασκευή:  

o ηµισφαιρικών κυπέλλων, το 88% των οποίων κατασκευάζεται από 

κεραµικές ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο   

o τροπιδωτών / κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα, σε ποσοστό 78% 

o αγγείων µε πλαστική διακόσµηση, σε ποσοστό 73% 

 

2.Τεχνολογίες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο προτιµώνται για την 

κατασκευή: 

o αγγείων τροφοπαρασκευής, σε ποσοστό 100% 
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o πιθαµφορέων/πίθων, σε ποσοστό 92% 

o µικρογραφικών, σε ποσοστό 99.5% 

o λεκανοειδών, σε ποσοστό 74% 

 

3.Τεχνολογίες µε υψηλή και χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο επιλέγονται, 

εξίσου, για την κατασκευή: 

o κωνικών κυπέλλων, όπου το 30% κατασκευάζεται από κεραµικές ύλες µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

o αµφορέων / πρόχων, όπου το 58% κατασκευάζεται από κεραµικές ύλες 

µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

o πυραύνων, όπου το 44% κατασκευάζεται από κεραµικές ύλες µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

o γεφυρόστοµων σκύφων, όπου το 66% κατασκευάζεται από κεραµικές 

ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο  
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6.2 Προσδιορισµός των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής (συστήµατα 

κατασκευαστών) από τον χώρο του ιερού κορυφής του Βρύσινα  

Η αποκατάσταση των συστηµάτων των κατασκευαστών από τον χώρο του ιερού 

κορυφής βασίζεται στην αναγνώριση διαφορετικών τεχνικών επιλογών για την 

παραγωγή αγγείων ανάλογης λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας. Η πλήρης 

αποκατάσταση αυτών των συστηµάτων προϋποθέτει όχι µόνο τη συγκρότηση 

ποιοτικών σταθερότυπων κατανοµής, αλλά και τη δηµιουργία ανίστοιχων 

σταθερότυπων συχνότητας. Ταυτόχρονα, αναλύεται το τεχνοσύστηµα χρήσης του 

ιερού, όπως δοµείται από το σύνολο των επιµέρους συστηµάτων κατασκευαστών. 

Γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης, σε επίπεδο γενικών τάσεων, των 

µικροσυστηµάτων χρήσης του (προσδιορισµός των τεχνοσυστηµάτων χρήσης κατά 

την πρώτη και δεύτερη κυρίως φάση λειτουργίας του, καθώς και την τρίτη φάση 

χρήσης). Με βάση τις προσδιορισµένες από τη µακροπαρατήρηση και τη 

µικροανάλυση τεχνολογίες κατασκευής προκύπτουν τα εξής: 

 

Ηµισφαιρικά κύπελλα (Εικόνα 3:9-10) 

Με δεδοµένη την αποσπασµατικότητα των οστράκων τα ηµισφαιρικά κύπελλα 

εµφανίζουν διάµετρο χείλους που κυµαίνεται από 8 έως 14cm, µε µέση τιµή από 9-

11cm. Γενικά, δεν πιστοποιήθηκε διαφοροποίηση στη διάµετρο του χείλους ανάλογα 

µε την επιλεγόµενη συνταγή κατασκευής. ∆ιαφαίνεται, ωστόσο, η τάση εκείνα που 

κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.α να εµφανίζουν µικρότερη µέση 

διάµετρο (από 7 -9cm). Το ύψος τους είναι σαφώς µεγαλύτερο από αυτό των άωτων 

κωνικών κυπέλλων και, γενικά, κυµαίνεται από 5-7cm. Το ηµισφαιρικό των 

τοιχωµάτων των αγγείων αυτών σε συνδυασµό µε το υψηλότερο µέγεθός τους σε 

σχέση µε αυτό των κωνικών κυπέλλων, αλλά και τη γενικότερη διαφοροποίηση στα 
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εργονοµικά τους χαρακτηριστικά (µε λαβή – χωρίς λαβή)  ενισχύει τη θέση της 

διαφορετικής λειτουργικής αξίας των δύο τύπων αγγείων πόσεως.   

 

Τρεις είναι οι βασικότερες κεραµικές ύλες κατασκευής ηµισφαιρικών κυπέλλων, οι 

δύο από τις οποίες αφορούν σε υλικά µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

(Γράφηµα 161). Η συντριπτική πλειονότητα τους, σε ποσοστό της τάξεως του 64%, 

κατασκευάζεται από την πολύ λεπτόκοκκη, υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο, 

κεραµική ύλη µε κηλίδωση (κεραµική ύλη Α.2.α). Στο 22% των περιπτώσεων 

επιλέγεται η κεραµική ύλη Α.1.α (λεπτόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε µαρµαρυγία), ενώ στο 10%, περίπου, η ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών 

υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και µαργών). Μεµονωµένη είναι 

η κατασκευή των κυπέλλων από τις περισσότερο χονδρόκοκκες µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο οµάδες κεραµικών υλών Α.1.β [µε προσθήκη 

αποστρογγυλεµένης άµµου από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης και εξαλλοιωµένων συστατικών υπερβασικής-βασικής, 

(ενδιάµεσης;) σύστασης], Α.2.β (µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από 

θραύσµατα πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και έντονη εξαλλοίωση), 

καθώς και από την χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµική ύλη ΜΑ2.3.α 

(οµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης).  

Σε κάθε περίπτωση το µικρό µέγεθος και το πολύ λεπτό πάχος των αγγείων 

επιβάλλουν τη χρήση πολύ λεπτόκοκκων/λεπτόκοκκων κεραµικών υλών είτε 

πρόκειται για τις ασβεστιούχες κεραµικές ύλες είτε για τη µη ασβεστιούχο οµάδα 

ΜΑ1.2. Η διερεύνηση της σχέσης του πάχους του τοιχώµατος ως προς την 

επιλεγόµενη τεχνολογία κατασκευής καταδεικνύει τη σαφή προτίµηση παραγωγής 
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ηµισφαιρικών κυπέλλων µε πολύ λεπτά τοιχώµατα όταν η επιλεγόµενη συνταγή είναι 

οι Α.2.α και ΜΑ1.2. Στην περίπτωση παραγωγής τους από την κεραµική ύλη Α.1.α 

κατασκευάζονται, εξίσου, µε πολύ λεπτά και λεπτά τοιχώµατα. 

Ανεξάρτητα από τη συνταγή που επιλέγεται για την κατασκευή του αγγείου, σε κάθε 

περίπτωση πρόκειται για σκεύος µε τυπικά επιχρισµένες ή/και διακοσµηµένες 

επιφάνειες, ενώ το 61% διατηρεί, σαφώς, ίχνη βαφής. Και στις τρεις βασικές 

κεραµικές ύλες κατασκευής ηµισφαιρικών κυπέλλων προσδιορίστηκαν 

χαρακτηριστικά τόσο της πρώτης φάσης λειτουργίας του ιερού (πολυχρωµία, 

κυανό/κυανό – µαύρο βάθος), όσο και της δεύτερης φάσης (λευκή βαφή ή/και 

καστανό, ερυθρό βάθος)170. Αυτό το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε την κεραµική 

ύλη είναι η ποσοστιαία παρουσία της διακόσµησης και του χρώµατος βάθους.  

 

Στον Πίνακα 5, που ακολουθεί, αποτυπώνεται η ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στην πολύ 

λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε κηλίδωση (κεραµική ύλη Α.2.α) και την πολυχρωµία, 

κυανό/κυανό - µαύρο βάθος171. Αντίθετα, στις περιπτώσεις κατασκευής 

ηµισφαιρικών κυπέλλων µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α και ΜΑ1.2 χρησιµοποιούνται, 

εξίσου, διακοσµητικά χαρακτηριστικά τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης 

λειτουργίας του ιερού: 

 

 

                                                 
170 Σχετικά µε τη χρονολόγηση της διακόσµησης και του χρώµατος βάθους, βλ. ενότητα 1.7. Ίχνη 

πολυχρωµίας καταγράφηκαν και στην περίπτωση κατασκευής ηµισφαιρικών κυπέλλων µε τις 

κεραµικές ύλες Α.2.β και ΜΑ2.3.α.  
171 Στα ποσοστά που αναφέρονται δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη η περίπτωση της λευκής βαφής σε 

µαύρο χρώµα επιχρίσµατος, όπως, επίσης, δεν αξιολογείται και το µαύρο χρώµα επιχρίσµατος. 
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Πίνακας 5: Ηµισφαιρικά κύπελλα: σχέση κεραµικής ύλης και είδους διακόσµησης 

 

Στις περιπτώσεις καταγραφής βαφής σε επίχρισµα µαύρου χρώµατος είναι και πάλι 

εµφανές ότι η πολυχρωµία  σχετίζεται εµφανώς µε την κεραµική ύλη Α.2.α και όχι µε 

την Α.1.α σε ποσοστό τέσσερις φορές µεγαλύτερο. Στις περιπτώσεις καταγραφής 

λευκής µόνο βαφής σε επίχρισµα µαύρου χρώµατος δεν φαίνεται να υπάρχει 

διαφοροποίηση µε βάση την επιλεγόµενη τεχνολογία κατασκευής. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ίχνη από αργό ανέβασµα των τοιχωµάτων των αγγείων 

κατά τη µορφοποίησή τους στον τροχό. 

 

Τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα 

Η έντονη κατάτµηση του υλικού δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό του ύψους των 

κυπέλλων. Η µέση τιµή της διαµέτρου του χείλους κυµαίνεται από 9-10cm. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις διακρίνονται ίχνη από αργό ανέβασµα του τροχού. 

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό γράφηµα (Γράφηµα 162), και στην περίπτωση 

κατασκευής τροπιδωτών κυπέλλων/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα το γενικό 
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τεχνολογικό προφίλ τους είναι ανάλογο µε αυτό της κατασκευής ηµισφαιρικών 

κυπέλλων. Γενικά, και για την κατασκευή των τροπιδωτών κυπέλλων 

χρησιµοποιούνται τρεις διαφορετικές κεραµικές ύλες. Σε κάθε περίπτωση, όπως και 

για την κατασκευή ηµισφαιρικών κυπέλλων, είναι σαφής η προτίµηση παραγωγής 

τους µε την πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση κεραµική ύλη (Α.2.α) σε ποσοστό 62%. 

Ακολουθεί η κεραµική ύλη Α.1.α (λεπτόκοκκη µε µαρµαρυγία) µε ποσοστό 26%, ενώ 

ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε την κατασκευή 

ηµισφαιρικών κυπέλλων, για την παραγωγή τροπιδωτών δεν επιλέγεται η χαµηλής 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµική ύλη ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε 

ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και µάργας), αλλά η ΜΑ2.3.α  (οµάδα 

κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης - ποσοστό 8%). Σε πολύ χαµηλά ποσοστά της τάξεως του 2.5% 

επιλέγονται και οι κεραµικές ύλες ΜΑ2.3.γ (κεραµική ύλη µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και όστρεες) και 

ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης, πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής 

σύστασης). Σε κάθε περίπτωση το ωοκέλυφο, πολύ λεπτό πάχος των τοιχωµάτων και 

το µικρό µέγεθος του σκεύους οδηγεί στη χρήση πολύ λεπτόκοκκων/λεπτόκοκκων 

συνταγών κατασκευής172.  

Σε όλες, σχεδόν, τις περιπτώσεις διατηρείται, ανεξάρτητα από την επιλεγόµενη 

κεραµική ύλη, επίχρισµα. Υπάρχει σαφής συσχέτιση της κεραµικής ύλης Α.2.α µε 

την πολυχρωµία και το κυανό/κυανό - µαύρο επίχρισµα. Σε όλες, ωστόσο, τις 

κεραµικές ύλες που επιλέγονται συνυπάρχουν πρώιµα και ύστερα χαρακτηριστικά 

βαφής – επεξεργασίας της επιφάνειας, µε εξαίρεση τις κεραµικές ύλες ΜΑ2.3.β και 
                                                 
172 Στην περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.3.α επιλέγεται η πλέον λεπτή εκδοχή της συνταγής που 

χαρακτηρίζεται, ως επί το πλείστον, από χαλαζίες. 
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ΜΑ2.3.γ. ∆ιαφαίνεται, ωστόσο, η τάση, γενικότερα, υψηλότερα ποσοστά βαφής να 

διατηρούνται στα κύπελλα που κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη Α.2.α και όχι 

την Α.1.α173. Ταυτόχρονα, υπάρχει υψηλή τάση συσχέτισης της κεραµικής ύλης Α.2.α 

µε την πολυχρωµία (το 67% των οστράκων που διατηρούν βαφή), σε αντίθεση µε την 

κεραµική ύλη Α.1.α, όπου φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε ύστερα 

χαρακτηριστικά βαφής – επεξεργασίας της επιφάνειας174. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν ίχνη από αργό ανέβασµα των τοιχωµάτων των αγγείων, κατά τη 

µορφοποίησή τους στον τροχό.          

   

Κωνικά κύπελλα (Εικόνα 3:1-8) 

Τέσσερις είναι οι βασικές οµάδες που επιλέγονται για την κατασκευή των άωτων 

κωνικών κυπέλλων (Γράφηµα 163). Και οι τέσσερις (Α.1.α, ΜΑ1.2, ΜΑ2.3.α, 

ΜΑ2.3.β) επιλέγονται, εξίσου, µε ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 21% έως 25%, 

ενώ σε, σαφώς, χαµηλότερα ποσοστά της τάξεως του 5% και 4%, αντίστοιχα, 

επιλέγονται οι κεραµικές ύλες Α.2.α και ΜΑ2.3.γ. Σε πολύ χαµηλά ποσοστά <1% 

κατασκευάζονται µε τις οµάδες κεραµικών υλών Α.2.β, Α.1.β.  

Η διερεύνηση της σχέσης του πάχους των τοιχωµάτων των κωνικών κυπέλλων και 

των συνταγών κατασκευής (Γράφηµα 164) καταδεικνύει ότι η πολύ λεπτόκοκκη 

κεραµική ύλη Α.2.α (πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε κηλίδωση), σαφώς, 

προτιµάται για την κατασκευή κυπέλλων µε  πολύ λεπτά τοιχώµατα. Οι κεραµικές 

ύλες Α.1.α (λεπτόκοκκη µε µαρµαρυγία), ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη 

ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και µάργας) και ΜΑ2.3.γ (κεραµική ύλη µε 
                                                 
173 ∆ιακόσµηση διατηρήθηκε στο 65% των περιπτώσεων κατασκευής τροπιδωτών κυπέλλων 

κατασκευασµένων µε τη συνταγή Α.2.α, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κεραµική ύλη Α.1.α είναι 

30%. 
174 Το 75% των οστράκων που είναι κατασκευασµένα µε την κεραµική ύλη Α.1.α χαρακτηρίζονται από 

ύστερα χαρακτηριστικά επεξεργασίας – διακόσµησης της επιφάνειάς τους. 
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θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και 

όστρεες) επιλέγονται για την κατασκευή κωνικών κυπέλλων µε λεπτά, κυρίως, 

τοιχώµατα. Η συνταγή ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης) επιλέγεται, εξίσου, 

για την παραγωγή κυπέλλων µε λεπτά και µεσαίου πάχους τοιχώµατα. Αντίθετα, στην 

περίπτωση της χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικής ύλης µε 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης και πυριτόλιθους (κεραµική ύλη 

ΜΑ2.3.β) είναι εµφανής η προτίµηση στην κατασκευή κυπέλλων µε µεσαίο πάχος 

τοιχώµατος.  

Στις περιπτώσεις κατασκευής κωνικών κυπέλλων µε τις κεραµικές ύλες ΜΑ1.2 και 

ΜΑ2.3.α επιλέγεται η χρήση συνταγών µε χαλαζιακή και χαλαζιακή – χαλαζιτική 

άµµο σε αντίθεση µε τη χρήση περισσότερο χονδρόκοκκων υλικών αυτών των 

οµάδων κεραµικών υλών που επιλέγονται για την κατασκευή µεγαλύτερων σε 

µέγεθος αγγείων. Τέλος, η κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β σχετίζεται, στην περίπτωση 

κατασκευής κωνικών κυπέλλων, αποκλειστικά µε χαλαζιακές – χαλαζιτικές συνταγές.     

Γενικά, µε εξαίρεση την κεραµική ύλη Α.1.α, δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην 

καταγραφόµενη διάµετρο των κυπέλλων και στην επιλεγόµενη, κάθε φορά, 

τεχνολογία. Η µέση τιµή της διαµέτρου είναι 7-8cm, ανεξάρτητα από την 

επιλεγόµενη κεραµική ύλη. Στην περίπτωση κατασκευής κυπέλλων µε τη συνταγή 

Α.1.α φαίνεται ότι υπάρχει η τάση τα παραγόµενα κύπελλα να έχουν µεγαλύτερη 

διάµετρο, µε διακύµανση τιµών από 8-10cm. Σχετικά µε τη διερεύνηση της σχέσης 

του ύψους των κυπέλλων και της επιλεγόµενης τεχνολογίας τη µεγαλύτερη 

διαφοροποίηση εµφανίζουν τα κύπελλα που κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη 

Α.1.α. Γενικά, υπάρχει η τάση όσα παράγονται µε αυτήν την κεραµική ύλη να είναι 

ψηλότερα σε σχέση µε εκείνα που κατασκευάζονται µε τις υπόλοιπες κεραµικές ύλες. 
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Αυτά που παράγονται µε την κεραµική ύλη Α.1.α εµφανίζουν, τυπικά, ύψος που 

κυµαίνεται από 4-5cm, εκείνα που κατασκευάζονται µε τις οµάδες κεραµικών υλών 

ΜΑ2.3.α, ΜΑ2.3.β εµφανίζουν, τυπικά, ύψος που κυµαίνεται από 3.5-4cm, ενώ όσα 

παράγονται µε τις οµάδες ΜΑ1.2, εµφανίζουν τη µεγαλύτερη διακύµανση στο ύψος 

τους, µε τιµές µεταξύ 2.5-4.5cm.  

Η ανάλυση του τύπου του χείλους των άωτων κωνικών κυπέλλων σε σχέση µε την 

τεχνολογία κατασκευής που επιλέγεται καταδεικνύει την ύπαρξη ορισµένων τάσεων. 

Η κατασκευή κωνικών κυπέλλων που εµφανίζουν «φούσκωµα» κάτω από το χείλος 

(Εικόνα 3:2) σχετίζεται, σχεδόν, αποκλειστικά µε την οµάδα ΜΑ1.2. Παρατηρήθηκε, 

επιπλέον, ιδιαίτερη προτίµηση στην κατασκευή κυπέλλων µε έσω νεύοντα χείλη, 

όταν επιλέγονται οι τεχνολογίες Α.1.α, ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.γ. Τέλος, φαίνεται ότι η 

κατασκευή κωνικών κυπέλλων µε έξω νεύοντα χείλη συνδέεται, κυρίως, µε τις 

κεραµικές ύλες που χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο.  

Το ενδεχόµενο τα κωνικά κύπελλα να περιείχαν στερεά τροφή δεν µπορεί να 

αποκλειστεί. Η εν δυνάµει πολυλειτουργική αξία του σκεύους έχει ήδη επισηµανθεί 

(Gillis 1990:). Η παρουσία κωνικών κυπέλλων µε ή χωρίς µηχανικό επίχρισµα, στη 

δεύτερη περίπτωση, ενδεχοµένως σε µια προσπάθεια στεγανοποίησης του σκεύους, 

δεν αποκλείεται να αντανακλά και το διαφορετικό περιεχόµενό τους. Στο 19% των 

κωνικών κυπέλλων καταγράφηκε επίχρισµα-βαφή και µάλιστα στη συντριπτική 

πλειονότητα των περιπτώσεων (σε ποσοστό 81% των επιχρισµένων – µε βαφή) αυτά 

κατασκευάζονται µε τεχνολογίες υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο. Σε αντίθεση 

µε τα ηµισφαιρικά κύπελλα, η πλειονότητα των κωνικών κυπέλλων (ποσοστό 74%) 

στα οποία καταγράφηκε επίχρισµα – βαφή δεν διατηρεί βαφή, αλλά µόνο επίχρισµα. 

Στο 74% των  περιπτώσεων, γενικότερα, µε βαφή, αυτή είναι λευκή και όχι 
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πολύχρωµη175. Σε όλες τις περιπτώσεις που κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη 

Α.2.α χρησιµοποιείται τυπικά επίχρισµα – βαφή. Και για τα κωνικά κύπελλα είναι 

εµφανής η συσχέτιση της πολυχρωµίας µε την κεραµική ύλη Α.2.α (60%) και όχι µε 

την Α.1.α. Στο 45% των περιπτώσεων όπου χρησιµοποιείται η συνταγή Α.1.α 

υπάρχουν επιχρισµένες επιφάνειες. 

Αντίθετα, η κατασκευή κωνικών κυπέλλων µε τις χαµηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο κεραµικές ύλες δεν σχετίζεται µε επίχρισµα. Τα υψηλότερα ποσοστά 

χρήσης επιχρίσµατος σε κωνικά κύπελλα από µη ασβεστιούχες συνταγές αφορούν 

στις οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.β µε ποσοστά, αντίστοιχα, 7% και 

6%. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής επιχρισµένων κωνικών κυπέλλων µε 

την τεχνολογία ΜΑ1.2, αυτά παράγονται µε την λεπτόκοκκη κεραµική ύλη της 

οµάδας (λεπτόκοκκη κεραµική ύλη µε χαλαζίες). Αντίθετα, όταν κατασκευάζονται 

ενισχυµένα κοκκοµετρικά µε άµµο από χαλαζίες – χαλαζίτες της κεραµικής ύλης 

ΜΑ1.2, αυτά δεν έχουν υποστεί καµιά επεξεργασία στην επιφάνειά τους.  

Τυπικά, η κατασκευή επιχρισµένων κωνικών κυπέλλων µε τη συνταγή ΜΑ2.3.β 

σχετίζεται µε την επάλειψη των επιφανειών τους µε µαύρο παχύ επίχρισµα176. Η 

κατασκευή τους µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β σχετίζεται τυπικά σε ποσοστό 72% µε 

την παρουσία µηχανικού επιχρίσµατος-αλοιφώµατος177, χρώµατος ερυθρού, 

πορτοκαλί – καστανού, ανάλογου δηλαδή µε αυτό του σώµατος των αγγείων. 

                                                 
175 Η συσχέτιση, γενικότερα, των κωνικών κυπέλλων µε διακόσµηση λευκής, µόνο, βαφής και όχι 

πολυχρωµίας είναι δηλωτική της τάσης χρονολόγησής τους κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του 

ιερού. 
176 Γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τύπο του παραγόµενου σκεύους, όταν κατασκευάζονται 

επιχρισµένα αγγεία µε τη συνταγή ΜΑ2.3.β, αυτά επιχρίονται µε µαύρο παχύ επίχρισµα.  
177 Τα όρια της διάκρισης ανάµεσα σε µηχανικά επιχρισµένες επιφάνειες και σε αυτές µε αλοίφωµα δεν 

είναι σαφή. Το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν σε κωνικά κύπελλα, κατασκευασµένα µε τις κεραµικές 

ύλες Α.1.α και ΜΑ2.3.β, ίχνη από γρήγορο και αργό ανέβασµα του τροχού θα µπορούσε να ενισχύει 

τη θέση ότι, σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις, οι επιφάνειες επιχρίονται µε αλοίφωµα.  
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Γενικότερα, η κατασκευή αγγείων µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β σχετίζεται µε τη 

χρήση µηχανικού επιχρίσµατος-αλοιφώµατος, µολονότι στην περίπτωση κατασκευής 

αγγείων τροφοπαρασκευής από την ίδια κεραµική ύλη η παρουσία του δεν είναι τόσο 

τυπική. Το αντίστοιχο ποσοστό επίχρισης των κωνικών κυπέλλων µηχανικά, 

κατασκευασµένων µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.α, είναι 14%. Σε καµιά περίπτωση 

δεν πιστοποιήθηκε µηχανικό επίχρισµα-αλοίφωµα στην κατασκευή αγγείων µε την 

κεραµική ύλη ΜΑ1.2, ενώ περιστασιακά παρατηρήθηκε σε κωνικά κύπελλα 

κατασκευασµένα µε την κεραµική ύλη Α.1.α. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 

ίχνη τροχού, κυρίως στο εσωτερικό των κωνικών κυπέλλων, ανεξάρτητα από τη 

συνταγή κατασκευής τους. Στη συντριπτική πλειονότητά τους διαπιστώνεται ότι, 

κατά την περιστροφή του τροχού, το «ανέβασµα» του τοιχώµατος του αγγείου είναι 

γρήγορο. Σε ορισµένες περιπτώσεις κατασκευής τους µε τις συνταγές Α.1.α και 

ΜΑ2.3.β υπάρχουν ίχνη από γρήγορο και αργό ανέβασµα των τοιχωµάτων κατά τη 

µορφοποίησή τους στον τροχό. Η επαλληλία ιχνών οφείλεται στη διαφορετική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ανάµεσα στη µορφοποίηση των τοιχωµάτων 

(πρωτογενές στάδιο) και στη δευτερογενή επεξεργασία των επιφανειών, κατά το 

τελικό στάδιο της κατασκευής τους, που οδηγεί στην επάλειψη µε αλοίφωµα.  

 

Γεφυρόστοµοι σκύφοι (Εικόνα 3:11-14) 

Με δεδοµένη τη γενετική συγγένεια, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 

µακροπαρατήρηση και τεκµηριώνεται από τη µικροανάλυση (XRF, XRD, 

πετρογραφία), ανάµεσα στις κεραµικές ύλες και οµάδες κεραµικών υλών Α.1.α και 

Α.1.β, Α.2.α και Α.2.β, οι βασικές κεραµικές ύλες που χρησιµοποιήθηκαν είναι πέντε 

(Γράφηµα 165). Έτσι, το ποσοστό κατασκευής γεφυρόστοµων σκύφων από τις Α.2.α 

και Α.2.β (πολύ λεπτόκοκκες-χονδρόκοκκες κεραµικές ύλες υψηλής περιεκτικότητας 
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σε ασβέστιο µε κηλίδωση στη λεπτόµαζά τους και προσθήκη αποστρογγυλεµένης 

άµµου από υλικά χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης) ανέρχεται στο 42%, 

ενώ των Α.1.α και Α.1.β (λεπτόκοκκες-χονδρόκοκκες κεραµικές ύλες υψηλής 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο χωρίς κηλίδωση, µε µαρµαρυγία και προσθήκη 

αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης) στο 24%. Η συνταγή 

ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και 

µαργών) χρησιµοποιήθηκε σε ποσοστό 20%, η ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης) σε 

ποσοστό 11% και, τέλος, η ΜΑ2.2 (κεραµική ύλη χαµηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο µε αποστρογγυλεµένη άµµο από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων 

χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και θραύσµατα υπερβασικής σύστασης) σε ποσοστό 

3%. Ενδιαφέρον στοιχείο συνιστά η παντελής απουσία σκύφων κατασκευασµένων µε 

την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε θραύσµατα µεταµορφωµένων 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα 

υποµικροσκοπικής σύστασης). 

Η επιλογή των λεπτόκοκκων υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικών υλών 

(κεραµικές ύλες Α.1.α και Α.2.α) έναντι των περισσότερο χονδρόκοκκων (οµάδες 

κεραµικών υλών Α.1.β, Α.2.β), όπως φαίνεται και από τη σχετική ανάλυση που 

ακολουθεί µεταξύ  κεραµικής ύλης και κοκκοµετρίας, είναι άµεσα συνυφασµένη µε 

το πάχος των τοιχωµάτων ή/και το µέγεθος του παραγόµενου σκεύους. Έτσι, για την 

παραγωγή γεφυρόστοµων σκύφων µε πολύ λεπτό πάχος τοιχώµατος επιλέγονται οι 

πολύ λεπτόκοκκες/λεπτόκοκκες κεραµικές ύλες, ενώ για σκύφους µε πάχος 

τοιχώµατος µεγαλύτερο και, γενικά, µε µεγαλύτερη διάµετρο χείλους επιλέγονται οι 

οµάδες Α.1.β και Α.2.β.  
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Αντίστοιχα, η κοκκοµετρική διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στο εσωτερικό των 

οµάδων των κεραµικών υλών ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.α είναι συνυφασµένη µε το πάχος 

των τοιχωµάτων. Πάντως, διαφαίνεται η τάση να µην κατασκευάζονται µε την 

ΜΑ1.2 γεφυρόστοµοι σκύφοι µε πολύ λεπτά τοιχώµατα. Γενικότερα, παρατηρήθηκε 

διαφοροποιηµένη αντίληψη στη σχέση πάχους τοιχώµατος/κοκκοµετρίας ανάµεσα 

στις υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες και στις κεραµικές ύλες µε 

ανάµιξη ηπειρωτικών ιζηµάτων – µαργών χωρίς την προσθήκη άµµου (οµάδα 

κεραµικών υλών ΜΑ1.2). Στη δεύτερη περίπτωση κεραµικές ύλες µε χαλαζίες 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή γεφυρόστοµων σκύφων µε λεπτά τοιχώµατα. 

Αντίθετα, για την κατασκευή γεφυρόστοµων σκύφων µε λεπτό πάχος τοιχώµατος από 

τις υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες προτιµώνται περισσότερο 

χονδρόκοκκα υλικά.  

Και στην περίπτωση των γεφυρόστοµων σκύφων οι υψηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο κεραµικές ύλες είναι εκείνες που σχετίζονται άµεσα µε την παρουσία 

επιχρίσµατος. Το 83% αυτών διατηρούν επίχρισµα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

οµάδων κεραµικών υλών µε χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (που κυρίως 

αφορούν στην οµάδα ΜΑ1.2) είναι 36%. Τα υψηλότερα ποσοστά διακόσµησης των 

επιχρισµένων επιφανειών αφορούν σε κεραµικές ύλες µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

ασβέστιο και όχι στις λιγότερο ασβεστιούχες τεχνολογίες. Ενδιαφέρον στοιχείο στην 

περίπτωση των γεφυρόστοµων σκύφων που κατασκευάζονται µε τις Α.2.α και Α.2.β 

συνιστά η παρουσία βαφής ή/και χρώµατος βάθους που σχετίζονται, σχεδόν, 

αποκλειστικά µε την πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού, ενώ των Α.1.α και Α.1.β, 

σχεδόν, αποκλειστικά µε τη δεύτερη φάση (Πίνακας 6). Στην περίπτωση των οµάδων 

ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.α καταγράφηκαν χαρακτηριστικά και των δύο φάσεων µε 
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επικράτηση στοιχείων της δεύτερης για την τεχνολογία ΜΑ1.2 και της πρώτης για τη 

ΜΑ2.3.α178.   
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Πίνακας 6: Γεφυρόστοµοι σκύφοι: σχέση κεραµικής ύλης και είδους διακόσµησης 

 

Ανοιχτά Αγγεία Έκθεσης / Μεταφοράς (µετακίνησης µικρών αποστάσεων) 

(Εικόνα 3:16-18)  

Έξι διαφορετικές κεραµικές ύλες χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή λεκανοειδών 

αγγείων και, γενικότερα, αγγείων ανοιχτών µεταφοράς/έκθεσης (Γράφηµα 166). Η 

σηµαντικότερη, ποσοστιαία, είναι η οµάδα ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης) µε 

ποσοστό 45%, ενώ ακολουθεί µε ποσοστό 17% η Α.1.β (οµάδα κεραµικών υλών 

υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και 

                                                 
178 Η καταγραφή επιχρίσµατος – διακόσµησης στην περίπτωση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 είναι 

ιδιαίτερα χαµηλή µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να τεκµηριωθεί η ύπαρξη τάσης.    
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υλικά πυριγενούς σύστασης). ∆ύο ακόµη χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο 

κεραµικές ύλες [οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ1.2 (µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής 

προέλευσης και µαργών - 13%) και ΜΑ2.2 (κεραµική ύλη µε αποστρογγυλεµένη 

άµµο από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης και συστατικά υπερβασικής προέλευσης - 7.5%)] χρησιµοποιούνται 

σε ικανά ποσοστά για την παραγωγή µεσαίων και µεγάλων σε µέγεθος ανοιχτών 

αγγείων. Σε ποσοστό 6.5% χρησιµοποιήθηκε η οµάδα Α.2.β (οµάδα κεραµικών υλών 

µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου από θραύσµατα µεταµορφωµένων 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης έντονα εξαλλοιωµένων), ενώ µόλις το 

2% των ανοιχτών αγγείων κατασκευάζεται, αντίστοιχα, µε τις κεραµικές ύλες ΜΑ1.1 

(κεραµική ύλη µε προσθήκη φυλλιτών) και ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε θραύσµατα 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, πυριτόλιθους και 

συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης). Ικανό ποσοστό της τάξεως του 5.5% 

κατασκευάζεται, επιπλέον, µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.1 (κεραµική ύλη µε χαλαζιτική 

ψηφίδα), πιστοποιώντας την ΥΜ ΙΙΙΓ παρουσία στο ιερό.  

Από τις υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες υπάρχει σαφής 

προτίµηση κατασκευής ανοιχτών αγγείων µε την οµάδα Α.1.β (17%) έναντι της Α.2.β 

(ποσοστό 6.5%). Σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις, σε αντίθεση µε την Α.2.β, υπάρχει 

ιδιαίτερη προτίµηση στην κατασκευή καλάθων µε την οµάδα Α.1.β. Το πάχος του 

τοιχώµατος - ως επί το πλείστον πρόκειται για αγγεία µε µεσαίο πάχος τοιχώµατος - 

και το µεγάλο µέγεθος των σκευών επιβάλλει τη χρήση περισσότερο χονδρόκοκκων 

και όχι λεπτόκοκκων κεραµικών υλών. ∆ιακύµανση παρατηρήθηκε και στην 

κοκκοµετρική συµπεριφορά των φτωχών σε ασβέστιο κεραµικών υλών. Σε αντίθεση 

µε τα αγγεία πόσεως - ως επί το πλείστον τα κωνικά κύπελλα - η επιλογή των 

χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικών υλών για την κατασκευή ανοιχτών 
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αγγείων σχετίζεται µε σαφώς αυξηµένα ποσοστά στη χρήση κεραµικών υλών µε 

χαλαζίες – χαλαζίτες – φυλλίτες και µεγαλύτερο µέγεθος εγκλεισµάτων.     

Παρατηρήθηκε η τάση, ως προς την επιλογή των χαµηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο κεραµικών υλών, τα αγγεία που κατασκευάζονται µε την οµάδα ΜΑ1.2 να 

είναι, τυπικά, πιο µικρά σε µέγεθος (µε διάµετρο µικρότερη των 20cm), από εκείνα 

που παράγονται µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.2 (µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20cm). 

Στην περίπτωση κατασκευής λεκανοειδών µε τις οµάδες ΜΑ2.3.α και ΜΑ2.3.β 

κατασκευάζονται, εξίσου, µικρά και µεγάλα σε µέγεθος. 

Γενικότερα, το ποσοστό διατήρησης επιχρίσµατος-βαφής είναι πολύ χαµηλό. 

∆ιαφαίνεται, ωστόσο, και στην περίπτωση των ανοιχτών αγγείων συσχέτιση των 

επιχρισµένων µε κυανό/κυανό – µαύρο επίχρισµα επιφανειών µε την οµάδα 

κεραµικών υλών Α.2.β, ενώ των ερυθρόχρωµων µε την Α.1.β. Στην περίπτωση 

κατασκευής ανοιχτών αγγείων µε τη συνταγή ΜΑ2.2 υπάρχει η τάση υψηλής 

συχνότητας στη χρήση αλοιφώµατος, ανάλογου χρώµατος µε αυτό του κυρίως 

σώµατος του σκεύους. Γενικότερα, η χρήση αλοιφώµατος είναι πολύ συχνή στις 

περιπτώσεις κατασκευής αγγείων µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.2, ανεξάρτητα από το, 

εάν το υπό κατασκευή αγγείο είναι ανοιχτό έκθεσης/µεταφοράς (µετακίνησης µικρών 

αποστάσεων) ή σκεύος τροφοπαρασκευαστικής λειτουργίας. 

 

Κλειστά Αγγεία (αµφορείς, πρόχοι) (Εικόνα 3:15) 

Πέντε διαφορετικές κεραµικές ύλες χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή κλειστών 

αγγείων (Γράφηµα 167). Εξίσου, υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν για τις υψηλής 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο οµάδες κεραµικών υλών Α.2.β (µε προσθήκη άµµου 

από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης 

έντονα εξαλλοιωµένων) και Α.1.β [µε προσθήκη άµµου από θραύσµατα 
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µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης και υλικών 

πυριγενούς σύστασης] µε ποσοστό, αντίστοιχα, 29%, καθώς και τη µη ασβεστιούχο 

ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και 

µαργών - ποσοστό 24%). Χαµηλότερη, ποσοστιαία, παρουσία καταγράφηκε για τις 

κεραµικές ύλες ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης) και ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, 

πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης) µε ποσοστό της 

τάξεως του 10%, αντίστοιχα. 

Επίχρισµα ή/και βαφή καταγράφηκε σε κλειστά αγγεία κατασκευασµένα, µόνο, µε τις 

υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο κεραµικές ύλες. Και στην περίπτωση των 

κλειστών αγγείων διαπιστώνεται ανάλογη τάση συσχέτισης επιχρίσµατος ή/και βαφής 

µε την επιλεγόµενη κεραµική ύλη: η πολυχρωµία ή/και το κυανό/κυανό - µαύρο 

βάθος σχετίζεται µε την οµάδα Α.2.β, ενώ η λευκή βαφή σε ερυθρό βάθος ή ερυθρό 

βάθος χωρίς βαφή µε τη συνταγή Α.1.β. 

Σε ορισµένα όστρακα κατασκευασµένα µε τις κεραµικές ύλες της οµάδας Α είναι 

εµφανής η χρήση της τεχνικής των κουλούρων για τη µορφοποίηση των αγγείων 

(Εικόνα 5). 

 

Αγγεία Τροφοπαρασκευής (Εικόνα 3:19) 

Τα αγγεία τροφοπαρασκευής συνιστούν την πλέον «απαιτητική»179, τεχνικά, 

κατηγορία σκευών, εξαιτίας των λειτουργικών χαρακτηριστικών που πρέπει να 

                                                 
179 Οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και δυσκολίες για την κατασκευή των µαγειρικών σκευών 

«ανέδειξαν» ορισµένες περιοχές σε εξειδικευµένα κέντρα παραγωγής αγγείων τροφοπαρασκευής, 

εξαιτίας της διαθεσιµότητας σε αυτές κατάλληλων πρώτων υλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

ορισµένες περιοχές, που µέχρι πρόσφατα παρήγαγαν κεραµικά για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών 
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εκπληρώνουν: αντοχή στα επαναλαµβανόµενα θερµικά σοκ και καλή θερµική 

αγωγιµότητα, ώστε στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα να ζεσταίνουν το 

περιεχόµενό τους. Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό γράφηµα (Γράφηµα 168), τα 

αγγεία τροφοπαρασκευής κατασκευάζονται αποκλειστικά από κεραµικές ύλες µε 

χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο180. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την 

επιλεγόµενη συνταγή κατασκευής, ψήνονται σταθερά σε θερµοκρασίες µικρότερες 

των 850ºC181, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των κεραµικών µε χαµηλή 

                                                                                                                                            
αναγκών του πληθυσµού, όπως στη Σίφνο, τα εργαστήρια καλούνταν «τσικαλαργιά», (Σπαθάρη – 

Μπεγλίτη 1992:135). Η αναγνωρισιµότητα της καταλληλότητας του σιφνιώτικου πηλού για την 

παραγωγή τσικαλιών, εξαιτίας των πυρίµαχων ιδιοτήτων του, οδήγησε σε µαζικές από τη Σίφνο 

εισαγωγές στην Κρήτη µαγειρικών αγγείων έως και πριν τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο (Day 2004:135).     
180 Η επιλογή αργίλων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO για την παραγωγή αγγείων 

τροφοπαρασκευής σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι µη ασβεστιούχες χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, από χαµηλό βαθµό θερµικής διαστολής κατά την έκθεση του σκεύους στη φωτιά σε 

σχέση µε τις περισσότερο ασβεστιούχες. Εποµένως, το φαινόµενο της ανάπτυξης ρωγµών, επικίνδυνων 

για τη θραύση του αγγείου, εξαιτίας της µετάβασης από την κατάσταση διαστολής σε αυτήν της 

συστολής του σκεύους, είναι, σαφώς, λιγότερο έντονο (Tite et al. 2001:320). Επιπλέον, η προτίµηση 

στη χρήση µη ασβεστιούχων πηλών οφείλεται και στις θετικές επιδράσεις που παρέχει ο σίδηρος, που 

εµπεριέχεται στην πηλόµαζα, στη γεύση και τη θρεπτική αξία των φαγητών που ψήνονται σε µη 

ασβεστιούχα µαγειρικά σκεύη: απορρόφηση της πικρότητας των φαγητών και εµπλουτισµό του 

φαγητού µε σίδηρο, (Romano1976:4). Η θετική επίδραση των µη ασβεστιούχων µαγειρικών σκευών 

στη γεύση του φαγητού έναντι των ασβεστιούχων δεν οφείλεται στην υψηλότερη περιεκτικότητα των 

πρώτων σε σίδηρο (Fe2O3) έναντι των δεύτερων, αλλά στη χαµηλή περιεκτικότητα των πρώτων σε 

CaO (Στον Πίνακα 3, όπου αποτυπώνονται τα δεδοµένα της χηµικής ανάλυσης από το κεραµικό υλικό 

του Βρύσινα, οι τιµές του Fe2O3 για την ασβεστιούχο κεραµική είναι σχετικά υψηλότερες ή ανάλογες 

µε αυτές της µη ασβεστιούχου). Στην περίπτωση αυτή το ασβέστιο (CaO) επικαλύπτει τις θετικές στη 

γεύση επιπτώσεις του σιδήρου. Η επιλογή µη ασβεστιούχων συνταγών και η  ανάπτυξη σκούρου 

χρώµατος επιφανειών, σε αντίθεση µε τις ανοιχτόχρωµες επιφάνειες που παράγονται από την έψηση 

των ασβεστιούχων, έχει ως αποτέλεσµα τη συγκράτηση της θερµότητας κατά το µαγείρεµα (Rye 

1976:113). Γενικότερα, στον αιγαιακό χώρο η επιλογή και χρήση µη ασβεστιούχων συνταγών για την 

παρασκευή αγγείων τροφοπαρασκευής είναι ισχυρή παράδοση που χαρακτηρίζει ακόµα και τα 

εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακής κεραµικής του 19ου και του α’ µισού του 20ου αιώνα, καθώς και 

τη σύγχρονη τέχνη παραγωγής κεραµικής, (Σπαθάρη – Μπεγλίτη 1992:135, Παπαδόπουλος 1999:65).  
181 Η πιστοποίηση, πέραν της οπτικής παρατήρησης στο πολωτικό µικροσκόπιο, µέσω του XRD, της 

παρουσίας σερικίτη, καθώς και της οπτικής ενεργότητας που εµφανίζουν συστηµατικά οι λεπτές τοµές 
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περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Πιστοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές κεραµικές ύλες 

κατασκευής αγγείων τροφοπαρασκευής, κατά την κυρίως περίοδο λειτουργίας του 

ιερού. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε σε ποσοστό 4% και η κεραµική ύλη ΜΑ2.1 

(κεραµική ύλη µε χαλαζιτική ψηφίδα) πιστοποιώντας την παρουσία στο ιερό αγγείων 

τροφοπαρασκευαστικής λειτουργίας της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. Το 57% των αγγείων 

τροφοπαρασκευής κατασκευάζονται µε την οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ2.3.α (οµάδα 

κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης), το 13% µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε θραύσµατα 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα 

υποµικροσκοπικής σύστασης) και το 26% µε την ΜΑ2.2 (κεραµική ύλη µε 

αποστρογγυλεµένη άµµο χαλαζιτικής-φυλλιτικής και υπερβασικής σύστασης). Η 

ΜΑ2.2 είναι κεραµική ύλη που χρησιµοποιείται τυπικά για την κατασκευή µεγάλων 

σε µέγεθος αγγείων (βλ. και την κατηγορία των ανοιχτών αγγείων) και ιδιαίτερα 

αγγείων τροφοπαρασκευαστικού χαρακτήρα. Πάνω από τα 2/3 των σκευών που 

κατασκευάζονται µε αυτήν την κεραµική ύλη είναι µαγειρικά182. Επισηµαίνεται ότι οι 

                                                                                                                                            
των µαγειρικών σκευών που κατασκευάζονται µε τις οµάδες ΜΑ2.3.α, ΜΑ2.3.β, ΜΑ2.2 από τον 

Βρύσινα είναι ενδεικτικά χαρακτηριστικά της χαµηλής θερµοκρασίας έψησής τους (<850ºC). 

Αντίθετα, µολονότι η τεχνολογία της χρήσης µη ασβεστιούχων κεραµικών υλών για την παραγωγή 

αγγείων τροφοπαρασκευής εξακολουθεί και κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο (κεραµική ύλη ΜΑ2.1), 

υπάρχει διακύµανση ως προς τη θερµοκρασία έψησής τους, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

περιθλασιµετρίας ακτίνων -Χ, µε θερµοκρασίες τόσο µικρότερες όσο και µεγαλύτερες των 850ºC. Η 

έψηση των αγγείων τροφοπαρασκευής από µη ασβεστιούχες πηλόµαζες σε θερµοκρασίες <850ºC 

αναµένεται, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, να εµφανίζουν στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 

«ανοιχτή» µικροδοµή (Maniatis and Tite 1981:61). Το «ανοιχτό» της µικροµορφολογίας των µη 

ασβεστιούχων κεραµικών είναι επιθυµητή ιδιότητα για τα µαγειρικά αγγεία, διότι το αυξηµένο 

πορώδες λειτουργεί ως µηχανισµός απορρόφησης των επαναλαµβανόµενων πιέσεων από τα θερµικά 

σοκ. 
182 Σχετικά µε τους παραγόµενους τύπους αγγείων από τη συγκεκριµένη φαινόµενη κεραµική ύλη, βλ. 

σχόλια ενότητας 4.1.3.    
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άλλες δύο κεραµικές ύλες είναι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

αγγείων διευρυµένης λειτουργίας.  

Στην περίπτωση που επιλέγονται οι οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ2.3.α και ΜΑ2.3.β 

για την κατασκευή αγγείων τροφοπαρασκευής προτιµάται, σαφώς, η χρήση 

περισσότερο χονδρόκοκκων υλικών183. Σηµειώνεται, πάντως, ότι η επιλογή στη 

χρήση χοδρόκοκκων υλικών δεν αφορά αποκλειστικά στην παραγωγή αγγείων 

τροφοπαρασκευαστικού χαρακτήρα, αλλά γενικότερα στην κατασκευή µεγαλύτερων 

από αυτό του µεσαίου σε µέγεθος αγγείων, ανεξαρτήτως της λειτουργίας τους. Στην 

περίπτωση επιλογής της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 παρατηρήθηκε η τάση τα αγγεία 

τροφοπαρασκευής να ενισχύονται µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκο 

υλικό σε σχέση µε τα λεκανοειδή αγγεία που κατασκευάζονται µε την ίδια συνταγή. 

Ενδιαφέρον τεχνολογικό στοιχείο συνιστά η συνειδητή απόρριψη χρήσης συνταγών 

µε υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό υλικό (οµάδα ΜΑ1.2).   

Και στην περίπτωση κατασκευής αγγείων τροφοπαρασκευής, όπως και στην 

παραγωγή ανοιχτών αγγείων έκθεσης/µεταφοράς (µετακίνησης µικρών αποστάσεων), 

υπάρχει συσχέτιση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 µε µεγάλα σε µέγεθος µαγειρικά 

σκεύη, που, τυπικά, έχουν διάµετρο µεγαλύτερη από αυτήν των 20cm. Αντίθετα, οι 

                                                 
183 Γενικά, προσδιορίστηκαν κεραµικές ύλες µε φαινόµενη κοκκοµετρία µέτρια, χονδρόκοκκη, πολύ 

χονδρόκοκκη, δηλαδή µε αυξηµένη παρουσία χαλαζιτικού - φυλλιτικού υλικού. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

σηµειωθεί ότι η τεχνολογία της χρήσης αποκλειστικά φυλλιτικών υλικών που, γενικά, 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην ανατολική Κρήτη, κυρίως για λεκανοειδή και µαγειρικά σκεύη 

(προφορική επικοινωνία µε την Ε. Νοδάρου), δεν είναι τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε στο κεραµικό 

υλικό του Βρύσινα. Οι φυλλίτες και γενικότερα τα φυλλόµορφα εγκλείσµατα, εξαιτίας της δοµής τους, 

όταν ασκείται πίεση στα τοιχώµατα του σκεύους κατά τη µορφοποίησή τους, προσανατολίζονται 

παράλληλα και όχι εγκάρσια ως προς αυτά µε αποτέλεσµα οι ρωγµές που εκδηλώνονται να 

αποσταθεροποιούν το σώµα, αλλά όχι να το αποδοµούν πλήρως, (Shepard 1968:27). Υπενθυµίζεται ότι 

οι φυλλίτες, εξαιτίας της επιµήκους ανάπτυξής τους (λόγω της παρουσίας του µαρµαρυγία), µειώνουν 

την ενέργεια µετάδοσης των ρωγµών,  (Tite and Kilikoglou 2002:2, Tite et al. 2001:312).      
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οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ2.3.α και ΜΑ2.3.β χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή 

αγγείων τροφοπαρασκευής ποικίλου µεγέθους, µε σαφώς, µικρότερες µέσες µέγιστες 

διαµέτρους από τις αντίστοιχες των µαγειρικών που κατασκευάζονται µε την 

κεραµική ύλη ΜΑ2.2. Παρατηρήθηκε, επιπλέον, προτίµηση στην κατασκευή 

µαγειρικών λεκανοειδών, ρηχών, δηλαδή, αγγείων τροφοπαρασκευαστικού 

χαρακτήρα µε τη συνταγή ΜΑ2.2, σε αντίθεση µε τις άλλες δύο οµάδες.  

Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει η τάση η κεραµική ύλη ΜΑ2.2 να σχετίζεται µε 

τη, σχεδόν, τυπική χρήση αλοιφώµατος, ανάλογου χρώµατος µε αυτό του κυρίως 

σώµατος του µαγειρικού σκεύους184. Το αλοίφωµα δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε 

την κατασκευή των αγγείων τροφοπαρασκευής. Φαίνεται ότι η χρήση αλοιφώµατος 

συνδέεται περισσότερο µε την ίδια την κεραµική ύλη ΜΑ2.2 και λιγότερο µε την 

ιδιαίτερη λειτουργία του παραγόµενου αγγείου. Αντίστοιχα, χρήση µηχανικού 

επιχρίσµατος παρατηρήθηκε στο 43% των αγγείων τροφοπαρασκευής, 

κατασκευασµένων µε τη συνταγή ΜΑ2.3.β, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη 

ΜΑ2.3.α είναι 18%.  

 

Η λειτουργική αξία της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2. στην παραγωγή αγγείων 

τροφοπαρασκευής 

Το γενικότερο µορφολογικό προφίλ της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 καταδεικνύει ότι 

προτιµάται σχεδόν αποκλειστικά για την παραγωγή αγγείων τροφοπαρασκευής. Η 

συγκεκριµένη κεραµική ύλη, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού της στην παραγωγή 

αγγείων τροφοπαρασκευαστικής λειτουργίας, επιλέγεται συνειδητά για τη 

λειτουργική της απόδοση185. Η συµµετοχή του υπερβασικού υλικού στην παραγωγή 

                                                 
184 Αλοίφωµα παρατηρήθηκε τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια των αγγείων.  
185 Ανάλογη τεχνολογία µε προσθήκη άµµου αποσαθρωµένης από το σύστηµα του νερού, πιθανότατα 

µε αµµοληψίες που πραγµατοποιούνταν σε ρέµατα της περιοχής, σε µη ασβεστιούχα αγγεία 
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αγγείων τροφοπαρασκευής αυξάνει τη λειτουργική τους απόδοση. Τα υλικά αυτά 

εµφανίζουν, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, χαµηλή θερµική διαστολή, κατά την 

όπτηση, σε σχέση µε τη λεπτόµαζα µειώνοντας την πιθανότητα ανάπτυξης ρωγµών 

(Rice 1987:229).  

 

Πιθαµφορείς – Πίθοι 

Για την κατασκευή µεγάλων σε µέγεθος, αποθηκευτικού χαρακτήρα αγγείων, 

χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά σχεδόν, κεραµικές ύλες µε χαµηλή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο (σε ποσοστό της τάξεως του 92%). Στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων κατασκευάζονται µε την οµάδα ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε 

θραύσµατα πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης - ποσοστό 77%), ενώ σε 

ποσοστό µικρότερο του 8% χρησιµοποιήθηκαν οι ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη µε 

θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, 

πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης), ΜΑ1.2 (οµάδα 

κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και µαργών) και 

Α.1.β (οµάδα κεραµικών υλών υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο µε προσθήκη 

αποστρογγυλεµένης άµµου από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού 

βαθµού µεταµόρφωσης και υλικών πυριγενούς σύστασης). Ανεξάρτητα, πάντως, από 

την επιλεγόµενη κεραµική ύλη, χρησιµοποιούνται χονδρόκοκκα και πολύ 

χονδρόκοκκα υλικά. 

                                                                                                                                            
τροφοπαρασκευής προσδιορίζεται και στη Μεσαρά από την ΠΜ έως την ΥΜ περίοδο. Πρόκειται για 

τη φαινόµενη κεραµική ύλη «coarse red» του Κοµµού (Myer and Betancourt 1990:5-11) και την 

αντίστοιχα προσδιορισµένη πετρογραφικά κεραµική ύλη «coarse red fabric with schist», (Joyner and 

Day 2001:152-155). Αντίθετα, στην περιοχή του Μύρτου – Πύργου, όπου πιστοποιείται η τεχνολογία 

της προσθήκης άµµου αποσαθρωµένης από το σύστηµα του νερού, µε αµµοληψίες πιθανότατα από την 

παραλία, για την κατασκευή ΠΜ κεραµικής µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, δεν πιστοποιείται 

για την παραγωγή αγγείων τροφοπαρασκευής µε χαµηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα, όπου 

επιλέγονται ιζήµατα µε γωνιώδη θραύσµατα πετρωµάτων (Whitelaw et al. 1997:269).  
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Μικρογραφικά Αγγεία (Εικόνα 3:20-22) 

Στον Βρύσινα τα µικρογραφικά αγγεία έχουν ύψος που κυµαίνεται από 0.5 έως 3cm 

και πάχος τοιχωµάτων κυρίως λεπτό, µεσαίο. Σε αρκετά είναι εµφανής η παρουσία 

ιχνών από την περιστροφή του τροχού κατά τη µορφοποίηση. Κατασκευάζονται από 

περιορισµένο αριθµό κεραµικών υλών (Γράφηµα 169). Ενδιαφέρον στοιχείο συνιστά 

το γεγονός ότι για την κατασκευή τους δεν χρησιµοποιούνται κεραµικές ύλες µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο 54% των περιπτώσεων χρησιµοποιήθηκε η 

κεραµική ύλη ΜΑ2.3.α (οµάδα κεραµικών υλών µε θραύσµατα µεταµορφωµένων 

πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης), στο 27% η ΜΑ2.3.β (κεραµική ύλη 

µε θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, 

πυριτόλιθους και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης) και στο 18% η 

ΜΑ1.2 (οµάδα κεραµικών υλών µε ανάµιξη ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης και 

µαργών) (Εικόνα 6). Ως προς τη σχέση  των κεραµικών υλών µε το είδος της 

επεξεργασίας της επιφάνειας ισχύει και στην περίπτωση κατασκευής των 

µικρογραφικών αγγείων ό,τι και  για τις υπόλοιπες κατηγορίες σκευών. Η οµάδα 

κεραµικής ύλης ΜΑ2.3.β, σε αντίθεση µε τις ΜΑ2.3.α και ΜΑ1.2, συνδέεται, σαφώς, 

µε την παρουσία µηχανικού επιχρίσµατος, ενώ πολύ συχνά οι επιφάνειες καλύπτονται 

µε µαύρο παχύ επίχρισµα. 

Μολονότι η κεραµική ύλη ΜΑ1.2 συνιστά τη µικρότερη ποσοστιαία τεχνολογία 

κατασκευής µικρογραφικών αγγείων, ωστόσο εµφανίζει το πλέον σύνθετο 

µορφολογικό προφίλ µε µεγάλη διασπορά διαφορετικών τύπων αγγείων. Γενικά, 

υπάρχει η τάση συγκεκριµένες κεραµικές ύλες να σχετίζονται µε την κατασκευή 

ιδιαίτερων σχηµάτων µικρογραφικών αγγείων. Χαρακτηριστική είναι η κατασκευή 
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µικρογραφικών κλειστών αγγείων (πρόχοι, αµφορείς-Εικόνα 3:22) µε την τεχνολογία 

ΜΑ2.3.β.  

 

Πύραυνα 

Με δεδοµένη τη µικρή παρουσία των πυραύνων στο σύνολο του υλικού δεν θα γίνει 

λεπτοµερής ποσοτική ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιλεγόµενων 

κεραµικών υλών. Η γενικότερη κατανοµή τους για την παραγωγή του σκεύους 

καταδεικνύει ότι επιλέχθηκε µεγάλος αριθµός διαφορετικών τεχνολογιών. Συνολικά 

καταγράφηκαν οι ακόλουθες: Α2.β, Α1.β, ΜΑ1.1, ΜΑ1.2, ΜΑ2.3.γ, ΜΑ2.3.α, 

ΜΑ2.2. Χρησιµοποιήθηκαν τόσο ασβεστιούχες όσο και µη ασβεστιούχες κεραµικές 

ύλες µε προτίµηση στη χρήση της οµάδας Α.1.β (µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης 

άµµου από θραύσµατα µεταµορφωµένων πετρωµάτων χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης και συστατικών πυριγενούς προέλευσης) σε ποσοστό τριπλάσιο από 

το αντίστοιχο των υπόλοιπων. Τυπικά, για την παραγωγή των πυραύνων 

χρησιµοποιούνται µέτριες και χονδρές κοκκοµετρίες. 

Σχετικά µε την επεξεργασία της επιφάνειας, είναι εµφανής και στην παραγωγή αυτού 

του σκεύους η συσχέτιση των κεραµικών υλών µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα 

µε τη χρήση επιχρίσµατος. Η ανάλυση της σχέσης του χρώµατος του επιχρίσµατος 

και της κεραµικής ύλης ακολουθεί και στην περίπτωση αυτού του τύπου αγγείων τη 

γενικότερη τάση συσχετισµού της οµάδας Α.2.β µε επιχρίσµατα κυανού/κυανού - 

µαύρου χρώµατος, ενώ της Α.1.β µε ερυθρά. 

 

Αγγεία µε πλαστική διακόσµηση186 

                                                 
186 Μελετήθηκε το σύνολο του κεραµικού υλικού που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Στην οµάδα των 

αγγείων µε πλαστική διακόσµηση ανήκουν κυρίως καδόσχηµα που φέρουν πλαστικές αποδόσεις 

βράχων, λουλουδιών και ζώων, κυρίως, αιγοειδών σε µεγάλο τµήµα του ύψους του σώµατος τους, 
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Η οµάδα εµφανίζει σύνθετο τεχνολογικό προφίλ µε πέντε διαφορετικές κεραµικές 

ύλες (Γράφηµα 170). Για την κατασκευή των αγγείων µε πλαστική διακόσµηση 

προτιµάται, σαφώς, η χρήση κεραµικών υλών µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

σε ποσοστό 73%. Τα ¾ αυτών των περιπτώσεων αφορούν στις κεραµικές ύλες Α1.α, 

Α1.β (µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και µαρµαρυγία) και το ¼ στις Α2.α και 

Α2.β (µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και κηλίδωση στη λεπτόµαζά τους). Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία των λεπτόκοκκων, πολύ λεπτόκοκκων κεραµικών 

υλών (κεραµικές ύλες Α.1.α, Α.2.α) αφορά µόνο στις αποδόσεις των ζώων και των 

φυτών και δεν συνιστούν συνταγές κατασκευής  του σώµατος των αγγείων (Πίνακας 

2). Οι υπόλοιπες κεραµικές ύλες αφορούν τόσο στην κατασκευή του σώµατος των 

αγγείων όσο και κατά περίπτωση στα πλαστικά αποδοσµένα πρόσθετα επάνω στις 

επιφάνειές τους (πρόκειται κυρίως για χονδρόκοκκες, πολύ χονδρόκοκκες κεραµικές 

ύλες).   

Και στην περίπτωση των αγγείων µε πλαστική διακόσµηση ακολουθείται η ίδια 

γενική τάση συσχέτισης συγκεκριµένης κεραµικής ύλης µε συγκεκριµένο χρώµα 

επιχρίσµατος ή/και βαφής. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, το φαινόµενο, µολονότι το 

επίχρισµα χρώµατος ερυθρού σχετίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, µε τις κεραµικές ύλες 

Α1.α, Α1.β, να εµφανίζεται περισσότερο αυξηµένο από τη συνήθη κατανοµή το 

ποσοστό επιχρίσµατος χρώµατος κυανού/κυανού – µαύρου σε σχέση µε τις 

παραπάνω κεραµικές ύλες.  

6.3 Συµπεράσµατα για τα βασικά χαρακτηριστικά των προσδιορισµένων 

τεχνοσυστηµάτων παραγωγής από το ιερό κορυφής του Βρύσινα 

                                                                                                                                            
λιγότερο συχνά λεκανοειδή ή υπόστατα µε πλαστικά αποδοσµένα ζώα στο εσωτερικό τους ή στην 

εξωτερική τους επιφάνεια. Στην ίδια κατηγορία συµπεριελήφθησαν και µικρά σε µέγεθος ζώα ή φυτικά 

µοτίβα που διατηρούν ίχνη σαφούς προσάρτησης σε άλλα σκεύη.   
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Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση ανάµεσα στην επιλεγόµενη τεχνολογία, τη 

λειτουργία του παραγόµενου σκεύους και τη συχνότητα κατασκευής του, 

προσδιορίζονται τα ακόλουθα τεχνοσυστήµατα παραγωγής: 

o Τα τεχνοσυστήµατα παραγωγής που προσθέτουν αποστρογγυλεµένη άµµο 

(στο σύστηµα συγκαταλέγονται και οι πολύ λεπτόκοκκες/λεπτόκοκκες 

γενετικά συγγενείς κεραµικές ύλες Α.1.α, Α.2.α, καθώς και η κεραµική ύλη 

ΜΑ2.2) συµµετέχουν στην κατασκευή αγγείων όλων των λειτουργιών. Από 

την παραγωγική τους δραστηριότητα, ωστόσο, αποκλείονται τα 

µικρογραφικά αγγεία, ενώ έχουν ανύπαρκτη, σχεδόν, συµµετοχή στην 

παραγωγή αγγείων αποθηκευτικού χαρακτήρα. Εξειδικεύονται στην 

κατασκευή ηµισφαιρικών και τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα. 

Έχουν τριπλάσια παραγωγή γεφυρόστοµων σκύφων και άλλων κλειστών 

αγγείων, σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα, ενώ εξειδικεύονται στην 

παραγωγή αγγείων µε πλαστική διακόσµηση, καθώς και στην κατασκευή 

πυραύνων. Συµµετέχουν συντριπτικά στην παραγωγή αγγείων µε επίχρισµα ( 

στο 68% της παραγωγής τους) και βαφή. Κατασκευάζουν κωνικά κύπελλα – 

ένα ποσοστό των οποίων διατηρεί επίχρισµα - που τείνουν να έχουν 

µεγαλύτερο µέγεθος από εκείνα που συνιστούν προϊόντα των υπόλοιπων 

τεχνοσυστηµάτων παραγωγής.  

o Τα παραπάνω συστήµατα εµφανίζουν µορφολογικά/διακοσµητικά 

χαρακτηριστικά διείσδυσης και στις δύο κυρίως φάσεις του ιερού. Η 

εµφανής συσχέτιση του κυανού/κυανού-µαύρου χρώµατος επιχρίσµατος / 

πολυχρωµίας µε την πρώτη κυρίως φάση του ιερού και τις κεραµικές ύλες 

Α.2.α-Α.2.β (κεραµική ύλη και οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε κηλίδωση στη λεπτόµαζα) και του ερυθρού χρώµατος 
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επιχρίσµατος / λευκής βαφής µε τη δεύτερη φάση και τις κεραµικές ύλες 

Α.1.α-Α.1.β (κεραµική ύλη και οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε µαρµαρυγία) ενισχύουν τη θέση ότι πρόκειται για ένα 

ενιαίο τεχνοσύστηµα παραγωγής που τείνει να εκµεταλλεύεται διαφορετικά 

µικροπεριβάλλοντα, ανάλογα µε την περίοδο δραστηριοποίησής του.  

Οι δύο παραπάνω οµάδες κεραµικών υλών σχετίζονται µε ανάλογη 

τεχνολογία –µάργα, η οποία αναµιγνύεται µε πολύ λεπτόκοκκα, λεπτόκοκκα 

ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης και, ακολούθως, προστίθεται 

αποστρογγυλεµένη άµµος (για τις περισσότερο αδρόκοκκες κεραµικές 

ύλες). Με βάση την περιγραφή των λεπτών τοµών των κεραµικών των δύο 

παραπάνω κεραµικών υλών, προκύπτει η ύπαρξη χαρακτηριστικών 

διείσδυσης που αφορούν τόσο στη µικροµορφολογία της λεπτόµαζας όσο 

και στην αναλογία, σε ορισµένα δείγµατα, στο λεπτό κλάσµα. Η 

θερµοκρασία όπτησης είναι τυπικά > 850˚C187.  

Η συνύπαρξη για κάθε µια από τις παραπάνω τάσεις πρώιµων και ύστερων 

χαρακτηριστικών διακόσµησης υποδηλώνει τα εξής:  

                                                 
187 Σε ένα δείγµα της οµάδας του συστήµατος που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α 

και Α.1.β η θερµοκρασία όπτησης προσδιορίστηκε, περίπου, στους 850˚C. Το δείγµα αφορά σε κωνικό 

κύπελλο µε επίχρισµα, αλλά χωρίς διατήρηση διακόσµησης. Γενικά, η οπτική παρατήρηση δειγµάτων 

κωνικών κυπέλλων της οµάδας του παραπάνω συστήµατος κατασκευαστών πιστοποίησε οπτική 

ενεργότητα έως και µέτρια υψηλή. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της κατασκευής κωνικών κυπέλλων η 

θερµοκρασία έψησης δεν είναι τυπική και εµφανίζει τιµές περίπου στους 850˚C (+, -). Πιθανότατα 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κεραµική ύλη Α.1.α, που σχετίζεται µε την παραγωγή κωνικών 

κυπέλλων, αγγείων δηλαδή κυρίως µη επιχρισµένων/διακοσµηµένων δεν απαιτεί υψηλές θερµοκρασίες 

έψησης. Ανάλογο φαινόµενο παρατηρήθηκε και σε κεραµική ύλη από τον νεοανακτορικό κλίβανο του 

Κοµµού, όπου εµφανίζει διαφοροποιηµένες θερµοκρασίες όπτησης ανάµεσα στα κεραµικά που έχουν 

διακόσµηση (υψηλότερες θερµοκρασίες) και σε εκείνα που δεν έχουν (χαµηλότερη θερµοκρασία 

όπτησης), (Day and Kilikoglou 2001:120-124). 
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α) Ότι πρόκειται για ένα ενιαίο τεχνοσύστηµα παραγωγής που 

εκµεταλλεύεται συγγενή ως προς τον µηχανισµό απόθεσης περιβάλλοντα, 

αλλά όχι συστηµατικά ίδια. Εποµένως, οι αµµοληψίες θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται από διαφορετικά παλαιοπεριβάλλοντα. Κατά την πρώτη 

φάση, το σύστηµα ψήνει την κεραµική σε θερµοκρασίες > 850˚C, 

πιθανότατα σε συνθήκες Ο - Α - Ο και Ο - παρατεταµένες Α - Ο188. Κατά τη 

δεύτερη φάση, η έψηση εξακολουθεί να γίνεται στις παραπάνω 

θερµοκρασίες, αλλά οι συνθήκες ατµόσφαιρας πιθανότατα είναι Ο - Α - Ο / 

Ο - Α - παρατεταµένες Ο. Η επιλογή της πολύ λεπτής κεραµικής ύλης Α.2.α 

(πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε 

κηλίδωση) έναντι της λεπτής Α.1.α (λεπτόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής σε 

ασβέστιο περιεκτικότητας µε µαρµαρυγία) για την παραγωγή ηµισφαιρικών, 

τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα της ίδιας φάσης σχετίζεται µε τη 

σαφή προτίµηση της δεύτερης στην κατασκευή κυπέλλων που έχουν λεπτά 

και όχι πολύ λεπτά τοιχώµατα. Η επιλογή, αντίστοιχα, της λεπτής κεραµικής 

ύλης Α.1.α έναντι της πολύ λεπτής Α.2.α στην περίπτωση κατασκευής 

κωνικών κυπέλλων της δεύτερης φάσης σαφώς σχετίζεται µε τη δηµιουργία 

κωνικών κυπέλλων µε λεπτά και όχι πολύ λεπτά τοιχώµατα (Γράφηµα 164). 

Στην περίπτωση των γεφυρόστοµων σκύφων είναι εµφανής η επιλογή της 

κεραµικής ύλης Α.1.β (οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-

φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης) κατά τη δεύτερη φάση και της Α.2.β 
                                                 
188 Τα Ο – Α – Ο είναι οι συντοµογραφίες των λέξεων Οξείδωση και Αναγωγή. Τα τρία στάδια 

ατµόσφαιρας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια µιας όπτησης για την παραγωγή αγγείων 

διακοσµηµένων µε καµαραϊκή διακόσµηση και γενικότερα για την επίτευξη της µινωικής πολυχρωµίας 

και ευρύτερα της πολυχρωµίας επιβεβαιώνονται από ποικίλες µελέτες στη βιβλιογραφία (Noll et al. 

1975, Faber et al. 1998, Αλούπη 1993:21, 22, 75-113).  
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(οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε προσθήκη 

αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης) κατά την 

πρώτη. Από την παραπάνω κατανοµή της σχέσης σχήµατος 

αγγείου/κεραµικής ύλης είναι εµφανές ότι κατά την πρώτη φάση τυπικά οι 

αµµοληψίες γίνονται από παλαιοπεριβάλλον που περιέχει υλικό 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης και περιστασιακά οι αµµοληψίες γίνονται 

από παλαιοπεριβάλλον που περιέχει υλικό χαλαζιτικής-φυλλιτικής, 

πυριγενούς σύστασης. Αντίθετα, κατά τη δεύτερη φάση τυπικά οι 

αµµοληψίες γίνονται από παλαιοπεριβάλλον που περιέχει υλικό 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης. Όταν κατασκευάζονται 

αγγεία πόσεως µε πολύ λεπτά τοιχώµατα εξακολουθεί να προτιµάται η πολύ 

λεπτή κεραµική ύλη Α.2.α (πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση) και όχι η Α.1.α 

(λεπτόκοκκη µε µαρµαρυγία), που σαφώς επιλέγεται για την κατασκευή 

αγγείων πόσεως µε λεπτά τοιχώµατα.  

β) Ότι πρόκειται για διαφοροποιηµένα τεχνοσυστήµατα που χρησιµοποιούν 

ανάλογη τεχνολογία, εκµεταλλεύονται εν µέρει διαφοροποιηµένα γεωλογικά 

παλαιοαποθετικά περιβάλλοντα, δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα, αλλά 

κάθε ένα από αυτά έχει εντατική παραγωγή ανάλογα µε τη φάση 

λειτουργίας του. Στο ενδεχόµενο αυτής της συνθήκης το σύστηµα 

κατασκευαστών που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε τις κεραµικές ύλες Α.2.α-

Α.2.β (κεραµικές ύλη και οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε άµµο χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης) 

δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ηµισφαιρικών, 

τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα και γεφυρόστοµων σκύφων, ενώ 

εκείνο που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α-Α.1.β 
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(κεραµική ύλη και οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε άµµο χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης) 

στην παραγωγή κωνικών κυπέλλων, ανοιχτού σχήµατος αγγείων, αγγείων µε 

πλαστική διακόσµηση και πυραύνων.  

o Τα αγγεία τροφοπαρασκευής και τα ανοιχτά αβαφή αγγεία που 

κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.2 εµφανίζουν εν µέρει ανάλογη 

τεχνολογία µε τα παραπάνω συστήµατα (χρήση αποστρογγυλεµένης άµµου, 

πιθανότατα σκόπιµα προστιθέµενης). Για αυτόν τον λόγο θεωρούνται 

προϊόντα των παραπάνω συστηµάτων κατασκευαστών. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που τα παραπάνω αποτελούν πλήρως διαφοροποιηµένες µονάδες 

παραγωγής, σύµφωνα µε τη συνθήκη β, δεν είναι δυνατόν σε αυτήν τη φάση 

να αξιολογηθεί η απόδοση της κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 σε κάποιο από τα 

προαναφερθέντα δύο τεχνοσυστήµατα. Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση µε 

τα αγγεία ανάλογης λειτουργίας που κατασκευάζονται από τα υπόλοιπα 

συστήµατα κατασκευαστών, είναι εµφανής η τάση τα αγγεία που 

κατασκευάζονται µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.2 να έχουν µεγαλύτερο 

µέγεθος.  

o Το τεχνοσύστηµα παραγωγής που αναµιγνύει µάργες µε ιζήµατα 

ηπειρωτικής προέλευσης φυλλιτικής-χαλαζιτικής σύστασης χωρίς την 

προσθήκη άµµου (οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ1.2) δεν φαίνεται να 

εξειδικεύεται στην παραγωγή αγγείων κάποιας συγκεκριµένης λειτουργίας. 

Γενικά, τα παραγόµενα αγγεία καλύπτουν όλο το φάσµα των λειτουργιών µε 

εξαίρεση τα τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα και τα αγγεία 

τροφοπαρασκευής. Συµµετέχει ελάχιστα στην παραγωγή αγγείων µε 

πλαστική διακόσµηση καθώς και αγγείων αποθηκευτικής λειτουργίας. Σε 
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χαµηλό ποσοστό της τάξεως του 6% παράγει αγγεία µε επιχρισµένες-

διακοσµηµένες επιφάνειες. Συµµετέχει δυναµικά σε σχέση µε το 

προαναφερθέν σύστηµα κατασκευαστών στην παραγωγή µικρογραφικών 

αγγείων. Παράγει κωνικά κύπελλα χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία των 

επιφανειών τους και, εποµένως, µε ελάχιστη δαπάνη ενέργειας και κόστους, 

ενώ αποδίδει συγκεκριµένη µορφή χείλους που συνιστά µορφολογικό δείκτη 

για τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου τεχνοσυστήµατος παραγωγής. 

o Το τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί πηλόµαζες χαµηλής περιεκτικότητας σε 

ασβέστιο µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης (οµάδα κεραµικών 

υλών ΜΑ2.3.α), συµµετέχει στην παραγωγή αγγείων όλων των λειτουργιών. 

Με βάση τον ποιοτικό σταθερότυπο κατανοµής του συστήµατος 

εξειδικεύεται στην παραγωγή αγγείων τροφοπαρασκευής, µικρογραφικών 

και αποθηκευτικών, ενώ συµµετέχει δυναµικότερα από κάθε άλλο σύστηµα 

στην κατασκευή λεκανοειδών και γενικότερα ανοιχτού τύπου αγγείων 

έκθεσης/µεταφοράς (µετακίνησης µικρών αποστάσεων). Η συµµετοχή του 

στην παραγωγή αγγείων ηµισφαιρικών, τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα 

τοιχώµατα, γεφυρόστοµων σκύφων και λοιπών κλειστών αγγείων είναι πολύ 

µικρή. Όπως και κάθε άλλο σύστηµα, συµµετέχει στην παραγωγή άωτων 

κωνικών κυπέλλων. Μόλις στο 2% των παραγόµενων προϊόντων του 

διατηρήθηκαν ίχνη βαφής.  

o Το σύστηµα κατασκευαστών που χρησιµοποιεί πηλόµαζα χαµηλής σε 

ασβέστιο περιεκτικότητας µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής, τυπικά 

πυριτολιθικής προέλευσης και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης 

(κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β) παράγει αγγεία περιορισµένου φάσµατος 

λειτουργιών. ∆εν συµµετέχει καθόλου στην παραγωγή ηµισφαιρικών 
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κυπέλλων και γεφυρόστοµων σκύφων, ενώ έχει ελάχιστη παραγωγή 

τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα και λεκανοειδών. Συµµετέχει 

δυναµικά στην κατασκευή µικρογραφικών αγγείων και κωνικών κυπέλλων. 

Σε αντίθεση µε όλα τα προηγούµενα συστήµατα κατασκευής, τα κωνικά 

κύπελλα που παράγει έχουν πιο παχύ τοίχωµα, τυπικά επιχρισµένες 

επιφάνειες µε µηχανικό επίχρισµα-αλοίφωµα και περιστασιακά, όπως και τα 

µικρογραφικά αγγεία, µαύρο παχύ επίχρισµα. 

o Το τεχνοσύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί πηλόµαζες χαµηλής 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης 

και όστρεες (κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ) συµµετέχει στο ιερό µε την παραγωγή 

αποκλειστικά κωνικών κυπέλλων. Η συµµετοχή του στο τεχνοσύστηµα 

χρήσης του ιερού είναι πολύ περιορισµένη.   

o Το σύστηµα κατασκευαστών που χρησιµοποιεί τυπικά άµµο πολύ αδρή και 

µεγέθους ψηφίδας (κεραµικές ύλες Α.3 και ΜΑ2.1) και αφορά στην ΥΜ ΙΙΙΓ 

φάση του ιερού συµµετέχει µε την παραγωγή βαθέων σκύφων, λεκανοειδών, 

αγγείων τροφοπαρασκευής και µεσαίων σε µέγεθος κλειστών αγγείων.  

o Τα κωνικά κύπελλα τα οποία κατασκευάζονται από όλα τα τεχνοσυστήµατα 

είναι αγγεία µαζικής παραγωγής που χαρακτηρίζουν, ως επί το πλείστον, τη 

δεύτερη φάση του ιερού. Η µαζικότητα που χαρακτηρίζει την παραγωγή των 

άωτων κωνικών κυπέλλων προκύπτει: από τις µεγάλες ποσότητες τους, την 

τυποποίηση στην εγχειρηµατική ακολουθία του κάθε συστήµατος 

κατασκευαστών (από το επίπεδο της προετοιµασίας της πηλόµαζας και τη 

διαχείριση της επεξεργασίας της επιφάνειας έως την όπτηση), από τη 

γρήγορη µορφοποίησή τους στον τροχό, καθώς συστηµατικά υπάρχουν ίχνη 

γρήγορης διαµόρφωσης των τοιχωµάτων. Σε κάθε, πάντως, σύστηµα 



290 

κατασκευής κωνικών κυπέλλων παρατηρείται διακύµανση στη δαπάνη 

ενέργειας και χρόνου εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην επεξεργασία 

της επιφάνειάς τους189. Έτσι, το τεχνοσύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί 

την οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ1.2 (µε ανάµιξη µαργών και ιζηµάτων 

ηπειρωτικής προέλευσης) παράγει στη συντριπτική πλειονότητά του κωνικά 

κύπελλα µε την ελάχιστη ενεργειακή δαπάνη, καθώς οι επιφάνειες, πέρα από 

µια σχετική οµαλοποίηση, δεν έχουν υποστεί καµιά άλλη δευτερογενή 

επεξεργασία. Ένα πολύ µικρό ποσοστό των κωνικών κυπέλλων που παράγει 

το σύστηµα χαρακτηρίζεται από επένδυση µέτριας ενεργειακής δαπάνης και 

χρόνου εργασίας, καθώς οι επιφάνειες επιχρίονται ή σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις φέρουν βαφή (µέτρια υψηλή δαπάνη ενέργειας). Τα συστήµατα 

κατασκευαστών που χρησιµοποιούν πηλόµαζες µε την οµάδα κεραµικών 

υλών ΜΑ2.3.α (µε ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης φυλλιτικής – 

χαλαζιτικής σύστασης) και την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ (µε ιζήµατα 

ηπειρωτικής προέλευσης φυλλιτικής – χαλαζιτικής σύστασης και όστρεες)  

παράγουν κωνικά κύπελλα µε την ελάχιστη ενεργειακή δαπάνη, καθώς 

συστηµατικά οι επιφάνειές τους δεν έχουν υποστεί καµιά δευτερογενή 

επεξεργασία πέραν της σχετικής οµαλοποίησής τους. Σε πολύ χαµηλό 

ποσοστό ακολούθησε περαιτέρω διαµόρφωση, καθώς υπάρχουν ίχνη 

µηχανικού επιχρίσµατος (χαµηλή δαπάνη ενέργειας). Το σύστηµα 

                                                 
189 Η σχετική κλίµακα µέτρησης της καταβαλλόµενης δαπάνης ενέργειας και χρόνου εργασίας ορίζεται 

στην παρούσα µελέτη ως εξής: α) ελάχιστη δαπάνη ενέργειας: ίχνη γρήγορης µορφοποίησης των 

τοιχωµάτων, χωρίς καµιά δευτερογενή επεξεργασία της επιφάνειας, β) χαµηλή δαπάνη ενέργειας: ίχνη 

γρήγορης µορφοποίησης των τοιχωµάτων µε µηχανικό επίχρισµα, γ) µέτρια δαπάνη ενέργειας: ίχνη 

γρήγορης µορφοποίησης των τοιχωµάτων µε αλοίφωµα ή επίχρισµα, δ) µέτρια υψηλή δαπάνη 

ενέργειας: ίχνη γρήγορης µορφοποίησης των τοιχωµάτων µε επίχρισµα και διακόσµηση, ε) υψηλή 

δαπάνη ενέργειας: ίχνη αργής µορφοποίησης των τοιχωµάτων µε επίχρισµα και διακόσµηση. 
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κατασκευαστών που παράγει κωνικά κύπελλα µε την κεραµική ύλη ΜΑ2.3.β 

(µε ιζήµατα ηπειρωτικής προέλευσης χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριτολιθικής 

σύστασης και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής φύσεως) χαρακτηρίζεται 

από χαµηλή δαπάνη ενέργειας, καθώς τυπικά οι επιφάνειες των αγγείων 

έχουν µηχανικό επίχρισµα και σε ορισµένες περιπτώσεις από µέτρια δαπάνη 

ενέργειας, καθώς, επιπλέον, επιχρίονται µε αλοίφωµα ή επίχρισµα µαύρου 

χρώµατος. Για τα κωνικά κύπελλα που κατασκευάζονται από το 

τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε υψηλή σε ασβέστιο 

περιεκτικότητα (κεραµικές ύλες Α.1.α, Α.2.α) καταβάλλεται µεγαλύτερη 

µέση δαπάνη ενέργειας. Οι επιφάνειες των κωνικών κυπέλλων τυπικά 

κατασκευάζονται µε χαµηλή (µηχανικό επίχρισµα) ή µέτρια δαπάνη 

ενέργειας (επίχρισµα, αλοίφωµα). Σε λίγες περιπτώσεις καταβάλλεται µέτρια 

υψηλή δαπάνη ενέργειας, καθώς οι επιφάνειες διατηρούν επίχρισµα και 

βαφή. 

o Για τα ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα, που, σχεδόν 

εξ’ ολοκλήρου, κατασκευάζονται από ένα σύστηµα κατασκευαστών (εκείνο 

που χρησιµοποιεί κεραµικές ύλες µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα), 

καταβάλλεται υψηλή δαπάνη ενέργειας. Τα τοιχώµατα διατηρούν ίχνη 

µορφοποίησης από αργό ανέβασµα στον τροχό, ενώ τυπικά οι επιφάνειες 

έχουν επίχρισµα και βαφή. Ακόµα και στην περίπτωση των συστηµάτων που 

χρησιµοποιούν τις οµάδες κεραµικών υλών ΜΑ1.2 (µε ανάµιξη µαργών και 

ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης) και ΜΑ2.3.α (µε ιζήµατα ηπειρωτικής 

προέλευσης) και συµµετέχουν µε πολύ χαµηλό ποσοστό στην κατασκευή 

των παραπάνω αγγείων, καταβάλλεται υψηλή δαπάνη ενέργειας.      



292 

Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τεχνοσυστηµάτων, όπως παρουσιάστηκαν 

και αναλύθηκαν, υποστηρίζεται ότι η τεχνολογία της χρήσης πηλοµαζών µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο και σκόπιµη προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου 

συνιστά ένα πλήρως διαφοροποιηµένο σύστηµα κατασκευαστών. ∆εν αποτελεί την 

εναλλακτική τεχνική επιλογή για την κατασκευή αγγείων µε επίχρισµα ή/και 

διακόσµηση ενός κατά τα άλλα ενιαίου συστήµατος που για τα µη 

επιχρισµένα/διακοσµηµένα αγγεία επιλέγει λιγότερο ασβεστιούχες πηλόµαζες και 

διαφοροποιηµένες τεχνολογίες. Η εξίσου δυναµική συµµετοχή του παραπάνω 

τεχνοσυστήµατος παραγωγής ή των παραπάνω τεχνοσυστηµάτων παραγωγής, στο 

ενδεχόµενο που πρόκειται για πλήρως διαφοροποιηµένες µονάδες, όπως και όλων 

των υπόλοιπων, στην κατασκευή κωνικών κυπέλλων χωρίς διακόσµηση και 

επίχρισµα στην επιφάνειά τους ενισχύει τον παραπάνω ισχυρισµό. Στην ίδια θέση 

οδηγεί και η συµµετοχή των συστηµάτων αυτών στην κατασκευή αγγείων 

τροφοπαρασκευής και ανοιχτών, χωρίς διακόσµηση και επίχρισµα, σκευών. Η 

περιορισµένη ποσοτικά παρουσία τεχνολογιών µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

ασβέστιο και διαφοροποιηµένες τεχνολογίες στα επιµέρους εγχειρηµατικά βήµατα 

για την παραγωγή αγγείων επιχρισµένων/διακοσµηµένων (κυρίως ηµισφαιρικών, 

τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα και γεφυρόστοµων σκύφων) τεκµηριώνει 

ότι τα παραπάνω τεχνοσυστήµατα παραγωγής διέθεταν την τεχνογνωσία για την 

κατασκευή τους. Ταυτόχρονα, πιστοποιείται ότι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούσαν 

ήταν κατάλληλες για την κατασκευή αγγείων µε επιχρισµένες/διακοσµηµένες 

επιφάνειες. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις των 

τεχνιτών είναι διαφοροποιηµένες και γι’ αυτό τα παραγόµενα τέχνεργα εµφανίζονται 

εξίσου διαφοροποιηµένα.  
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6.4 Η ανάλυση του τεχνοσυστήµατος χρήσης στο ιερό κορυφής του Βρύσινα 

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό γράφηµα (Γράφηµα 171), το 44% του συνόλου του 

υλικού από το ιερό αφορά στην τεχνολογία της προσθήκης αποστρογγυλεµένης 

άµµου (κεραµικές ύλες Α.1.α, Α.1.β, Α.2.α, Α.2.β, ΜΑ2.2). Συγκεκριµένα, στην 

περίπτωση που πρόκειται για διαφοροποιηµένα τεχνοσυστήµατα παραγωγής, εκείνο 

που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α-Α.1.β [κεραµική ύλη και 

οµάδα κεραµικών υλών υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία και προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριγενούς σύστασης (Α.1.β)] συµµετέχει στο τεχνοσύστηµα 

χρήσης του ιερού µε ποσοστό 23%, ενώ το αντίστοιχο που χρησιµοποιεί πηλόµαζες 

µε τις κεραµικές ύλες Α.2.α-Α.2.β [κεραµικές ύλη και οµάδα κεραµικών υλών 

υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε κηλίδωση στη λεπτόµαζα και προσθήκη 

αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης (Α.2.β)] µε ποσοστό 

17%. Ακολούθως, τα υπόλοιπα συµµετέχουν ως εξής:  

-τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί µάργες αναµεµιγµένες µε ιζήµατα ηπειρωτικής 

προέλευσης χωρίς την προσθήκη άµµου (ΜΑ1.2): 18%,  

-τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί ιζήµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο 

(ηπειρωτικής προέλευσης) µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης (κεραµική 

ύλη ΜΑ2.3.α): 17.5%,  

-τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί ιζήµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο 

(ηπειρωτικής προέλευσης) µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής, πυριτολιθικής 

προέλευσης και συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης (κεραµική ύλη 

ΜΑ2.3.β): 13%,  
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-τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί ιζήµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο 

(ηπειρωτικής προέλευσης) µε άµµους χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης και όστρεες 

(κεραµική ύλη ΜΑ2.3.γ): 2%,  

-τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί ιζήµατα µε χαλαζιτική πολύ αδρή άµµο και µέγεθος 

ψηφίδας (κεραµικές ύλες ΜΑ2.1, Α.3): 1.5%.  

Η κατανοµή αυτή, µε δεδοµένη την τάση οι κεραµικές ύλες Α.1.α, Α.1.β να 

χαρακτηρίζουν τη δεύτερη φάση λειτουργίας του ιερού, καταδεικνύει ότι, γενικά 

κατά την περίοδο αυτή τα τεχνοσυστήµατα, σε συνολικό επίπεδο προµήθειας,  όπως 

αυτή αντανακλάται από τον κατεξοχήν τύπο αγγείου του ιερού – τα κωνικά κύπελλα - 

συµµετέχουν µε την ίδια δυναµική στο τεχνοσύστηµα χρήσης του ιερού. Αντίθετα, 

κατά την πρώτη φάση δεν υπάρχει ανάλογη συµµετοχή όλων των τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής στο ιερό. Η δυναµικότητα του συστήµατος κατασκευαστών που 

χρησιµοποιεί τις κεραµικές ύλες Α.2 είναι εµφανής.     

 

6.4.1 Συγκριτικά τεχνοσυστήµατα χρήσης στην Κρήτη της 2ης χιλιετίας π.χ. – Η 

σηµειολογία του αριθµού των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής  

Μολονότι στη βιβλιογραφία η παρουσίαση της ανάλυσης των συστηµάτων 

κατασκευαστών – χρηστών των θέσεων που µελετώνται αναλύεται σε αρκετές 

περιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, ο αντίστοιχος σταθερότυπος 

συχνότητας απουσιάζει συστηµατικά. Σε αρκετές δηµοσιεύσεις η παράθεση ακόµα 

και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων κατασκευαστών δεν είναι 

πλήρης. Αν και ο προσδιορισµός των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των οµάδων, 

όπως τεκµηριώνεται από την πετρογραφική εξέταση, είναι ιδιαίτερα εξαντλητικός, 

δεν υπάρχει ανάλογη παρουσίαση του τι αντιπροσωπεύουν - κυρίως ποσοτικά - αυτές 

οι οµάδες στο σύνολο του υλικού της θέσης που εξετάζεται. Τα στοιχεία για την 
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επιλογή της δειγµατοληψίας που οδηγεί στην εξαντλητική µελέτη του εργαστηρίου 

συχνά απουσιάζουν. Με δεδοµένα τα παραπάνω η συγκριτική ανάλυση θα εστιάσει 

σε αντίστοιχα συστήµατα κατασκευαστών-χρηστών για τα αγγεία πόσεως που 

αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία αγγείων από τον χώρο του ιερού.  

Στην περίπτωση του παλαιοανακτορικού και νεοανακτορικού οικισµού του Κοµµού, 

αλλά και στον νεοανακτορικό κεραµικό κλίβανο της ίδιας θέσης προσδιορίζεται µία 

κεραµική ύλη για την κατασκευή των αγγείων πόσεως (Myer and Betancourt 1990:8, 

Van de Moortel 2001:47-51, Joyner and Day 2001:139-141). Η εξέταση από τον 

Knappett (Knappett 1997:113-135, 1997a:307-309) της τεχνολογίας της 

παλαιοανακτορικής κεραµικής από το Quartíer Mu των Μαλλίων κατέληξε στα εξής: 

σχεδόν όλα τα κωνικά κύπελλα κατασκευάζονται από µία κεραµική ύλη («fine red») 

(Knappett 1997:138). Σε αντίθεση µε τα κωνικά, τα κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα 

κατασκευάζονται από µία κεραµική ύλη που είναι διαφορετική από αυτήν των 

κωνικών («fine buff»). Τέλος, τα ηµισφαιρικά, όπως και τα τροπιδωτά κύπελλα, 

κατασκευάζονται από δύο διαφορετικές κεραµικές ύλες («fine buff, fine red»)190. Στο 

πλαίσιο της ίδιας µελέτης συνεξετάζεται και το παλαιοανακτορικό υλικό από τον 

Μύρτο Πύργο οπότε προσδιορίζεται µία τεχνολογία για την κατασκευή των 

κυπέλλων, ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο τύπο στον οποίο ανήκουν, αυτή των «fine 

orange buff». Στον νεοανακτορικό οικισµό του Μόχλου προσδιορίζεται µία µόνο 

κεραµική ύλη για την παραγωγή αγγείων πόσεως (Barnard 2003:4). Η µελέτη του 

νεοανακτορικού κεραµικού υλικού από τον οικισµό του Χρυσοκάµινου καταδεικνύει 

την ύπαρξη µίας τεχνολογίας («red with pellets») για την παραγωγή των κωνικών 

                                                 
190 Επισηµαίνεται στην παραπάνω µελέτη ότι τα ηµισφαρικά, τα τροπιδωτά και τα κύπελλα µε ευθέα 

τοιχώµατα, όταν είναι διακοσµηµένα, κατασκευάζονται στην πλειονότητά τους από µία κεραµική ύλη.  
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κυπέλλων191. Η αντίστοιχη προκαταρκτική έκθεση του ΜΜ Ι κεραµικού υλικού από 

το Χαµαλεύρι κατέδειξε, επίσης, τη χρήση µίας τεχνολογίας για την κατασκευή των 

κυπέλλων της θέσης192. Από ένα σύνολο νεοανακτορικών θέσεων και εγκαταστάσεων 

που εξετάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Σητείας προσδιορίστηκαν 

µία έως τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής σε κάθε θέση για την παραγωγή 

των αγγείων πόσεως (Day 1995a). Ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση αυτή έχει το 

γεγονός ότι αυξηµένος αριθµός τεχνολογιών σχετίζεται µε θέσεις «ιδιαίτερης» 

λειτουργίας, όπως είναι το µεγάλο κέντρο που αποκαλύφθηκε στον Πετρά, καθώς και 

ένα σύνολο νεοανακτορικών «επαύλεων», όπως στη Ζου. Επισηµαίνεται ότι στις 

περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται αναφορά στον σταθερότυπο συχνότητας του εκάστοτε 

συστήµατος κατασκευαστών, ώστε να προσδιοριστεί η δυναµικότητά τους στο 

τεχνοσύστηµα χρήσης. Η συχνότητα ενός συστήµατος κατασκευής είναι εξίσου 

σηµαντική για τον προσδιορισµό του συστήµατος χρήσης όσο και η ίδια η παρουσία 

ή απουσία του.  

Τα συγκριτικά συστήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω καλύπτουν ένα µεγάλο 

γεωγραφικά τµήµα του νησιού από τη δυτική-κεντρική Κρήτη έως την ανατολική. 

Ταυτόχρονα, αφορούν σε διαφορετικά συστήµατα χρήσης, η λειτουργία των οποίων 

κυµαίνεται από µεµονωµένους οικισµούς και πυρήνες δραστηριότητας εντός του 

αστικού ιστού έως «ιδιαίτερης» λειτουργίας κτήρια σε οικισµούς της υπαίθρου 

(αγρεπαύλεις) και «σηµαντικά» κέντρα µιας περιοχής. Η τάση που διαφαίνεται από 

την ανάλυση των τεχνοσυστηµάτων είναι ότι µια συλλογική, ευρείας κλίµακας, 

                                                 
191 Τη µελέτη των λεπτών τοµών των κεραµικών από το Χρυσοκάµινο, όπως και των αντίστοιχων από 

το Χαµαλεύρι έχει αναλάβει η Ε. Νοδάρου. Τη µακροσκοπική εξέταση του κεραµικού υλικού από το 

Χαµαλεύρι έκανε η J. Moody. 
192 Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της κεραµικής από το Χαµαλεύρι η µακροσκοπική µελέτη του 

κεραµικού υλικού και εποµένως η δειγµατοληψία δεν έχει ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό τα 

δεδοµένα για την τεχνολογία της κεραµικής της θέσης βασίζονται στην έως τώρα επεξεργασία.   
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πραγµατικότητα, που µπορεί να εκφράζεται µε τη µορφή ενός οικισµού, χρησιµοποιεί 

αγγεία πόσεως, προϊόντα ενός συστήµατος κατασκευαστών. Το σύνθετο 

τεχνοσύστηµα που χαρακτηρίζει το σύστηµα χρήσης του ιερού κορυφής είναι άµεσα 

συνυφασµένο µε τις δοµές λειτουργίας του που είναι διαφοροποιηµένες από αυτές 

των υπόλοιπων θέσεων και εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν γι’ αυτό και ο 

αριθµός των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής των κωνικών κυπέλλων εµφανίζεται 

αυξηµένος.  

 

6.4.2 Συγκριτικά τεχνοσυστήµατα παραγωγής – χρήσης κεραµικής του τέλους 

της Εποχής του Χαλκού από τον ορεινό όγκο του Βρύσινα 

 Ως συγκριτικά τεχνοσυστήµατα χρήσης, που είναι σε θέση να καταδείξουν 

γενικότερες τάσεις αναλογίας ή διαφοροποίησης σε σχέση µε το αντίστοιχο του ιερού 

κορυφής, αναλύονται συµπληρωµατικά εκείνα από τους πυρήνες δραστηριότητας 2-

5, 7 του τέλους της Εποχής του Χαλκού, που ενεργοποιήθηκαν στην ίδια γεωγραφικά 

περιοχή. Αυτά, όπως προσδιορίστηκαν από την έρευνα επιφανείας, τίθενται σε 

λειτουργία στο ίδιο ορεινό περιβάλλον και αναπτύσσονται περιφερειακά των 

υπωρειών του ορεινού όγκου που βρίσκεται το ιερό κορυφής. Ενεργοποιούνται σε 

διαφορετική περίοδο και ταυτόχρονα εκφράζουν τη δυναµικότητα τεχνοσυστηµάτων 

χρήσης ενός ή περισσότερων οικισµών.  

Από την ανάλυση των συστηµάτων κατασκευαστών – χρηστών των πυρήνων 

δραστηριότητας της επιφανειακής έρευνας, όπως αποτυπώνονται στα Γραφήµατα 

172-176, προκύπτουν τα εξής: 

o Αναγνωρίζονται πέντε διαφορετικά τεχνοσυστήµατα παραγωγής:  

1. Εκείνα που χρησιµοποιούν τις κεραµικές ύλες και οµάδες κεραµικών υλών 

Α1.α (λεπτόκοκκη κεραµική ύλη υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε 
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µαρµαρυγία) – Α2.α (πολύ λεπτόκοκκη κεραµική ύλη, υψηλής σε 

ασβέστιο περιεκτικότητας µε κηλίδωση στη λεπτόµαζα) – Α3 (κεραµικές 

ύλες υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας, µέτρια χονδρόκοκκες µε 

προσθήκη χαλαζιτικής άµµου).  

2. Όσα υιοθετούν την τεχνολογία ΜΑ2.1 (κεραµική ύλη χαµηλής σε 

ασβέστιο περιεκτικότητας µε χαλαζιτική ψηφίδα).   

3. Αυτά που εφαρµόζουν την τεχνολογία ΜΑ1.2 (κεραµικές ύλες µε ανάµιξη 

µαργών και ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης).  

4. Εκείνα που χρησιµοποιούν την κεραµική ύλη Α4 (κεραµική ύλη µε 

προσθήκη ιλυόλιθων).  

5. Αυτά που παράγουν αγγεία µε µικριτικό υλικό.  

Η παραπάνω κατανοµή καταδεικνύει ότι οι τεχνολογίες, µε εξαίρεση τις πολύ 

λεπτόκοκκες, λεπτόκοκκες υψηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας κεραµικές 

ύλες και την ΜΑ1.2, είναι πλήρως διαφοροποιηµένες από αυτές που 

χρησιµοποιούνται την περίοδο των ανακτόρων από την ίδια περιοχή και 

στοιχειοθετούνται από την ανάλυση της κεραµικής από τον χώρο του ιερού, 

όπως άλλωστε έχει αναφερθεί ήδη. Τα παραπάνω τεχνοσυστήµατα 

χαρακτηρίζουν τυπικά όλους τους πυρήνες δραστηριότητας. Μεµονωµένα 

κατά πυρήνα δραστηριότητας και σε αµελητέα συχνότητα προσδιορίστηκαν 

επιπλέον τα εξής συστήµατα κατασκευαστών, τα περισσότερα από τα οποία 

χαρακτηρίζουν τυπικά την περίοδο της κυρίως λειτουργίας του ιερού: 

ΜΑ2.3.α, ΜΑ2.3.β, ΜΑ1.1, Α.2.β. 

o Με εξαίρεση τον σταθερότυπο συχνότητας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

συστηµάτων χρήσης ανάµεσα στους διαφορετικούς πυρήνες δραστηριότητας 

εµφανίζουν αναλογία. Σηµαντική αντίθεση ανάµεσα σε εκείνα από το ιερό 
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κορυφής και σε αυτά των πυρήνων δραστηριότητας, µε δεδοµένη την 

«πραγµατική» απώλεια στοιχείων από το επιφανειακό υλικό, είναι ότι τα 

προσδιορισµένα στην περίπτωση των πυρήνων δραστηριότητας 

τεχνοσυστήµατα παραγωγής δεν συµµετέχουν εξίσου δυναµικά στα επιµέρους 

συστήµατα χρήσης, σε αντίθεση µε το ιερό. ∆υναµικότερη συµµετοχή στην 

περίπτωση των πυρήνων δραστηριότητας φαίνεται να έχουν εκείνα που 

χρησιµοποιούν τις κεραµικές ύλες Α1-Α2-Α3 και ΜΑ2.1.  

o Με δεδοµένη, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, την αξιωµατική ισχύ της 

θέσης ότι οι κεραµικές ύλες στοιχειοθετούν δείκτες διαφοροποιηµένων 

συστηµάτων κατασκευαστών στις περιπτώσεις όπου αναγνωρίζονται 

διαφορετικές τεχνολογίες για την παραγωγή αγγείων ανάλογης λειτουργίας, η 

αναγνώριση των πέντε διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων παραγωγής βασίζεται 

στη συµµετοχή τους στην παραγωγή αγγείων αποθηκευτικής λειτουργίας.  

 

Είναι εµφανές ότι στην ίδια γεωγραφικά περιοχή επέρχεται σηµαντική µεταβολή στις 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κεραµικής ανάµεσα στην 

περίοδο των ανακτόρων και στην ΥΜ ΙΙΙΓ φάση. Η σηµαντική συρρίκνωση του 

αριθµού των κατασκευαστών που παράγουν αγγεία πόσεως (ουσιαστικά 

προσδιορίζεται ένα τεχνοσύστηµα), αλλά και γενικότερα η συγκέντρωση της 

παραγωγής της κεραµικής ουσιαστικά σε δύο τεχνοσυστήµατα στην περίπτωση των 

πυρήνων κατοίκησης του τέλους της Εποχής του Χαλκού είναι εµφανής. Η 

διαφοροποίηση του ποιοτικού σταθερότυπου και του αντίστοιχου σταθερότυπου 

συχνότητας του τεχνοσυστήµατος χρήσης των πυρήνων δραστηριότητας σε σχέση µε 

το αντίστοιχο του ιερού κορυφής δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί µεµονωµένα στη 

δυναµική του χρόνου ή στη δυναµική των διαφοροποιηµένων δοµών λειτουργίας των 
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συγκρινόµενων µακροσυστηµάτων. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση αναδεικνύεται µία 

ακόµη τάση διαφοροποίησης, όπως και στις περιπτώσεις των συγκριτικών 

συστηµάτων χρήσης της ανακτορικής περιόδου, ανάµεσα σε ένα περισσότερο 

απλοποιηµένο τεχνοσύστηµα χρήσης (ως προς τον αριθµό των τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής που συµµετέχουν σε αυτό) που χαρακτηρίζει έναν οικισµό ή οικισµούς 

και ένα περισσότερο σύνθετο τεχνοσύστηµα που διέπει τη λειτουργία του ιερού 

κορυφής του Βρύσινα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ 

 

7.1 Σκιαγράφηση του πλαισίου παραγωγής της κεραµικής στην εξεταζόµενη 

περιοχή 

Τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων των κατασκευαστών (ποιοτικός σταθερότυπος) 

και η µέτρηση της δυναµικής τους (σταθερότυπος συχνότητας), όπως αποτυπώνονται 

στην εξέταση της κεραµικής ενός «ιδιαίτερου» τεχνοσυστήµατος χρήσης - αυτό του 

ιερού κορυφής του Βρύσινα, είναι ικανά να αναδείξουν πτυχές του πλαισίου 

παραγωγής. Θα πρέπει, πάντως, να επισηµανθεί ότι το προτεινόµενο στη µελέτη αυτή 

σχήµα, αντανακλά την πραγµατικότητα της «ιδιαιτερότητας» του συγκεκριµένου 

συστήµατος χρήσης. Η διαφορετικότητα της θέσης αφορά στην, εκ των πραγµάτων, 

«ασύµβατη» λειτουργία της, σε σχέση µε τους οικισµούς, ως χώρους καθηµερινής 

διαβίωσης των τοπικών πληθυσµιακών οµάδων. 

Η παραγωγική δυναµικότητα και τα πλήρη χαρακτηριστικά του κάθε 

τεχνοσυστήµατος, όπως αυτά αποτυπώνονται στην εξέταση του κεραµικού υλικού 

του ιερού κορυφής, δεν ταυτίζονται απαραίτητα απόλυτα µε τα αντίστοιχα στο 

επίπεδο της προµήθειας των οικισµών. Η «ιδιαιτερότητα» εκείνη που, ενδεχοµένως, 

επιφέρει την αλλοίωση της απόλυτα πραγµατικής συµπεριφοράς των 

τεχνοσυστηµάτων παραγωγής είναι η τέλεση στο ιερό πράξεων σχετικών µε την 

πόση, βρώση και αφιέρωση που προϋποθέτουν την παρουσία συγκεκριµένων αγγείων 

σε σχήµατα και συχνότητα.  

Τα συστήµατα κατασκευαστών εξυπηρετούν πρωτίστως τις τρέχουσες ανάγκες των 

συλλογικών µορφωµάτων, ανεξάρτητα από τη δύναµη και τη διάστασή τους. 
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Αναµφισβήτητα, πάντως, υπάρχει µια πραγµατική βάση στα προσδιορισµένα 

χαρακτηριστικά των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής, όπως καταγράφηκαν στο ιερό. 

Εάν δεν υπάρχει στοιχειώδης συµβατότητα ανάµεσα στον αξιακό κώδικα της αγοράς 

και στη ζήτησή της και στο τεχνικό αξιακό σύστηµα του κατασκευαστή και στην 

προσφορά αγγείων, τότε, αναπόφευκτα, θα επέλθει κατάργηση του συστήµατος 

χρήσης, αλλά και του συστήµατος του κατασκευαστή. 

Με βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της κεραµικής και της επεξεργασίας της 

επιφάνειάς της, διαπιστώνεται ότι κατά την πρώτη και δεύτερη κυρίως φάση 

λειτουργίας του ιερού χρησιµοποιούνται, σχεδόν, οι ίδιες τεχνολογίες. Η ανάλυση, 

ωστόσο, οδηγεί στη διαπίστωση ότι λαµβάνουν χώρα ορισµένες µεταβολές ανάµεσα  

στη ΜΜ ΙΒ- ΜΜ ΙΙ και στη ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδο. Σηµαντικές αλλαγές 

σηµειώνονται και στα τεχνοσυστήµατα παραγωγής του Βρύσινα στο τέλος της 

Εποχής του Χαλκού. 

 

7.1.1 Τεχνοσυστήµατα παραγωγής στον Βρύσινα 

Αξιολόγηση της συµµετοχής των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής σε αγγεία 

τροφοπαρασκευής, λεκανοειδή και πιθαµφορείς, στο επίπεδο των επιµέρους φάσεων 

του ιερού, δεν µπορεί να υπάρξει, εξαιτίας της αδυναµίας ακριβέστερης 

χρονολόγησής τους. Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον σταθερότυπο 

συχνότητας των τεχνοσυστηµάτων, µπορούν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα 

για κάθε µια από τις περιόδους χρήσης τόσο στο ιερό όσο και στους πυρήνες 

δραστηριότητας της επιφανειακής έρευνας: 

ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ φάση 

Το σύστηµα κατασκευαστών που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε υψηλή περιεκτικότητα 

σε ασβέστιο χαρακτηρίζει και τις δύο κυρίως φάσεις του ιερού. Στην περίπτωση που 
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πρόκειται για ενιαίο σύστηµα φαίνεται ότι τείνει να εκµεταλλεύεται διαφορετικές 

παλαιοαποθέσεις, ανάλογα µε την περίοδο λειτουργίας του. Συµµετέχει απόλυτα 

δυναµικά στην προµήθεια του ιερού µε κεραµική σε σχέση µε τα υπόλοιπα δύο 

προσδιορισµένα τεχνοσυστήµατα της φάσης αυτής. Παράγει σχεδόν αποκλειστικά τα 

ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα, καθώς και τα αγγεία µε 

πλαστική διακόσµηση. Αναλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της κατασκευής των 

γεφυρόστοµων σκύφων.    

Στην περίπτωση που αντανακλώνται διαφορετικά τεχνοσυστήµατα παραγωγής, στο 

πλαίσιο της ίδιας πάντα τεχνολογικής παράδοσης, φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται 

σε διαφορετικό βαθµό, ανάλογα µε τη χρονολογική περίοδο. Έτσι, κατά την 

εξεταζόµενη φάση, το σύστηµα κατασκευαστών που χρησιµοποιεί τις κεραµικές ύλες 

Α.2.α και Α.2.β δραστηριοποιείται σηµαντικά, αναλαµβάνοντας το µέγιστο τµήµα της 

παραγωγής των αγγείων πόσεως (σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την παραγωγή 

ηµισφαιρικών, τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα), καθώς και το µεγαλύτερο 

τµήµα της παραγωγής γεφυρόστοµων σκύφων.  

Στο σύνολο της παραγωγής του τεχνοσυστήµατος, που κατά τη φάση αυτή 

κατασκευάζει σκεύη µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α-Α.1.β, το 8-9%, περίπου, αφορά σε 

ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα και σε ποσοστό 2.5%, περίπου, 

σε γεφυρόστοµους σκύφους. Συµµετέχει δυναµικά στην παραγωγή αγγείων µε 

πλαστική διακόσµηση.  

Γενικότερα, από το σύνολο των ηµισφαιρικών κυπέλλων της περιόδου αυτής, το 75% 

κατασκευάζεται από το τεχνοσύστηµα που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε την κεραµική 

ύλη Α.2.α, το 15% µε την Α.1.α, ενώ το 10% µε την ΜΑ1.2. 

Καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά αναγωγής και παρατεταµένης αναγωγής στην 

παραγόµενη κεραµική σε σχέση µε την επόµενη φάση λειτουργίας του ιερού κορυφή. 
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Σηµειώνονται, µάλιστα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην κεραµική που 

κατασκευάζεται από τις οµάδες κεραµικών υλών Α.2.β (οµάδα υψηλής σε ασβέστιο 

περιεκτικότητας µε προσθήκη αποστρογγυλεµένης άµµου χαλαζιτικής-φυλλιτικής 

σύστασης) και ΜΑ2.3.α (οµάδα χαµηλής σε ασβέστιο περιεκτικότητας µε άµµους 

χαλαζιτικής-φυλλιτικής σύστασης). Υψηλά ποσοστά, επίσης, εκδηλώνονται και στην 

περίπτωση των πολύ περιορισµένων αριθµητικά αγγείων που διατηρούν τραχωτή 

διακόσµηση στην επιφάνειά τους. 

ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ φάση 

Παρατηρείται διεύρυνση του αριθµού των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής που 

συµµετέχουν στο τεχνοσύστηµα χρήσης, καθώς προστίθεται µία νέα τεχνολογία 

(τεχνοσύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε την κεραµική ύλη 

ΜΑ2.3.β) µε σηµαντική συµµετοχή τουλάχιστον ως προς την παραγωγή άωτων 

κωνικών κυπέλλων και µικρογραφικών αγγείων. Και τα τέσσερα προσδιορισµένα 

συστήµατα κατασκευαστών συµµετέχουν στην παραγωγή αγγείων που καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών.  

Στο τεχνοσύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε κεραµικές ύλες που 

έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, εφόσον πρόκειται για ενιαία µονάδα 

κατασκευής, σηµειώνονται αλλαγές. Πλέον, η προτιµώµενη τεχνολογία για την 

προετοιµασία της πηλόµαζας είναι η Α.1 και όχι η Α.2. Εφόσον πρόκειται για 

διαφοροποιηµένα τεχνοσυστήµατα, στο σύνολο των ηµισφαιρικών κυπέλλων που θα 

µπορούσαν να χρονολογηθούν την περίοδο αυτή, το 56% κατασκευάζεται µε την 

κεραµική ύλη Α.2.α, το 32% µε την Α.1.α και το 12% µε την ΜΑ1.2. Από την 

προηγηθείσα ανάλυση στη µελέτη, καταδείχθηκε ότι η επιλογή στη χρήση της 

κεραµικής ύλης Α.1.α έναντι της συγγενούς τεχνολογικά Α.2α για την κατασκευή των 

ηµισφαιρικών κυπέλλων σχετίζεται, ως επί το πλείστον, µε τα διαφοροποιηµένα 
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τεχνηµικά χαρακτηριστικά του σκεύους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τη θέση ότι οι 

παραπάνω τεχνολογίες µάλλον αφορούν στο ίδιο τεχνοσύστηµα παραγωγής.  

Μολονότι ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα και κωνικά κύπελλα 

έχουν χαρακτηριστικά διείσδυσης και στις δύο φάσεις, είναι εµφανής η συγκέντρωση 

των δύο πρώτων στην πρώτη φάση και των κωνικών κυπέλλων στη δεύτερη. Αυτό 

σηµαίνει ότι λαµβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη κατανοµή των σχηµάτων στο 

ιερό (Γράφηµα 8) παρατηρείται σηµαντική ποσοστιαία µεταστροφή στο ποσοστό 

των αγγείων πόσεως. Υπενθυµίζεται ότι στο σύνολο του υλικού το 10% αφορά σε 

ηµισφαιρικά κύπελλα, το 4% σε τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα, το 44% σε 

κωνικά κύπελλα. Με δεδοµένη τη γενικότερη τάση χρονολόγησης των κωνικών 

κυπέλλων κατά τη ΜΜ ΙΙΙ, ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ, παρατηρείται ότι, σε αντίθεση µε τα 

ηµισφαιρικά, στην κατασκευή των κωνικών κυπέλλων συµµετέχουν εξίσου δυναµικά, 

µε ανάλογα υψηλά ποσοστά στην παραγωγή τους, τέσσερα διαφορετικά συστήµατα 

κατασκευαστών κατά τη δεύτερη φάση. Τα κωνικά κύπελλα είναι το µοναδικό 

σκεύος όπου ένας τόσο σύνθετος αριθµός συστηµάτων κατασκευαστών συµµετέχει 

εξίσου δυναµικά στην προµήθεια του ιερού. Αντίθετα, για την κατασκευή 

ηµισφαιρικών, τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα, γεφυρόστοµων σκύφων 

και αγγείων µε πλαστική διακόσµηση είναι εµφανής η σχεδόν αποκλειστική 

παραγωγής τους από ένα µόνο τεχνοσύστηµα – αυτό που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε 

υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο.  

Ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής των αγγείων πόσεως στα δύο 

µικροσυστήµατα λειτουργίας του ιερού κορυφής, παρατηρείται σηµαντική 

διαφοροποίηση στον αριθµό των συστηµάτων κατασκευαστών ανάµεσα στα 

ηµισφαιρικά-τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα και στα κωνικά κύπελλα. Είναι 

εµφανές, ότι ο «συµβολισµός», σε επίπεδο κατασκευής όσο και, αυτοµάτως, στο 



306 

σύστηµα χρήσης, που εµπεριέχουν οι  παραπάνω κατηγορίες των αγγείων πόσεως, 

είναι διαφορετικός. Και αυτή η διαφορετικότητα ενισχύεται και από την ίδια την 

τεχνολογία κατασκευής. 

ΥΜ ΙΙΙΓ φάση 

Η πιθανή συσχέτιση των βασικών τεχνολογιών του τέλους της Εποχής του Χαλκού 

στο εξεταζόµενο υλικό µε ιζήµατα, των οποίων η απόθεση λαµβάνει χώρα σε 

περισσότερο ορεινά περιβάλλοντα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποκλείεται να 

συνδέεται µε την οικιστική εικόνα κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο. Η πιθανή 

εκµετάλλευση, δηλαδή, περισσότερο ορεινών παλαιοαποθέσεων βρίσκεται σε 

αντιστοιχία µε την παρουσία οικιστικών µονάδων την εποχή αυτή στο πλέον 

δυσπρόσιτο µικροπεριβάλλον της περιοχής του Βρύσινα – πυρήνες δραστηριότητας 

2-5, 7 (βλ. σχετικές ενότητες κεφαλαίου 1).  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι εµφανές ότι η αλλαγή στο σχηµατολόγιο της 

εξεταζόµενης κεραµικής, συνοδεύεται και από δραστική αλλαγή στις περισσότερες 

από τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες κατασκευής της. Η αυξηµένη αντοχή των 

παραγόµενων αγγείων στον Βρύσινα, ενδεχοµένως συνιστά µία ζητούµενη πτυχή της 

διαφοροποιηµένης τεχνολογίας κατασκευής τους, όπως καταδείχθηκε στη σχετική 

ενότητα. Η έντονη κατάτµηση του κεραµικού υλικού της παρούσας µελέτης δεν 

επιτρέπει την αξιολόγηση του ακριβούς µεγέθους των σκευών. Τίθεται, πάντως, προς 

µελλοντική διερεύνηση, αν και κατά πόσον η µεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των παραγόµενης κεραµικής του τέλους της Εποχής του Χαλκού, αποτελεί συνειδητή 

διαδικασία σε µια προσπάθεια µεγαλύτερης σταθεροποίησης του σώµατός της ως 

τεχνική αναγκαιότητα σε πιθανή ταυτόχρονη αύξηση του µεγέθους των αγγείων. 

Για την κατασκευή βαθέων σκύφων (deep bowls), που φαίνεται ότι στο τέλος της 

Εποχής του Χαλκού αντικαθιστούν τους πρωιµότερους τύπους αγγείων πόσεως, 
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αναγνωρίζεται ένα µόνο τεχνοσύστηµα παραγωγής, αυτό που χρησιµοποιεί 

πηλόµαζες µε τις κεραµικές ύλες Α.1.α-Α.2.α. Η κατασκευή του παραπάνω τύπου 

αγγείου από το σύστηµα κατασκευαστών που χρησιµοποιούν την κεραµική ύλη 

ΜΑ1.2, µε δεδοµένο έτσι και αλλιώς το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό συµµετοχής της 

στα τεχνοσυστήµατα χρήσης των πυρήνων δραστηριότητας, είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη.  

Εποµένως, η σηµαντικότερη διαφοροποίηση ανάµεσα στο τεχνοσύστηµα χρήσης του 

ιερού κορυφής και των αντίστοιχων των πυρήνων δραστηριότητας αφορά στη 

σηµαντική συρρίκνωση στη δεύτερη περίπτωση του αριθµού των συστηµάτων 

κατασκευαστών που συµµετέχουν στην παραγωγή αγγείων πόσεως. Γενικότερα, σε 

αντίθεση µε την εικόνα της δεύτερης φάσης από το ιερό κορυφής, στο τέλος της 

Εποχής του Χαλκού τα διαφοροποιηµένα τεχνοσυστήµατα παραγωγής από τις 

οικιστικές εγκαταστάσεις του ορεινού όγκου του Βρύσινα δεν φαίνεται να έχουν 

ισοδυναµική συµµετοχή στην προµήθεια των πυρήνων δραστηριότητας σε σκεύη. 

 

7.1.2 Η εξειδίκευση 

Κάποια από τα συστήµατα τείνουν να εξειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριµένων 

αγγείων σε βαθµό που, σχεδόν, αντανακλά µονοπωλιακή δράση, όπως καταδεικνύει ο 

ποιοτικός σταθερότυπος και ο αντίστοιχος της συχνότητάς τους. Για παράδειγµα, το 

σύστηµα που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα 

κατασκευάζει συστηµατικά αγγεία επιχρισµένα/διακοσµηµένα ή το σύστηµα που 

χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε την οµάδα κεραµικών υλών ΜΑ2.3.α (µε χρήση 

ιζηµάτων ηπειρωτικής προέλευσης από την αποσάθρωση της φυλλιτικής-χαλαζιτικής 

σειράς) εξειδικεύεται στην παραγωγή αγγείων τροφοπαρασκευής.  
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∆υναµικός παράγοντας στην ανάπτυξη συστηµάτων που εκφράζονται µέσα από την 

παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων στην περίπτωση του Βρύσινα δεν είναι η 

ύπαρξη/απουσία τεχνογνωσίας ή η ύπαρξη/απουσία τεχνικής επιδεξιότητας. Για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η σχεδόν µονοπωλιακή δράση του 

συστήµατος που χρησιµοποιεί κεραµικές ύλες µε υψηλή σε ασβέστιο περιεκτικότητα 

στην παραγωγή αγγείων µε πλαστική διακόσµηση είναι αποτέλεσµα της υψηλής 

τεχνικής επιδεξιότητας που προϋποθέτει η παραγωγή του σκεύους. Τι θα µπορούσε, 

όµως, να υποτεθεί στην περίπτωση της κατασκευής µικρογραφικών αγγείων, από την 

παραγωγή των οποίων απέχει πλήρως το παραπάνω σύστηµα κατασκευής; Η 

παραγωγή του σκεύους, µολονότι δεν προϋποθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία, 

αποκλείεται από την παραγωγική δράση του συγκεκριµένου τεχνοσυστήµατος. Στην 

περίπτωση αυτή είναι πιθανότερο ότι ο αποκλεισµός του προϊόντος γίνεται στο 

πλαίσιο της παραγωγικής στρατηγικής του τεχνοσυστήµατος και των διακυµάνσεων 

ζήτησης. Είναι, δηλαδή, αποτέλεσµα της απουσίας ενδιαφέροντος προµήθειάς του 

από τις πληθυσµιακές οµάδες, τις ανάγκες των οποίων κατεξοχήν εξυπηρετεί. 

Η τυπική παραγωγή αγγείων επιχρισµένων/διακοσµηµένων ως επί το πλείστον από 

ένα τεχνοσύστηµα δεν στοιχειοθετεί την ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς 

παραγωγικής δραστηριότητας. Η επίχριση ή/και η διακόσµηση αγγείων προϋποθέτει 

ιδιαίτερη επένδυση χρόνου εργασίας, δαπάνης ενέργειας και µειωµένους ρυθµούς 

παραγωγικής δράσης που αντίκεινται στο πλαίσιο µιας διακίνησης προϊόντων που 

χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ζήτηση και ανάγκες µαζικής παραγωγής. Η συνθήκη 

αυτή ενισχύει τον ισχυρισµό ότι τα συγκεκριµένα συστήµατα κατασκευαστών 

υπόκεινται σε ένα διαφορετικό καθεστώς παραγωγής, όπου οι τεχνίτες του 

εξαρτώνται όχι από τη ρευστότητα της ζήτησης µιας περισσότερο ανοιχτής διάθεσης 

προϊόντων. Θα ενίσχυε, δηλαδή, τη θέση ότι συγκεκριµένες οµάδες µε ιδιαίτερες 
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επιδιώξεις «επιχορηγούν» σε µόνιµη βάση την παραγωγική δράση των παραπάνω 

µονάδων. Ωστόσο, όπως καταδείχτηκε από τη σχετική ανάλυση σε προηγούµενη 

ενότητα, τα συστήµατα αυτά συµµετέχουν και στην κατασκευή αγγείων που 

προϋποθέτουν µαζικότητα στην παραγωγή τους (κωνικά κύπελλα, αγγεία 

τροφοπαρασκευής/λεκανοειδή) και σχετίζονται µε χαµηλή έως µέτρια δαπάνη 

ενέργειας και χρόνου/κόστους εργασίας. Αντίστοιχα, συστήµατα που παράγουν 

προϊόντα µε κατεξοχήν ελάχιστη και χαµηλή δαπάνη ενέργειας, ταυτόχρονα 

συµµετέχουν στην περιορισµένη παραγωγή προϊόντων που προϋποθέτουν µέτρια και 

µέτρια υψηλή ενεργειακή δαπάνη. Οι παραπάνω συνθήκες µάλλον ενισχύουν τη θέση 

ότι τα τεχνοσυστήµατα συµµετέχουν σε ένα δίκτυο ανοιχτής παραγωγής και 

διακίνησης, όπου οι ποικίλες ανάγκες και προτιµήσεις της αγοράς καθορίζουν τον 

χαρακτήρα της µονάδας παραγωγής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, εκείνο που 

διαφοροποιεί τα επιµέρους τεχνοσυστήµατα είναι ότι κάθε ένα απευθύνεται 

κατεξοχήν σε ένα συγκεκριµένο κοινό χρηστών. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούν τις 

µεταβλητές ανάγκες και τη ζήτηση προϊόντων από την ίδια την αγορά. Έτσι, η 

ανάγκη για µαζική παραγωγή κωνικών κυπέλλων κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας 

του ιερού ωθεί το σύστηµα που χρησιµοποιεί πηλόµαζες µε υψηλή σε ασβέστιο 

περιεκτικότητα να προσαρµόζεται στις ανάγκες της µαζικότητας µειώνοντας τη 

δαπάνη ενέργειας και χρόνου εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση τα συστήµατα κατασκευαστών συνιστούν µονάδες 

εξειδικευµένης παραγωγικής δράσης. Το εξειδικευµένο της παραγωγής προκύπτει: α) 

από τη συστηµατική χρήση τροχού για την κατασκευή τουλάχιστον των µικρών σε 

µέγεθος αγγείων, β) από την ύπαρξη συστηµάτων που εξειδικεύονται στην παραγωγή 

συγκεκριµένων προϊόντων σε τέτοιο βαθµό, ώστε η παραγωγική τους δράση να 

αγγίζει τα όρια του µονοπώλιου, ήδη από την πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού, γ) 
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από τη µαζικότητα της παραγωγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στις µεγάλες ποσότητες 

κωνικών άωτων κυπέλλων µε τυποποιηµένα τεχνηµικά χαρακτηριστικά και ελάχιστη 

ή χαµηλή ενεργειακή δαπάνη, δ) από τον αυστηρό έλεγχο της κοκκοµετρίας των 

συνταγών µε βάση το πάχος των τοιχωµάτων, το µέγεθος και τη λειτουργία του 

παραγόµενου σκεύους, ε) από τη συστηµατική όπτηση των προϊόντων σε κλιβάνους. 

Τα υψηλά ποσοστά οξειδωτικών συνθηκών ατµόσφαιρας στο σύνολο του κεραµικού 

υλικού και ο απόλυτος έλεγχός τους µε εναλλαγή Ο-Α-Ο για την παραγωγή 

πολύχρωµα διακοσµηµένων αγγείων ενισχύουν τη θέση ότι η όπτηση λαµβάνει χώρα 

σε απόλυτα ελεγχόµενες συνθήκες. Η υψηλή συχνότητα αναγωγικών, παρατεταµένων 

αναγωγικών συνθηκών, ακόµα και σε µικρά σε µέγεθος αγγεία της πρώτης φάσης του 

ιερού, σε συνδυασµό µε την παρουσία πολύχρωµης διακόσµησης δεν αποκλείεται να 

υποδηλώνουν όπτηση σε κλιβάνους ανοδικού ρεύµατος άµεσης φλογός193. Αντίθετα, 

                                                 
193 Στους κλιβάνους ανοδικού ρεύµατος άµεσης φλογός ο θάλαµος καύσης διαµορφώνεται πάνω 

ακριβώς από τον θάλαµο όπτησης,. Τα αγγεία τοποθετούνται πολύ κοντά στη φωτιά µε αποτέλεσµα τα 

προϊόντα της καύσης από την καύσιµη ύλη να κυκλοφορούν σχετικά ελεύθερα ανάµεσα στα αγγεία. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις κλιβάνων άµεσης φλογός όπου σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στον θάλαµο 

όπτησης και τον θάλαµο καύσης δεν υφίσταται. Τα αγγεία τοποθετούνται επάνω σε θρανίο που 

περιτρέχει τον θάλαµο καύσης (πχ Αχλάδια Σητείας, Καβούσι (Day 1989:103-106). Αντίθετα, σε 

κλιβάνους ανοδικού ρεύµατος έµµεσης φλογός υπάρχει σαφής διαχωρισµός του θαλάµου όπτησης από 

τον θάλαµο καύσης και ο θερµός αέρας διοχετεύεται περισσότερο οµοιόµορφα µέσω των καναλιών 

τροφοδοσίας [πχ. Κοµµός (Shaw 2001:12-24), Αγία Τριάδα (Levi-Laviosa 1979), Κορδατζάκη 

2000:32-37]. Στην περίπτωση αυτή οι συνθήκες όπτησης εκ των πραγµάτων είναι περισσότερο 

ελεγχόµενες. Σχετικά µε τη χρονολόγησή τους η πρώτη κατηγορία χαρακτηρίζει τόσο τη ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ Ι 

όσο και την ΥΜ ΙΙΙ φάση, ενώ η δεύτερη τείνει να εµφανίζεται αποκλειστικά, σχεδόν, στη 

νεοανακτορική περίοδο (Shaw 2001:20). Επισηµαίνεται ότι ο µοναδικός έως σήµερα κλίβανος της 

περιόδου των παλαιών ανακτόρων που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι αυτός από το σπίτι θ των 

Μαλλίων (Evely 2000:301). Σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κλιβάνων από τον Evely ανήκει στον 

τύπο 1, που περιγράφεται ως κλίβανος ανοδικού ρεύµατος άµεσης φλογός. Kατά τη Μέση Εποχή του 

Χαλκού αναφέρονται κλίβανοι ανοδικού ρεύµατος άµεσης φλογός και από την ηπειρωτική Ελλάδα 

[Λέρνα (Caskey 1956), Εύτρηση (Goldman 1931:61-62)]. 
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είναι πιθανό κατά τη δεύτερη φάση η όπτηση να πραγµατοποιείται σε κλιβάνους 

ανοδικού ρεύµατος έµµεσης φλογός. 

 

7.1.3 Χώρος δραστηριοποίησης των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής 

Με βάση τις υποθέσεις προέλευσης, όπως παρουσιάστηκαν στη σχετική ενότητα, τα 

συστήµατα κατασκευαστών που διακινούν προϊόντα τους στο σύστηµα χρήσης του 

ιερού κορυφής φαίνεται ότι θα µπορούσαν να δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή του Βρύσινα. Γενικότερα, µε βάση τους συλλογισµούς για την προέλευση 

των πρώτων υλών, όπως καταδείχθηκαν στην ενότητα 5.6, είναι πιθανό ότι υπάρχει 

µεγαλύτερη κινητικότητα των τεχνοσυστηµάτων ως προς την εκµετάλλευση 

αποθέσεων στη δυτική και νότια πλευρά του Βρύσινα. Η εν δυνάµει µέγιστη ακτίνα 

δράσης θα µπορούσε να φτάνει έως την περιοχή των Αποστόλων. Σηµειώνεται ότι 

δεν µπορεί να αποκλειστεί εκµετάλλευση πρώτων υλών για την περίπτωση της 

κεραµικής ύλης Α.1.β από τις φλυσχικές αποθέσεις της κοιλάδας του Αγίου 

Βασιλείου. Θα πρέπει, πάντως, να επισηµανθούν οι εξής παράµετροι:  

α) Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις που προτείνονται αφορούν σε αποστάσεις ανάµεσα 

στο ιερό και τις εκµεταλλεύσιµες αποθέσεις, που δεν ταυτίζονται απαραίτητα µε 

αυτές από το τοπικό σύστηµα χρήσης.  

β) Βασική αρχή της εγγύτητας του πυρήνα του συστήµατος κατασκευαστών από τις 

εκµεταλλεύσιµες αποθέσεις, στο πλαίσιο της εξειδικευµένης παραγωγής που 

χαρακτηρίζει την παραγόµενη κεραµική, είναι η χαµηλή επένδυση σε δαπάνη 

ενέργειας και χρόνου, καθώς και κόστους παραγωγής. Με βάση εθνογραφικές 

παρατηρήσεις η δραστηριότητα ενός τεχνοσυστήµατος που εκµεταλλεύεται 

πρώτες ύλες σε µια µέγιστη ακτίνα δράσης µικρότερη των 8 χιλιοµέτρων είναι 

λειτουργική για τη βιωσιµότητά του (Arnold 1985:50, 55, 57). Ακτίνα δράσης 



312 

πέρα από την παραπάνω απόσταση καθιστά δυσχερή τη λειτουργία του 

τεχνοσυστήµατος194.  

Το καθεστώς της ανοιχτής διακίνησης, που φαίνεται ότι χαρακτηρίζει τα 

συστήµατα κατασκευαστών που παράγουν την κεραµική των πληθυσµιακών 

οµάδων που επισκέπτονταν το ιερό και η µαζικότητα της παραγωγής τους, 

προϋποθέτει µειωµένη ενεργειακή δαπάνη και κόστος χρόνου προκειµένου να 

είναι προσοδοφόρα η λειτουργία τους. Με βάση τα παραπάνω, είναι πιθανό ότι οι 

αποστάσεις των συστηµάτων κατασκευαστών από την προµηθευόµενη πρώτη ύλη 

δεν αναµένεται να είναι µεγάλη.  

Η ύπαρξη τεχνοσυστηµάτων που παράγουν σε µακρινή απόσταση από τις 

αποθέσεις που εκµεταλλεύονται δεν µπορεί να αποκλειστεί. Η παρουσία, ωστόσο, 

αυξηµένου αριθµού διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων µάλλον ενισχύει τον 

ισχυρισµό περί µικρής σχετικά απόστασης ανάµεσα στον πυρήνα δράσης τους και 

στις εκµεταλλεύσιµες από αυτά αποθέσεις.  

γ) Η απόσταση του συστήµατος κατασκευαστών από το εκάστοτε τοπικό σύστηµα 

χρήσης καθηµερινής διαβίωσης (οικισµός) που προµηθεύεται τα προϊόντά του, µε 

βάση το γενικότερο πλαίσιο παραγωγής, επίσης δεν µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη. ∆ιακίνηση προϊόντων σε µεγαλύτερες αποστάσεις φυσικά και είναι 

δυνατή, όταν µεταξύ άλλων το τεχνοσκεύασµα καλύπτει «ιδιαίτερες 

αναζητήσεις» του συλλογικού µορφώµατος ή όταν οι λειτουργικές ανάγκες των 

                                                 
194 Σε περισσότερο σύγχρονα τεχνοσυστήµατα, που δραστηριοποιήθηκαν, για παράδειγµα, στο πρώτο 

µισό του 20ου αιώνα, σπάνια οι κεραµείς εκµεταλλεύτηκαν αποθέσεις που ξεπερνούσαν το όριο των 8 

χιλιοµέτρων. Ένα τέτοιο παράδειγµα αφορά σε κεραµείς από τη Χαλκίδα και την Ερέτρια που διένυαν 

µε τη βοήθεια κάρων αποστάσεις των 10 και 12 χιλιοµέτρων προκειµένου να προµηθευτούν την πρώτη 

ύλη τους (Arnold 1985:55).  
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αγγείων απαιτούν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κατάλληλη πρώτη ύλη για 

τα οποία δεν βρίσκεται κοντά στο σύστηµα κατασκευής/χρήσης.  

Οι «ιδιαίτερες ανάγκες» που µπορεί να οδηγούν στην προµήθεια προϊόντων από 

συστήµατα κατασκευαστών των οποίων ο ζωτικός χώρος βρίσκεται ιδιαίτερα 

µακριά από τον πυρήνα χρήσης είναι εκείνες που πληρούν συνθήκες 

σκοπιµότητας. Μια τέτοιου είδους συνθήκη είναι η ανάγκη, για παράδειγµα, 

σήµανσης µε έναν πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριµένο τρόπο µιας οµάδας µε 

ιδιαίτερες επιδιώξεις, προκειµένου να εξαρθεί η κοινή ιδεολογία της, ανεξάρτητα 

από το µικροσύστηµα χρήσης. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τα συστήµατα 

προµηθεύουν, εκτός των άλλων, προϊόντα µαζικής παραγωγής για την κάλυψη 

των αναγκών συλλογικών µορφωµάτων µεγάλης κλίµακας (άωτα κωνικά 

κύπελλα). Καλύπτουν µαζικά τις ανάγκες µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων και 

συνιστούν σκεύη ατοµικής χρήσης µε τα οποία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

συµµετέχουν στο σύστηµα χρήσης του ιερού, ο χρήστης συνδέεται 

συναισθηµατικά και τα κύπελλα καθίστανται σύµβολα σήµανσης της ατοµικής 

ταυτότητας του κατόχου (βλ. ενότητα 7.2). Η συµβατότητα στην περίπτωση αυτή 

των χαρακτηριστικών του τεχνοσυστήµατος µε το αξιακό σύστηµα του χρήστη 

καθίσταται απαραίτητη.  

Η συνθήκη αυτή ενισχύει πιθανότατα την άποψη ότι ο ζωτικός χώρος δράσης του 

τεχνοσυστήµατος δεν µπορεί να βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το τοπικό 

σύστηµα χρήσης (τοπικά συστήµατα χρήσης) των συλλογικών µορφωµάτων που 

τα χρησιµοποιούν. Με βάση αυτόν τον συλλογισµό, η διαφοροποιηµένη 

τεχνολογία του τέλους της Εποχής του Χαλκού (ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδος) συνδέεται, 

πιθανότατα, µε τεχνοσυστήµατα που για την απόσπαση της πρώτης ύλης τους 
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δραστηριοποιούνται σε περισσότερο ορεινά περιβάλλοντα, όπως και οι 

αντίστοιχοι, γενικά, οικισµοί της περιόδου.     

      

7.2 Συλλογικές πράξεις και ατοµικές δράσεις – Η σηµασία της συµµετοχής στο 

ιερό κορυφής του Βρύσινα 

7.2.1 Ένα σύνθετο τεχνοσύστηµα χρήσης 

Η συνθετότητα του τεχνοσυστήµατος χρήσης που χαρακτηρίζει το ιερό κορυφής του 

Βρύσινα είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη λειτουργία του. Προσδιορίστηκαν, στο 

σύνολο της κεραµικής, τρία διαφορετικά συστήµατα κατασκευαστών για την 

πρώτη195 και τέσσερα για τη δεύτερη φάση λειτουργίας του. Καταγράφηκε ένα 

επιπλέον τεχνοσύστηµα που προµηθεύει το ιερό αποκλειστικά µε άωτα κωνικά 

κύπελλα, αλλά µε µικρή συµµετοχή.  

Η παράθεση δεδοµένων από µελέτες τεχνολογίας της κεραµικής που αφορούν σε 

οικισµούς ή εγκαταστάσεις της 2ης χιλιετίας π.χ. στην Κρήτη, όπως εκτέθηκε στην 

ενότητα 6.4.1, καταδεικνύει, εµφανώς, ότι ο αριθµός των τεχνοσυστηµάτων για την 

παραγωγή αγγείων πόσεως τείνει να περιορίζεται σε ένα. Η ανάλυση της κεραµικής 

του τέλους της Εποχής του Χαλκού από τον οικισµό/τους οικισµούς στα ορεινά του 

Βρύσινα για την παραγωγή βαθέων σκύφων οδήγησε, επίσης, στο συµπέρασµα της 

ύπαρξης ενός τεχνοσυστήµατος. Αυξηµένος αριθµός τεχνοσυστηµάτων παραγωγής 

(έως και τρία διαφορετικά) διαπιστώθηκε σε ορισµένες θέσεις «ιδιαίτερης» 

λειτουργίας από τον κόλπο της Σητείας για την παραγωγή αγγείων πόσεως, χωρίς, 

ωστόσο, να διευκρινίζεται ο σταθερότυπος συχνότητάς τους. Η ισοδυναµικότητα 

συµµετοχής των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής για την κατασκευή κωνικών 

κυπέλλων στο ιερό του Βρύσινα, κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του, είναι εξίσου 
                                                 
195 Ο προσδιορισµός τριών διαφορετικών συστηµάτων κατασκευαστών κωνικών κυπέλλων για την 

πρώτη φάση αναγνωρίζει τη χρήση των κεραµικών υλών Α.1.α, Α.2.α ως ένα ενιαίο σύστηµα. 
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σηµαντικό στοιχείο µε τον αριθµό των τεχνοσυστηµάτων παραγωγής για την 

κατανόηση του συστήµατος χρήσης.  

Από τη σύντοµη παρουσίαση των τεχνοσυστηµάτων, για παράδειγµα, στην περιοχή 

του κόλπου της Σητείας, φαίνεται ότι προϊόντα του ίδιου συστήµατος κατασκευαστών 

µπορεί να χρησιµοποιούνται σε περισσότερους από έναν διαφορετικούς οικισµούς ή 

εγκαταστάσεις.  Είναι σαφές ότι δεν µπορεί να είναι απόλυτα αναγώγιµη η συνθήκη 

ότι ένα σύστηµα κατασκευαστών δραστηριοποιείται και αντανακλά έναν οικισµό ή 

άθροισµα οικισµών ή οποιαδήποτε µορφή συλλογικού, ευρείας κλίµακας, 

µορφώµατος που αντικατοπτρίζει µια συνεκτική από την άποψη της κοινής 

έκφρασης, δράσης ή ιδεολογίας µονάδα, εάν δεν υπάρχουν συγκριτικά συστήµατα 

αναφοράς από τους οικισµούς που τροφοδοτούσαν το ιερό. Είναι, ωστόσο, εµφανές 

ότι, µε βάση την αρχή της αναλογίας σε συστήµατα χρήσης που τίθενται σε 

λειτουργία την ίδια περίοδο και µε δεδοµένη την τοπική ιδιαιτερότητα τους, 

διαφαίνονται σαφείς τάσεις διαφοροποίησης µε βάση τη λειτουργία τους.  

Οι προσλαµβάνουσες εικόνες των τεχνιτών, τα τεχνοσκευάσµατα των οποίων 

χρησιµοποιήθηκαν στο ιερό κορυφής του Βρύσινα, είναι διαφοροποιηµένες και αυτή 

η διαφοροποίηση εκφράζεται στον τρόπο κατασκευής των αγγείων (από το αρχικό 

στάδιο των εκµεταλλεύσιµων αποθέσεων έως το τελικό της όπτησης). Ο υψηλός 

αριθµός τεχνοσυστηµάτων που χαρακτηρίζει το ιερό συγκριτικά µε άλλα συστήµατα 

χρήσης που σχετίζονται µε οικισµούς και µεµονωµένες εγκαταστάσεις αντανακλά τον 

αυξηµένο αριθµό των ελάχιστων, αντίστοιχων, συλλογικών/κοινωνικών µορφωµάτων 

που συµµετέχουν στη λειτουργία του. Η αξιολόγηση των τεχνοσυστηµάτων 

παραγωγής των αγγείων για τη σηµασία τους στο τεχνοσύστηµα χρήσης του ιερού, µε 

βάση τις επιµέρους φάσεις λειτουργίας του, οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 
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Πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού κορυφής 

Η συµµετοχή του µορφώµατος που χρησιµοποιεί τα προϊόντα του συστήµατος 

κατασκευαστών µε πηλόµαζες υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο είναι 

αναµφισβήτητα σηµαντική. Οι οµάδες που µετέχουν στο ιερό εκφράζονται σε επίπεδο 

σκευών ατοµικής λειτουργίας, ως επί το πλείστον, µε τη χρήση ηµισφαιρικών και 

τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα. Η συµµετοχή ανθρώπων που είχαν 

άµεση, τουλάχιστον, εµπλοκή στις τελούµενες πράξεις, όπως αυτή εκφράζεται από 

την «κατανάλωση» των αγγείων, ήταν περιορισµένη.  

Η µικρή ποσότητα ενός τύπου τεχνοσκευάσµατος δηµιουργεί, εκ των πραγµάτων, 

συνθήκες εξαίρεσης των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν. Η σήµανση της οµάδας 

που «καταναλώνει» τον τυπικό τύπο κυπέλλων της πρώτης φάσης (ηµισφαιρικά, 

τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα) επιτείνεται από την τυπική παρουσία 

διακόσµησης. Η επίταση της επίδειξης στην περίπτωση αυτή ενισχύεται από την 

υψηλή δαπάνη ενέργειας και χρόνου, εποµένως και κόστους παραγωγής που 

προϋποθέτει η κατασκευή τους.  

Εάν η εγχειρηµατική διαδικασία ενός προϊόντος θεωρηθεί µέσο έκφρασης του 

αξιακού κώδικα του συλλογικού/κοινωνικού µορφώµατος που το χρησιµοποιεί, τότε 

και κατά την πρώτη αυτή φάση, αναγνωρίζεται η συµµετοχή διαφοροποιηµένων 

οµάδων. Ωστόσο, τα ηµισφαιρικά, τροπιδωτά/κύπελλα µε ευθέα τοιχώµατα 

κατασκευάζονται, κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του 

ιερού, σε συντριπτικό ποσοστό από το ίδιο τεχνοσύστηµα. Εποµένως, το κατεξοχήν 

αγγείο ατοµικής έκφρασης, που εκ των πραγµάτων προορίζεται να καλύψει τις 

ανάγκες ενός πολύ περιορισµένου αριθµητικά µορφώµατος, κατασκευάζεται µε τον 

ίδιο τρόπο. Ταυτόχρονα, κατασκευασµένοι από το ίδιο σύστηµα κατασκευαστών, µε 

ανάλογα χαρακτηριστικά διακόσµησης, όπως αυτά των ηµισφαιρικών, 
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τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθέα τοιχώµατα, είναι και η συντριπτική πλειονότητα των 

γεφυρόστοµων σκύφων. ∆ίνεται, εποµένως, η εντύπωση ότι οι δύο παραπάνω 

κατηγορίες αγγείων αποτελούν ένα αναπόσπαστο λειτουργικά και συµβολικά σύνολο 

σκευών.  

Μολονότι µέσα από τα τεχνοσυστήµατα, εκφράζεται η παρουσία διαφοροποιηµένων 

µορφωµάτων, η ένταση στην έκφραση αυτής της διαφοροποίησης είναι πολύ 

περιορισµένη. Το στοιχείο εκείνο που κατεξοχήν σηµαίνεται και αναδεικνύεται είναι 

η οµοιογένεια, η συνοχή, η αναλογία στις προσλαµβάνουσες παραστάσεις και στον 

τρόπο έκφρασης των χρηστών του ιερού, καθώς και η εξαίρεση της περιορισµένης 

αριθµητικά οµάδας. Και αυτή η αναλογία εκφράζεται από τον τύπο των αγγείων, τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της διακόσµησής τους.   

∆εύτερη φάση λειτουργίας του ιερού κορυφής 

Φαίνεται ότι σηµειώνονται δραστικές αλλαγές στη δοµή λειτουργίας του συστήµατος 

χρήσης του ιερού. Τα συλλογικά µορφώµατα εκφράζονται µέσα από την 

«κατανάλωση» κωνικών κυπέλλων, που, όπως προτείνεται από τη συχνότητά τους, 

συνιστούν το κατεξοχήν µέσο ατοµικής έκφρασης, µε σχεδόν ανάλογη δυναµική στο 

τεχνοσύστηµα χρήσης. Ο αριθµός τους κατά εκατοντάδες υποδηλώνει, ενδεχοµένως, 

δηµογραφική αύξηση στην ευρύτερη περιοχή του ιερού ή/και σε κάθε περίπτωση την 

άµεση µαζική συµµετοχή µεγάλου αριθµού χρηστών.  

Βασική συνιστώσα της δοµής του συστήµατος δεν είναι µόνο ότι γίνεται περισσότερο 

«ανοιχτό» στην άµεση συµµετοχή µεσαίας και ευρείας κλίµακας συλλογικών 

µορφωµάτων, αλλά ότι ταυτόχρονα επιτρέπεται η σηµατοδότησή τους µέσα από τα 

διαφορετικά τεχνοσυστήµατα παραγωγής. Παρατηρείται οριζόντια διεύρυνση της 

δοµής του συστήµατος, καθώς προστίθεται ένα επιπλέον τεχνοσύστηµα. ∆εν 

αποκλείεται το «άνοιγµα» αυτό στη τεχνοσύστηµα χρήσης του ιερού να σχετίζεται µε 
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ευρύτερες µεταβολές που σηµειώνονται στην οικιστική οργάνωση του νησιού, µε την 

έναρξη της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου (βλ. ενότητα 1.2). Τέσσερα διαφορετικά συστήµατα 

κατασκευαστών µε εξίσου δυναµική συµµετοχή αντανακλούν τις επιµέρους 

πραγµατικότητες των συλλογικών µορφωµάτων που συµµετέχουν στο σύστηµα 

χρήσης του ιερού.  

Τα µορφώµατα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν τόσο µέσα από αγγεία 

συλλογικής λειτουργίας όσο και µε εξατοµικευµένα τεχνοσκευάσµατα, όπως είναι τα 

αγγεία πόσεως. Φαίνεται ότι εξακολουθεί να σηµαίνεται η περιορισµένη οµάδα 

χρηστών που χρησιµοποιεί διακοσµηµένα ηµισφαιρικά κύπελλα και γεφυρόστοµους 

σκύφους, κατασκευασµένα από ένα - το ίδιο µε την προηγούµενη φάση - 

τεχνοσύστηµα.  

 

7.2.2 Η σηµασία του σύνθετου τεχνοσυστήµατος χρήσης του ιερού κορυφής του 

Βρύσινα 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ιερό αποτελεί χώρο σήµανσης των συλλογικών 

µορφωµάτων, που εκφράζονται και µέσα από την παραγωγή και κατανάλωση της 

κεραµικής. Ειδικότερα, η επανάληψη της κίνησης του χρήστη µέσα από την 

πόση/βρώση, αλλά και το ιδιαίτερο τεχνοσύστηµα κατασκευής του 

κυπέλλου/σκεύους που χρησιµοποιεί αναδεικνύουν τα εξής για τη σηµασία του ιερού 

κορυφής του Βρύσινα, που φαίνεται ότι λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα:  

1. Συνιστά χώρο συνάντησης πληθυσµιακών οµάδων που προέρχονται από 

διαφορετικές µικροπεριοχές και γενικότερα διασυλλογικών µορφωµάτων µέσης και 

µεγάλης κλίµακας που εκφράζονται, ως προς το κεραµικό υλικό, µέσα από την 

«κατανάλωση» προϊόντων διαφορετικών τεχνοσυστηµάτων παραγωγής. Αντανακλά 
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την εκπεφρασµένη εκδοχή ενός διασυλλογικού, υπερτοπικού µηχανισµού, 

αναδεικνύοντας τη διευρυµένη κοινοτική ταυτότητα του τοπικού πληθυσµού και τη 

σηµασία της «περιοχής συµφερόντων». 

2. Αποτελεί χώρο συνάντησης των µελών ενός µορφώµατος, όπως αυτό εκφράζεται 

µέσα από την κατανάλωση προϊόντων του ίδιου τεχνοσυστήµατος παραγωγής, 

συνεισφέροντας στην ενδυνάµωση της ενδοσυλλογικής αλληλόδρασης. ∆ίνεται η 

ευκαιρία της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανατροφοδότησης των σχέσεων 

ανάµεσα σε άτοµα που προέρχονται από τον ίδιο οικισµό ή αθροίσµατα οικισµών και 

την ίδια µικροπεριοχή και αποτελούν εκ των πραγµάτων, πιθανότατα µεταξύ άλλων 

εξαιτίας της γειτνίασης, περισσότερο συνεκτικά µορφώµατα από άλλα της ευρύτερης 

περιοχής. Η ενδυνάµωση των σχέσεων συνιστά προϋπόθεση της αναγνώρισης της 

κοινής ταυτότητας και, εποµένως, της κοινής διεκδίκησης. 

3. Συνιστά χώρο έκφρασης της ατοµικής ταυτότητας των χρηστών. Η µαζική 

συµµετοχή των ατόµων µέσα από συλλογικές πράξεις ορίζει, ταυτόχρονα, τους 

χρήστες ως «υποκείµενα». Τους καθιστά δυναµικές µονάδες ατοµικής παρουσίας και 

συνείδησης µέσα από την εξαίρεση της δράσης τους και της επανάληψης που 

εµπεριέχει αυτή η δράση (επαναλαµβανόµενη κίνηση του χρήστη του κωνικού 

κυπέλλου). Λειτουργεί ως µέσο έκφρασης της ατοµικής ανάδειξης, πρόθεσης και 

διεκδίκησης, ενώ ταυτόχρονα εξαίρει την ενδοσυλλογικότητα και διασυλλογικότητα. 

Η συνύπαρξη στο ιερό κορυφής του Βρύσινα µεγάλων (χρήστες κωνικών κυπέλλων) 

και µικρότερων συλλογικοτήτων (χρήστες ηµισφαιρικών, τροπιδωτών/κυπέλλων µε 

ευθέα τοιχώµατα και γεφυρόστοµων διακοσµηµένων σκύφων) συνιστά πιθανότατα 

πεδίο έκφρασης οµάδων όχι υποχρεωτικά των ίδιων επιδιώξεων. Η ταυτόχρονη 

ανάδειξη της «περιστασιακής» µεσαίας και µεγάλης συλλογικότητας, όπως 

αποτυπώνεται στα διαφορετικά τεχνοσυστήµατα των χρηστών των κωνικών 
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κυπέλλων, και της συνοχής των περιορισµένων αριθµητικά χρηστών των 

ηµισφαιρικών, τροπιδωτών κυπέλλων και γεφυρόστοµων σκύφων, όπως εκφράζεται 

µέσα από ένα τεχνοσύστηµα, αναδεικνύει, πιθανότατα, πεδία σκοπιµότητας.  

Η διάσπαση των µεγάλων συλλογικοτήτων, ακόµα και µέσα από τα τεχνοσυστήµατα 

χρήσης τους, αποδυναµώνει ασυνείδητα ή συνειδητά; την ισχύ του µορφώµατος. 

Ταυτόχρονα, η οµοιογένεια του τεχνοσυστήµατος, ως τρόπος έκφρασης της µικρής 

οµάδας, ενδυναµώνει, ισχυροποιεί και ετεροπροσδιορίζει συνειδητά τη δυναµική της. 

Μολονότι οι οµάδες µεσαίας και µεγάλης κλίµακας στο ιερό του Βρύσινα 

αισθάνονται την ανάγκη να αυτοπροσδιορίσουν τη διασυλλογικότητά τους µέσα από 

την ανάδειξη της έκφρασης των τοπικών µορφωµάτων, ένα περιορισµένης κλίµακας 

ανθρωπογενές πύκνωµα υπερβαίνει τα όρια του επιµέρους για να «σηµάνει» το 

διασυλλογικό συµφέρον. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ιερό κορυφής του Βρύσινα 

συνιστά χώρο συνεύρεσης οµάδων µε αποκλίνουσες επιδιώξεις, κάθε µια από τις 

οποίες αυτοπροσδιορίζεται και ταυτόχρονα ετεροπροσδιορίζεται µέσα από τον ίδιο 

µηχανισµό. Η µαζική συµµετοχή στις συλλογικές πράξεις, που, κατά τη δεύτερη 

φάση, λάµβαναν χώρα στο ιερό, αποτέλεσε, ενδεχοµένως, σκόπιµη µεταβολή στη 

δοµή του συστήµατος για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα σε οµάδες µε 

διαφορετικά συµφέροντα.  

Το µικρό µέγεθος των κωνικών κυπέλλων των χρηστών του Βρύσινα εµπεριέχει τη 

δυναµική της επανάληψης της δράσης και της κίνησης του σώµατος µε αποτέλεσµα 

την επίταση της ανάδειξης και σήµανσης του συµµετέχοντος «υποκείµενου». Τα 

κωνικά κύπελλα συνιστούν µέσο έκφρασης της ατοµικής ταυτότητας µέσα από 

επαναλαµβανόµενες δράσεις που γίνονταν για να ενισχύσουν τη διασυλλογικότητα 

των πληθυσµιακών οµάδων. Αντίθετα, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, το µεγαλύτερο 

µέσο µέγεθος των ηµισφαιρικών κυπέλλων προτείνει κινήσεις σχετικές µε την πόση / 
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βρώση λιγότερο συχνές. Στην περίπτωση αυτή, η «ανάδειξη» της οµάδας γίνεται 

µέσα από άλλους µηχανισµούς, όπως η οµοιογένεια στον τρόπο κατασκευής των 

κυπέλλων που χρησιµοποιεί και η διακόσµησή τους.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η σήµανση των συλλογικών, µεσαίας και µεγάλης κλίµακας, µορφωµάτων δεν 

αναδεικνύεται µόνο µέσα από τη µαζική, άµεση συµµετοχή τους σε πράξεις που 

πραγµατοποιούνται σε, εκ των πραγµάτων, εξηρηµένους χώρους, όπως τα ιερά 

κορυφής. Η συνάντηση πληθυσµιακών οµάδων σε χώρους ασύµβατους µε την 

καθηµερινή διαβίωση και τη µόνιµη εγκατάσταση προσδίδει στη θέση, στους 

µετέχοντες στα δρώµενα και στις πράξεις που τελούνται εκεί διαστάσεις εξαίρεσης196.  

Τα ίδια τα τεχνοσυστήµατα µπορούν, εν δυνάµει, να αποτελέσουν διακριτικά 

στοιχεία για τα συλλογικά µορφώµατα που τα χρησιµοποιούν. Η διάκριση αυτή δεν 

σηµαίνεται απαραίτητα µε «ιδιαίτερα», επιπρόσθετα στοιχεία στο σκεύος (επίχρισµα 

– διακόσµηση). Ακόµα και το χρώµα της επιφάνειας των κωνικών κυπέλλων, αλλά 

και οποιουδήποτε άλλου σκεύους µπορεί να «σηµαίνει» την οµάδα που το 

χρησιµοποιεί. Οι συνειρµοί ενός παρατηρητή βλέποντας έναν χρήστη κυπέλλου 

κόκκινου χρώµατος είναι εµφανώς διαφορετικοί από αυτούς στους οποίους εκτίθεται 

βλέποντας τον χρήστη ενός κυπέλλου ανοιχτού καστανού χρώµατος.  

Ορισµένες φορές, εξάλλου, εκείνο που έχει µεγαλύτερη συναισθηµατική αξία δεν 

είναι ο ετεροπροσδιορισµός των ατόµων, αλλά ο αυτοπροσδιορισµός τους. Η χρήση 

ενός κυπέλλου δεν «σηµαίνει» αυτονόητα έναν χρήστη στα µάτια ενός παρατηρητή. 

Εν δυνάµει µεγαλύτερη αξία για τον αυτοπροσδιορισµό του µπορεί να έχει η 

επίγνωση του ίδιου ότι χρησιµοποιεί ένα κύπελλο κατασκευασµένο από ένα 

                                                 
196 Tους εξηρηµένους χώρους ο Χαµηλάκης τους αποκαλεί “heterotopia”, (Hamilakis 1998:118). 
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προσφιλές σε αυτόν τεχνοσύστηµα, ανταποκρινόµενο στην ασφάλεια της αισθητικής 

της οµάδας στην οποία ανήκει. Εξίσου σηµαντική παράµετρος αυτοπροσδιορισµού 

του είναι η επίγνωση της συµµετοχής του στις συλλογικές πράξεις.  

Η έκφραση των ατόµων µέσα από τη συµµετοχή σε πράξεις σχετικές µε την 

κατανάλωση φαγητού και ποτού σχετίζονται συνειδησιακά µε καταστάσεις έντονης 

συναισθηµατικής παρόρµησης. Η ίδια η επανάληψη της κίνησης µέσα από την πόση 

σε µικρά κύπελλα στο ίδιο επεισόδιο συνάθροισης, αλλά και η τυπική επανάληψη 

των ίδιων των συναντήσεων των οµάδων προσφέρει γαλήνη, ισορροπία και ασφάλεια 

στα συλλογικά µορφώµατα που συµµετέχουν. Ακόµα και ως τρόπος και τόπος 

έκφρασης παρένθετων καταστάσεων (χαλάρωση ή ηρεµία), τα ιερά κορυφής 

αποτελούν χώρους σχετικούς µε την έκφραση του ψυχισµού των ατόµων. Το 

συναίσθηµα είναι άµεσα συνυφασµένο µε διαδικασίες ενθύµησης, αναίρεσης, 

αυτοαναίρεσης, επικύρωσης, επιβεβαίωσης. Αυτή η συναισθηµατική διάσταση είναι 

πιθανότατα εκείνη που διασφάλισε τη δυναµική των ιερών κορυφής.                  

 

Και η σύγχρονη εκδοχή του Βρύσινα. Κάθε χρόνο την προηγούµενη του Αγίου 

Πνεύµατος µαζεύονται εκεί, στο οµώνυµο εκκλησάκι, στον ίδιο χώρο του µινωικού 

ιερού κορυφής. Και κουβαλούν άρτους, λάδι, κρασί, λαµπάδες γιατί το ’χουν τάµα. 

Οι περισσότεροι έρχονται απ’το Χρωµοναστήρι, το Ρουσσοσπίτι, τα Καπεδιανά, την 

Καρέ, το Όρος, το Σελλί, τη Γενή, τον Μύρθιο, τους Αρµένους – πολύ λιγότεροι από 

το Ρέθυµνο. Και αφού τελειώσει το εκκλησίασµα, παίρνουν τον άρτο τους. Τα 

πλαστικά ποτηράκια γεµίζουν µε ρακί. Οι γλώσσες «λύνονται», το σώµα χαλαρώνει, 

τα νέα µεταδίδονται. Οι περισσότεροι θα φύγουν γρήγορα. Άλλοι ξαναγεµίζουν το 

ποτήρι περιµένοντας το ξηµέρωµα να χτυπήσει η καµπάνα για την πρωινή λειτουργία. 

Τα µέσα είναι διαφορετικά. Η µέθεξη έχει παραλλάξιµες µορφές. Η συµµετοχή, 
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όµως, είναι ανάλογη· µε τη δική της κάθε φορά ιδιαιτερότητα, την ιδιαιτερότητα των 

καιρών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ 

  

Για την πληρέστερη κατανόηση των εφαρµοζόµενων αρχαιοµετρικών µεθόδων στη 

µελέτη αυτή, παραθέτω τις βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται η κάθε 

εργαστηριακή τεχνική, καθώς και τη συγκεκριµένη διαδικασία που ακολουθήθηκε για 

την προετοιµασία των προς ανάλυση δειγµάτων.  

    

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας ακτίνων-Χ Φθορισµού (X-ray Fluorescence, 

XRF)197 

 
Ένα άτοµο βρίσκεται στη θεµελιώδη του κατάσταση, όταν τα ηλεκτρόνιά του 

βρίσκονται στις θεµελιώδεις τους τροχιές. Στις τροχιές αυτές τα ηλεκτρόνια 

βρίσκονται στην ελάχιστη ενεργειακή στάθµη τους και δεν µπορούν να εκπέσουν σε 

άλλες. Αν το άτοµο «βοµβαρδιστεί» µε ακτίνες – Χ και έτσι απορροφήσει ενέργεια, 

τότε τα ηλεκτρόνια του διεγείρονται και µεταπηδούν από την αρχική τροχιά ενέργειας 

σε άλλη, περισσότερο εξωτερική, µε µεγαλύτερη ολική ενέργεια. Στη νέα θέση το 

ηλεκτρόνιο παραµένει για σύντοµο χρονικό διάστηµα έως ότου επανέλθει στη 

θεµελιώδη του τροχιά. Με την πλήρωση της αρχικής του θέσης και την αποδιέγερσή 

του, το ηλεκτρόνιο αποβάλλει την απορροφηµένη, από τις ακτίνες –Χ, ενέργεια, 

εκλύοντας ακτινοβολία, οπότε επανέρχεται στην αρχική του ενεργειακή κατάσταση. 

Για κάθε ηλεκτρόνιο ενός ατόµου, τόσο η αρχική, όσο και η ολική ενέργεια είναι 

καθορισµένες και, εποµένως, η εκλυόµενη ακτινοβολία κατά τη µετάβαση στη 

θεµελιώδη κατάσταση είναι χαρακτηριστική για κάθε άτοµο. Η µέτρηση, εποµένως, 

αυτής της ακτινοβολίας, επιτρέπει τον προσδιορισµό του κάθε στοιχείου και 

                                                 
197 Περδικάτσης και Πεντάρη 2003:44-50, Γαλετάκης 1991:3-7.  
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αποτυπώνεται σε  φασµατογράµµατα µε συγκεκριµένες κορυφές για κάθε στοιχείο. Η 

ένταση των κορυφών καταδεικνύει την περιεκτικότητα του στοιχείου για κάθε 

δείγµα, έχοντας, έτσι, τη δυνατότητα για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Η ποσοτική 

ανάλυση γίνεται σε τήγµατα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

Προετοιµασία των τηγµάτων της ανάλυσης: γίνεται απόσπαση και κονιορτοποίηση 

2.5gr, περίπου, από το όστρακο. Το δείγµα παραµένει για δύο ώρες σε φούρνο στους 

100°C, προκειµένου να εξατµιστεί η υγρασία της ατµόσφαιρας. Αφού ζυγιστεί µε 

ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων το αρχικό δείγµα, τοποθετείται σε φούρνο, στους 

980ºC για 4 ώρες. Ακολούθως, ζυγίζεται και πάλι το δείγµα προκειµένου να 

προσδιοριστεί, µετά τη θερµική διάσπαση του χηµικά δεσµευµένου νερού ή άλλων 

πτυτικών, η καλούµενη απώλεια πύρωσης (L.O.I.). Ζυγίζονται 2gr δείγµατος στα 

οποία προστίθενται 10gr συντηκτικού [τετραβορικό Λίθιο (Li2B4O7)]. Το δείγµα 

τοποθετείται σε φούρνο στους 980ºC, προκειµένου να δηµιουργηθεί το τήγµα. Η 

µέτρηση του τήγµατος γίνεται µε τη συσκευή φασµατοµετρίας ακτίνων –Χ 

διασκορπιζόµενης ενέργειας S2 Ranger 2005 Bruker AXS (EDS). ∆εν ανιχνεύεται 

νερό και CO2, ενώ για ορισµένα οξείδια υπάρχει όριο ανίχνευσης (π.χ. όριο 

ανίχνευσης του Νa2O είναι περιεκτικότητες >0.9%). Προσδιορίστηκαν κύρια στοιχεία 

(Na2O, MgO, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, Al 2O3, SiO2 , P2O5). Η µέτρηση των 

δειγµάτων σε τήγµα µε Li2B4O7 γίνεται προκειµένου να αποφευχθούν λάθη που 

οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων του δείγµατος.  

 

Βασικές αρχές της Περιθλασιµετρίας ακτίνων - Χ (X–ray Diffraction, XRD)198 

                                                 
198 Περδικάτσης1987: 28-31.  
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Η µέθοδος προσδιορίζει την ορυκτολογική σύσταση υλικών, µε προϋπόθεση ότι τα 

υλικά αυτά διαθέτουν κρυσταλλικό πλέγµα. Η όπτηση της κεραµικής σε 

θερµοκρασίες, συνήθως, µεγαλύτερες των 700ºC, επιφέρει καταστροφή του 

κρυσταλλικού πλέγµατος των αργιλικών ορυκτών, δηµιουργώντας µια άµορφη µάζα, 

γεγονός που δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό τους. Επιτρέπει τον προσδιορισµό 

ορυκτών που δεν υφίστανται αλλαγές λόγω θερµοκρασίας και ορυκτών που 

σχηµατίζονται κατά τη διαδικασία της όπτησης (πχ. διοψίδιος). 

Η κρυσταλλική ύλη χαρακτηρίζεται από τρισδιάστατη, περιοδική διάταξη των 

ατόµων ή των µορίων µιας χηµικής ένωσης. Τα άτοµα διατάσσονται σε επίπεδα µε 

συγκεκριµένη απόσταση µεταξύ τους. Όταν προσπίπτει η ακτινοβολία των ακτίνων -

Χ επάνω στα κρυσταλλικά επίπεδα, δηµιουργούνται ανακλάσεις (περίθλαση). Σε 

κάθε κρυσταλλικό υλικό η διάταξη των ατόµων διαφέρει, οπότε διαφέρει και η 

απόσταση των κρυσταλλικών επιπέδων. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε απόσταση 

υπάρχει συγκεκριµένη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων – Χ που προσδιορίζεται από 

την εξίσωση Bragg199. Η ένταση αυτών των ανακλάσεων χαρακτηρίζει αυστηρά το 

κάθε κρυσταλλικό υλικό. Η σύγκριση των τιµών των προς ανάλυση δειγµάτων µε 

γνωστές τιµές αποστάσεων των κρυσταλλικών επιπέδων και των εντάσεων των 

γωνιών ανάκλασης, οδηγεί στον προσδιορισµό των κρυσταλλικών φάσεων του 

«άγνωστου» κρυσταλλικού υλικού.  

Η παρουσία/απουσία κρυσταλλικών φάσεων είναι ενδεικτική της θερµοκρασίας 

έψησης των κεραµικών. Η µέθοδος, εφόσον το αργιλικό σώµα δεν έχει ξεπεράσει 

τους 500/600ºC, µπορεί να προσδιορίσει το είδος των αργιλικών ορυκτών καθώς σε 

αυτές τις θερµοκρασίες το κρυσταλλικό πλέγµα δεν έχει καταστραφεί (Rice 

1987:432). Γενικά, πάντως, η θερµοκρασία έψησης της κεραµικής της εποχής του 
                                                 
199 Σύµφωνα µε την εξίσωση Bragg λ=d2sinθ, όπου λ= µήκος κύµατος ακτίνων –Χ, sinθ= γωνία 

περίθλασης, d= απόσταση ενδοκρυσταλλικών επιπέδων.  
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Χαλκού ξεπερνά τις παραπάνω τιµές, οπότε ο προσδιορισµός του είδους των 

αργιλικών ορυκτών δεν είναι δυνατός. Σε αβεστιούχους, ωστόσο, ιλλιτικούς πηλούς η 

µέθοδος της περιθλασιµετρίας ακτίνων – Χ προσδιορίζει την απουσία αρχικών 

ορυκτολογικών φάσεων ή την παρουσία νέων φάσεων υψηλών θερµοκρασιών. Ο 

προσδιορισµός, για παράδειγµα, νέων µικροκρυσταλλικών φάσεων, υψηλών 

θερµοκρασιών σε κεραµικά του Βρύσινα, όπως διοψίδιου (CaMgSi2O6), είναι 

ενδεικτικός θερµοκρασίας όπτησης >850ºC. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η 

θερµοκρασία καταστροφής των ορυκτολογικών φάσεων ή/και η εµφάνιση των νέων 

αφορά τόσο σε εύρος τιµών θερµοκρασιών που µπορεί να φτάσει έως τους 200ºC όσο 

και σε σχετικές τιµές (Jones 1986:85-86). Η σχετικότητα της θερµοκρασίας 

καταστροφής ή εµφάνισης ορυκτολογικών φάσεων από δείγµα σε δείγµα µπορεί να 

φτάσει έως και τους 100ºC. Η θερµοκρασία διάσπασης ή κρυστάλλωσης νέων 

ορυκτών εξαρτάται τόσο από τη χηµική σύσταση της αργίλου και την κοκκοµετρία, 

όσο και από την ατµόσφαιρα, τη διάρκεια της όπτησης και τον ρυθµό ανόδου της 

θερµοκρασίας. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ορισµένα ορυκτά, όπως οι άστριοι ή 

ο ασβεστίτης δεν συνιστούν οπωσδήποτε δείκτη θερµοκρασίας έψησης των 

κεραµικών. Εκτός από δευτερογενή ορυκτά - ορυκτολογικές, δηλαδή, φάσεις που 

προκύπτουν είτε κατά την όπτηση της κεραµικής (άστριοι) είτε κατά το δευτερογενές 

περιβάλλον ταφής τους (ασβεστίτης) – είναι και πρωτογενή ορυκτά, υπάρχουν ως 

αρχικά ορυκτά πριν την έψηση.   

       

Οι µετρήσεις: Για τη δηµιουργία των παρασκευασµάτων απαιτείται η απόσπαση και 

κονιορτοποίηση ελάχιστων χιλιοστογραµµαρίων.  

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα περιθλασιµετρίας 

D500 µε λυχνία χαλκού και µονοχρωµάτορα γραφίτη του οίκου Siemens. Οι 
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ορυκτολογικές φάσεις που προσδιορίζονται µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας 

ακτίνων Χ µπορεί να διαφοροποιούνται από εκείνες που προσδιορίζονται στο 

πολωτικό/πετρογραφικό µικροσκόπιο. Η µέθοδος είναι δυνατόν να µην ανιχνεύει 

φάσεις χαµηλής κρυσταλλικότητας, πλούσιες σε οξείδια του σιδήρου ή 

ορυκτολογικές φάσεις χαµηλής περιεκτικότητας. Το όριο του ποσοστού ανίχνευσης 

είναι µεταβλητό ανάλογα µε την ορυκτολογική φάση που προσδιορίζεται. Έτσι, ο 

χαλαζίας ανιχνεύεται ακόµα και σε ελάχιστες περιεκτικότητες.            

 

Βασικές αρχές της Πετρογραφίας – Οπτικής ορυκτολογίας200 

Η µέθοδος αφορά στην οπτική παρατήρηση σε πολωτικό/πετρογραφικό µικροσκόπιο 

ορυκτών, πετρωµάτων, αλλά και της γενικότερης υφής των κεραµικών. Η 

παρατήρηση γίνεται µε την εξέταση λεπτών τοµών των υπό µελέτη οστράκων. Στην 

πραγµατικότητα δηµιουργούνται «διαφάνειες» τοµών των οστράκων πολύ λεπτού 

πάχους (0.03mm), οι οποίες και εξετάζονται στο πολωτικό µικροσκόπιο. Η λεπτότητα 

των τοµών επιτρέπει στο φως του µικροσκοπίου να διαπεράσει τους κρυστάλλους 

των ορυκτών/πετρωµάτων. Τα κρυσταλλικά υλικά, εκτός αυτών µε κυβική 

συµµετρία, είναι οπτικά ανισότροπα. Το σύνολο των οπτικών ιδιοτήτων των 

κρυστάλλων που καταγράφονται κατά την παρατήρησή τους στο µικροσκόπιο, 

επιτρέπει τον προσδιορισµό τους. Ο προσδιορισµός γίνεται µε ταυτόχρονη µεγέθυνση 

40Χ έως και 1000Χ.  

Η οπτική παρατήρηση των λεπτών τοµών των κεραµικών επιτρέπει τον προσδιορισµό 

τόσο του αδρανούς όσο και χαρακτηριστικών της λεπτόµαζας. Ο προσδιορισµός του 

αδρανούς δεν αφορά µόνο στην αναγνώριση του είδους των ορυκτών και των 

πετρωµάτων που υπάρχουν στις λεπτές τοµές, αλλά και στην καταγραφή 
                                                 
200 Παρουσίαση της συστηµατικής περιγραφής των λεπτών τοµών των κεραµικών έγινε µεταξύ άλλων 

από τον Whitbread 1989, 1995. 
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µορφολογικών και λοιπών κοκκοµετρικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. σχήµα 

κόκκων της άµµου, περιεκτικότητα, µεγέθη). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης επιµέρους τεχνολογιών που υιοθετήθηκαν για 

την κατασκευή των κεραµικών, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται ένας σχετικός 

προσδιορισµός της παλαιοαπόθεσης που επιλέχθηκε. Ταυτόχρονα, η εξέταση των 

λεπτών τοµών στο πολωτικό µικροσκόπιο επιτρέπει τον προσδιορισµό 

χαρακτηριστικών που αφορούν στη λεπτόµαζα. Μικροµορφολογικά χαρακτηριστικά, 

όπως η ύπαρξη υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατισµών ή ο βαθµός οπτικής 

ενεργότητας της λεπτόµαζας, επιτρέπουν την αναγνώριση συγκεκριµένων τεχνικών 

δράσεων για παράδειγµα την ανάµιξη διαφορετικών ιζηµάτων ή έναν ενδεικτικό 

σχετικό προσδιορισµό της θερµοκρασίας όπτησης.  

 

Σχετικά µε τη µεθοδολογία της πετρογραφικής εξέτασης, αλλά αντίστοιχα και του 

χηµικού και ορυκτολογικού χαρακτηρισµού των κεραµικών, θα πρέπει να 

επισηµανθούν τα εξής: η κεραµική είναι προϊόν που παράγεται από τον άνθρωπο. 

Αυτό σηµαίνει ότι πάντοτε τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από την εξέταση 

των λεπτών τοµών, τη χηµική και ορυκτολογική ανάλυση, αφορούν κατεξοχήν στα 

προϊόντα ανθρωπογενών δράσεων, εποµένως σε πρώτο επίπεδο καταγράφεται η 

τεχνολογία που ακολούθησε ο κατασκευαστής. Ο τεχνίτης έχει τη δυνατότητα µέσα 

από τα επιµέρους στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας που υιοθετεί να παραλλάξει τα 

πρωτογενή, φυσικά χαρακτηριστικά των ιζηµάτων των παλαιοαποθέσεων. Εποµένως, 

η άµεση αναγωγή των αναλυτικών χαρακτηριστικών των κεραµικών στο ίδιο το 

γεωλογικό-γεωγραφικό πεδίο δεν είναι αυτονόητη.  

Η επαναληψιµότητα των γεωλογικών σχηµατισµών σε περιοχές που καλύπτουν 

µεγάλη έκταση, όπως στην Κρήτη, έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει αντίστοιχη 
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αναλογία στα πετρογραφικά, χηµικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των ιζηµάτων 

ανάµεσα σε διαφορετικές θέσεις. Με δεδοµένη από τη µια τη συνθήκη αυτή και από 

την άλλη την απουσία στη συντριπτική πλειονότητα των µελετών κεραµικής 

κλιβάνων και λειψάνων εργαστηριακών εγκαταστάσεων, που συνιστούν τεκµήριο 

παραγωγικής δράσης σε µια περιοχή, οι υποθέσεις προέλευσης στηρίζονται στη 

βασική αρχή της εκµετάλλευσης των εγγύτερων αποθέσεων µε τη λιγότερη δαπάνη 

σε χρόνο και ενέργεια και εποµένως σε κόστος, όταν µάλιστα η παραγωγή έχει 

στοιχεία εξειδίκευσης.              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Αδρανές υλικό (aplastic or non plastic inclusions):  

Οποιοδήποτε µη αργιλικής σύστασης υλικό που υπάρχει στην αργιλική µάζα, την 

πηλόµαζα ή το κεραµοποιηµένο σώµα µε τη µορφή του εγκλείσµατος ή της 

πρόσµιξης (πχ. χαλαζίας) 

Αλβίτης (albite, NaAlSi3O8):  

Ανήκει στην οικογένεια των νατριούχων αστρίων (πλαγιόκλαστα) 

Αλλουβιακές αποθέσεις (alluvial deposits): 

Χαλαρά ιζήµατα του Τεταρτογενούς ηπειρωτικής προέλευσης. Το νεαρό της ηλικίας 

των σχηµατισµών αυτών δεν επιτρέπει τη δηµιουργία κοιτασµάτων, που 

προϋποθέτουν επαναληψιµότητα στη χρήση τους. Το µικρό πάχος των αλλούβιων 

ιζηµάτων επιτείνει την ορυκτολογική και κοκκοµετρική ανοµοιογένειά τους 

Αλοίφωµα (wash): 

Παχύ, σχετικά, αιώρηµα αργίλου (περισσότερο παχύ από το µηχανικό επίχρισµα) που 

σκόπιµα απλώνεται στα κεραµικά προκειµένου να µονωθούν και να εξοµαλυνθούν οι 

επιφάνειες τους . Η διάκριση ανάµεσα στο µηχανικό επίχρισµα και το αλοίφωµα δεν 

είναι πάντα εµφανής. Στην περίπτωση της κεραµικής του Βρύσινα η παρουσία διπλών 

ιχνών στις επιφάνειες των αγγείων από γρήγορο και ταυτόχρονα αργό ανέβασµα των 

τοιχωµάτων κατά την περιστροφή του σκεύους στον τροχό είναι ένδειξη της 

προσθήκης αλοιφώµατος. Το αιώρηµα είναι ανάλογου χρώµατος µε αυτό του 

σώµατος του κεραµικού. 

Άµµος (sand): 
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Ο όρος προσδιορίζει τάξη µεγέθους κόκκων ιζηµάτων και εδαφών και κυµαίνεται 

από 1/16 έως 2mm. Τα αµµώδη ιζήµατα εµφανίζουν ποικίλη ορυκτολογική σύσταση, 

ανάλογη µε το µητρικό πέτρωµα αποσάθρωσης. Εξαιτίας, ωστόσο, του µεγέθους τους 

τείνουν να είναι πλούσια σε χαλαζίες. Στη φύση, εκτός από την καθαρή άµµο, 

υπάρχουν ιζήµατα που µπορεί να συνιστούν µίγµα άµµου και αργίλου, άµµου και 

ανθρακικού υλικού ή άµµου και µίγµα αργίλου µε ανθρακικό υλικό. Η %, κάθε φορά, 

περιεκτικότητα ενός αµµώδους ιζήµατος στα επιµέρους κλάσµατα χαρακτηρίζει και 

το ίζηµα. Έτσι, στην περίπτωση ιζήµατος από άµµο και άργιλο το ίζηµα 

χαρακτηρίζεται ως άµµος καθαρή, εφόσον περιέχει άργιλο <10%, ως άµµος αργιλική 

µε περιεκτικότητα σε άργιλο από 10-50%, άργιλος αµµώδης µε άργιλο 50-90% και 

άργιλος καθαρή µε περιεκτικότητα > 90% σε άργιλο. Αντίστοιχα, όταν το ίζηµα 

αφορά σε µίγµα άµµου και ανθρακικού υλικού, το ίζηµα χαρακτηρίζεται ως άµµος 

ασβεστολιθική, όταν η περιεκτικότητα του σε ανθρακικό υλικό κυµαίνεται από 10-

50% και ως ασβεστόλιθος αµµώδης όταν η περιεκτικότητα σε ανθρακικό υλικό 

κυµαίνεται από 50-90% 

Αµφίβολοι (amphiboles):  

Ορυκτά που απαντούν σε πυριγενή ορυκτά, κυρίως, όξινα και ενδιάµεσα και σε 

µεταµορφωµένα πετρώµατα που έχουν προέλθει από τη µεταµόρφωση πυριγενών 

Αντοχή (strength): 

Σχετίζεται µε τη δύναµη που πρέπει να ασκηθεί σε ένα κεραµικό προκειµένου να 

σπάσει. Όσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή ενός κεραµικού τόσο µεγαλύτερη δύναµη 

πρέπει να ασκηθεί για να σπάσει. Όσο µικρότερη είναι η περιεκτικότητα ενός 

σώµατος σε εγκλείσµατα τόσο µεγαλύτερη ανθεκτικότητα εµφανίζει. Σε αγγεία που 

έχουν µεγάλο βάρος, όπως σε αγγεία µε  µεγάλη χωρητικότητα η υψηλή 

ανθεκτικότητα είναι επιθυµητή   
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Αποσάθρωση (weathering): 

Το σύνολο των φυσικών, χηµικών και βιολογικών διαδικασιών που οδηγούν από το 

υγιές πέτρωµα στα προϊόντα της αποσύνθεσης. Η αποσάθρωση, ανάλογα µε το είδος 

των παραγόντων που την προκαλούν, επιφέρει θρυµµατισµό του µητρικού 

πετρώµατος ή/και χηµική εξαλλοίωση των αρχικών συστατικών µε σχηµατισµό νέων 

ορυκτών. Οι µηχανισµοί της αποσάθρωσης είναι το νερό, ο πάγος, ο άνεµος, η 

µεταβολή της θερµοκρασίας (µηχανική αποσάθρωση), χηµικές αλλοιώσεις της 

ορυκτολογικής σύστασης των πετρωµάτων µέσω του νερού και του ανέµου (χηµική 

αποσάθρωση),ο οργανικός κόσµος (µηχανική – χηµική αποσάθρωση). 

 Η αντοχή των πετρωµάτων στη διαδικασία της αποσάθρωσης είναι διαφορετική για 

κάθε πέτρωµα. Ο βαθµός αποσάθρωσης εξαρτάται από τη δοµή του πετρώµατος και 

το είδος των ορυκτών που τα αποτελούν. Η αντοχή των βασικών ορυκτών (χαλαζίας, 

µοσχοβίτης, άστριοι, βιοτίτης, αµφίβολοι, πυρόξενοι, ολιβίνης) στην αποσάθρωση 

βαίνει αυξανόµενη  από τον ολιβίνη προς τον χαλαζία. Ο χαλαζίας είναι ορυκτό µη 

αποσαθρούµενο. Ο ολιβίνης αποσαθρώνεται εύκολα σε σερπεντίνη, ένυδρα πυριτικά 

του Mg και του Fe. Τα πλούσια σε ασβέστιο πλαγιόκλαστα αποσαθρώνονται εύκολα 

µαζί µε τον ολιβίνη. Ο βιοτίτης στα πρώτα στάδια αποσάθρωσης αποχρωµατίζεται µε 

απελευθέρωση τρισθενούς σιδήρου. Σε πιο προχωρηµένο στάδιο αντικαθίσταται από 

βερµικουλίτη, χλωρίτη και γενικά ένυδρα πυριτικά του Al, Mg (αργιλικά ορυκτά). Ο 

µοσχοβίτης µετατρέπεται σε αργιλικά ορυκτά (ιλλίτη). Ο βαθµός αποσάθρωσης των 

αστρίων ποικίλλει ανάλογα µε τη σύσταση. Τα πλαγιόκλαστα αποσαθρώνονται πιο 

εύκολα από τα ορθόκλαστα. Και από τα πλαγιόκλαστα τα ασβεστιούχα πιο εύκολα 

από τα νατριούχα. Όταν προχωρήσει η αποσάθρωση τα ορθόκλαστα µετατρέπονται 

σε ένυδρα αργιλικά ορυκτά, όπως καολινίτης. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σε 

προχωρηµένο στάδιο της αποσάθρωσης τα παραγόµενα προϊόντα είναι ο χαλαζίας και 
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η άργιλος (αργιλικά ορυκτά). Χαρακτηριστικά αργιλικά ορυκτά που δηµιουργούνται 

από τη χηµική αποσάθρωση είναι ο ιλλίτης, καολινίτης, χλωρίτης, µοντµοριλονίτης. 

Τα συστατικά των ιζηµάτων περνούν από διάφορους κύκλους µετασχηµατισµού και 

αποσάθρωσης και είναι πολύ σπάνιο συστατικά ιζηµάτων να προέρχονται απευθείας 

από την αποσάθρωση πυριγενών και µεταµορφωµένων. Τα τελικά προϊόντα όλου 

αυτού του συνεχούς µετασχηµατισµού είναι λίγοι τύποι ιζηµάτων (ιλύς, άργιλος) µε 

καθορισµένη χηµική σύσταση. Η ορυκτολογική µελέτη των ιζηµάτων µας βοηθά 

στην ανεύρεση του µητρικού πετρώµατος από το οποίο έχουν προέλθει τα ιζήµατα. 

Τα ισχυρώς ανθιστάµενα υλικά των ιζηµάτων είναι οι χαλαζίτες, χαλαζίες. Η 

αποσάθρωση έχει ως εξής: Αρχικό ορυκτό (µητρικό πέτρωµα)+διάλυµα προσβολής 

→ δευτερογενές ορυκτό (αποσαθρωµένο σύµπλεγµα, έδαφος) 

Αργιλικά ορυκτά (clay minerals):  

Είναι προϊόντα χηµικής εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης πυριτικών ορυκτών, κυρίως, 

αστρίων και µαρµαρυγιών. Πρόκειται για ένυδρα φυλλοπυριτικά ορυκτά, που 

εξαιτίας του πολύ µικρού τους µεγέθους (κρυπτοκρυσταλλικά υλικά), µελετώνται 

µεταξύ άλλων µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ και την ηλεκτρονική 

µικροσκοπία. Όταν θερµανθούν χάνουν το προσροφηµένο νερό και το νερό της 

χηµικής τους σύστασης και σε υψηλές θερµοκρασίες µετατρέπονται οριστικά σε 

δύστηκτα υλικά. Η όπτηση των κεραµικών συχνά σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 

650ºC οδηγεί στην καταστροφή του κρυσταλλικού τους πλέγµατος µε αποτέλεσµα να 

καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισµός τους. 

Βασικά δοµικά στοιχεία των ορυκτών της αργίλου είναι τα τετράεδρα του πυριτίου 

(SiO2) και τα οκτάεδρα της αλουµίνας (Al2O3). Πολύ συχνά το τετρασθενές Si 

αντικαθίσταται στα τετράεδρα από τρισθενές Al, και το Al από  Mg και Fe. Τα 

δοµικά αυτά στοιχεία αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν 2 ή 3 
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φύλλα από παράλληλα διευθετηµένες σειρές τετραέδρων και οκταέδρων.  Το 

φυλλόµορφο των αργιλικών ορυκτών σε συνδυασµό µε τον ένυδρο χαρακτήρα τους 

προσδίδει πλαστικότητα και επιτρέπει την εύκολη µορφοποίηση τους. Το 

προστιθέµενο από τον κεραµέα νερό που επιφέρει την πλαστικότητα στην πηλόµαζα, 

δηµιουργεί µια υδάτινη µεµβράνη που περιβάλλει τα αργιλικά ορυκτά. Εξαιτίας της 

φυλλόµορφης ανάπτυξης των κρυστάλλων των αργιλικών ορυκτών, το νερό δρα ως 

λιπαντικό, που επιτρέπει την ολίσθηση του ενός φύλλου πάνω στο άλλο και 

µορφοποιεί εύκολα όλη τη µάζα. Αναγνωρίζονται επιµέρους οµάδες αργιλικών 

ορυκτών όπως του καολινίτη, του ιλλίτη, του σµεκτίτη κλπ. Στη φύση οι άργιλοι δεν 

χαρακτηρίζονται από ένα µόνο είδος αργιλικών ορυκτών, αλλά από ένα µίγµα 

διαφορετικών τύπων.   

Αργιλικός σχιστόλιθος (shale): 

 Ιζηµατογενές, µαλακό στην υφή πέτρωµα που σχετίζεται µε λεπτόκοκκα υλικά 

(λασπόλιθους, ιλυόλιθους). Αποτελείται κυρίως από αργιλικό υλικό, συχνά 

αναµεµιγµένο µε άµµο. Βασικό χαρακτηριστικό του πετρώµατος είναι η ανάπτυξή 

του κατά στρώµατα και η εµφάνιση σχισµού. Έχει δηλαδή χαρακτηριστική φυλλώδη 

µορφή. Οι αργιλικοί σχιστόλιθοι αποτίθενται σε υδροφόρους ορίζοντες µε αργή 

µεταφορά του νερού, σε λίµνες και σε δέλτα ποταµών   

Άργιλος (clay):  

Φυσικά, λεπτόκοκκα πετρώµατα µε µέγεθος κόκκων <2mm, τα οποία, όταν 

αναµιχθούν µε νερό, εµφανίζουν πλαστικότητα. Αποτελούνται κυρίως από ένυδρα 

πυριτικά άλατα του Al (αργιλικά ορυκτά). Στη φύση ακόµα και οι «καθαρές» άργιλοι 

εκτός από τα αργιλικά ορυκτά περιλαµβάνουν και κλαστικά, αλλογενή ορυκτά, όπως 

ο χαλαζίας, ο ασβεστίτης, οι άστριοι και οι µαρµαρυγίες σε ποσοστό 10%. Οι άργιλοι 

προκύπτουν από τον µηχανικό διαχωρισµό εδαφών ή ιζηµατογενών πετρωµάτων και 
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στη φύση δεν χαρακτηρίζονται από έναν µόνο τύπο αργιλικών ορυκτών, αλλά από 

µίγµα διαφορετικών.  

Ασβεστιούχες άργιλοι (calcareous clays): 

Πρόκειται για αργίλους µε περιεκτικότητα σε CaO > 5%. Το πλεονέκτηµα της 

χρήσης ασβεστιούχων αργίλων σχετίζεται µε την ανοιχτή, σπογγώδη, µικροδοµή που 

εµφανίζουν για µεγάλη περιοχή θερµοκρασιών (850°-1050°C) σε αντίθεση µε την 

πλήρως υαλοποιηµένη, σε αντίστοιχες θερµοκρασίες, µικροµορφολογία των µη 

ασβεστιούχων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µειώνεται ο κίνδυνος θραύσης τους κατά 

την όπτηση, ενώ το παραγόµενο σκεύος, µεταξύ άλλων είναι ανθεκτικό σε µηχανικές 

καταπονήσεις  

Ασβεστίτης (calcite, CaCO3):  

Ανήκει µαζί  µε τον αραγωνίτη και τον δολοµίτη στα ανθρακικά ορυκτά. 

Χαρακτηριστική είναι η ροµβόεδρη µορφή του κρυστάλλου του, ενώ πολύ συχνά οι 

εµφανίσεις του είναι µικροκοκκώδεις. Συνιστά κύριο χαρακτηριστικό ορυκτό των 

ιζηµατογενών πετρωµάτων, όπου σε ορισµένα, όπως οι ασβεστόλιθοι, αποτελεί το 

µοναδικό συστατικό τους. Απαντάται, ωστόσο, και σε µεταµορφωµένα ως βασικό 

συστατικό των µαρµάρων και ως επουσιώδες σε πυριγενή. ∆ιασπάται και µε ψυχρό 

υδροχλωρικό οξύ, γεγονός που τον διαφοροποιεί από τον δολοµίτη. Ως θερµοκρασία 

διάσπασης του ασβεστίτη θεωρείται αυτή των 800ºC     

Ασβεστόλιθος (limestone):  

Είναι ανθρακικό πέτρωµα το οποίο αποτελείται εξολοκλήρου από ασβεστίτη 

(CaCO3). Ανάλογα µε την προέλευσή του, χηµική ή βιοχηµική, δεν έχει ή έχει 

οργανικά λείψανα 

Άστριοι (feldspars): 
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Από τα σπουδαιότερα πετρογενετικά ορυκτά που απαντώνται σε όλες τις κατηγορίες 

πετρωµάτων. Η σύσταση των αστρίων εκφράζεται µε το σύστηµα ορθόκλαστο 

(KAlSi3O8)– αλβίτης (NaAlSi3O8)– ανορθίτης (CaAl2Si2O8). Τα µέλη της σειράς 

µεταξύ ορθόκλαστου και αλβίτη καλούνται ως αλκαλιούχοι άστριοι, ενώ τα 

αντίστοιχα µεταξύ αλβίτη και ανορθίτη ως ασβεστονατριούχοι άστριοι ή 

πλαγιόκλαστα. Οι άστριοι αλλοιώνονται σε µαρµαρυγία (σερικίτη) και αργιλικά 

ορυκτά (καολινίτη). Οι άστριοι είναι δυνατόν να συνιστούν και δευτερογενές ορυκτό 

το οποίο σχηµατίζεται κατά την όπτηση των κεραµικών σε υψηλές θερµοκρασίες. Για 

παράδειγµα, σε ασβεστιούχα κεραµικά που ψήνονται σε θερµοκρασίες > 900ºC 

σχηµατίζεται ανορθίτης. Οι θερµοκρασίες τήξης των αστρίων στα κεραµικά είναι, 

γενικά, υψηλές (>1100ºC) συµµετέχοντας στο σχηµατισµό της ρευστής τους φάσης 

Ασυµµετρία καµπύλης κοκκοµετρικής κατανοµής:  

Στην κανονική κατανοµή ενός ιζήµατος η καµπύλη κοκκοµετρικής κατανοµής 

ανταποκρίνεται στην καµπύλη του Gauss, αντανακλώντας οµογενή ιζήµατα. Στην 

περίπτωση αυτή οι κόκκοι κατανέµονται ισοµερώς εκατέρωθεν του µέσου 

ακολουθώντας οµαλή, βαθµιαία διαβάθµιση των επιµέρους µεγεθών τους. Συχνά, 

ωστόσο, η κατανοµή των κόκκων δεν αναπτύσσεται ισοµερώς εκατέρωθεν του 

µέσου, αλλά εκδηλώνεται ως ασυµµετρία. Όταν οι λεπτοί κόκκοι εµφανίζουν όλα τα 

µεγέθη τους, σε αντίθεση µε τους χονδρούς, όπου χαρακτηρίζονται από µη 

φυσιολογική ακολουθία µε την εκδήλωση κοκκοµετρικών ασυνεχειών και χασµάτων, 

η ασυµµετρία χαρακτηρίζεται ως αρνητική, σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται 

ως θετική.      

Η εµφάνιση ασυµµετρίας, γενικά, δε χαρακτηρίζει τα ιζήµατα κατά τον πραγµατικό 

χρόνο της απόθεσης. Η παρουσία, ωστόσο, ασυµµετρίας δε σηµαίνει αυτονόητα ότι 

προκύπτει από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις κατά την προετοιµασία της πηλόµαζας 
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(διατάραξη της φυσιολογικής ακολουθίας µε την ανάµιξη αργίλων από διαφορετικά 

επεισόδια απόθεσης ή σκόπιµη προσθήκη – αφαίρεση εγκλεισµάτων). Η ασυµµετρία 

µπορεί να οφείλεται σε δευτερογενείς, φυσικές επιµολύνσεις ενός, αρχικά, οµογενούς 

ιζήµατος. Η απόδοση της ασυµµετρίας σε ανθρωπογενείς παρεµβάσεις θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη και άλλες κοκκοµετρικές παραµέτρους, όπως, για παράδειγµα, 

διαφορετικό γεωλογικό περιβάλλον προέλευσης των κόκκων που προκαλούν την 

ασυµµετρία ή διαφορετικά µορφολογικά κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά για τους 

αποκλίνοντες κόκκους     

Ατµόσφαιρα όπτησης (atmosphere conditions):  

Η ατµόσφαιρα αφορά στα αέρια που κάθε φορά επικρατούν κατά τη διάρκεια της 

όπτησης και κατά το τελικό στάδιο όπου τα αγγεία κρυώνουν. Εάν ικανή ποσότητα 

οξυγόνου κυκλοφορεί ελεύθερα τότε οι συνθήκες είναι οξειδωτικές µε αποτέλεσµα 

να εµφανίζονται ανοιχτά χρώµατα στην κεραµική. Τα σκούρα χρώµατα προκύπτουν 

από την ατελή οξείδωση του ανθρακικού υλικού που είτε ενυπάρχει στο προς 

κεραµοποίηση σώµα είτε εναποτίθεται από την καύσιµη ύλη, όταν δεν υπάρχει ικανή 

ποσότητα οξυγόνου (καπνοί στον χώρο έκθεσης των αγγείων) ή/και όταν η διάρκεια 

της όπτησης είναι σύντοµη οπότε δεν υπάρχει ικανός χρόνος για την πλήρη οξείδωση. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές οξυγόνο και η ατµόσφαιρα πληρώνεται µε 

µονοξείδιο του άνθρακα τότε οι συνθήκες είναι αναγωγικές. Η ατµόσφαιρα που 

επικρατεί κατά το στάδιο που τα αγγεία κρυώνουν µπορεί να είναι διαφορετικές από 

το τελικό, κυρίως, στάδιο της όπτησης. Το χρώµα της επιφάνειας της κεραµικής 

συνιστά δείκτη της ατµόσφαιρας που επικρατούσε κατά το στάδιο του κρυώµατος 

των αγγείων ή και της κυρίως όπτησης εφόσον δε διαφοροποιείται. Το χρώµα, 

αντίθετα, της τοµής των οστράκων συνιστά το δακτυλικό αποτύπωµα των συνθηκών 

ατµόσφαιρας που επικρατούσαν κατά την όπτηση, των επιµέρους τεχνολογικών 

επεισοδίων που εκδηλώθηκαν, καθώς και της διάρκειάς της 
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Βασάλτης:  

Βασικό πυριγενές πέτρωµα µε κύρια ορυκτά συστατικά του τα πλαγιόκλαστα και 

τους πυρόξενους 

Βασικής σύστασης πετρώµατα: 

Πρόκειται για οµάδα πετρωµάτων πυριγενούς προέλευσης. Τα βασικής σύστασης 

πετρώµατα ανήκουν στην οικογένεια των γάββρων. Συγκεκριµένα, στην οµάδα 

ανήκουν τα εξής πετρώµατα: γάββρος, δολερίτης, διαβάσης, βασάλτης. 

Χαρακτηριστικά ορυκτά της οικογένειας των γάββρων είναι τα πλαγιόκλαστα και τα 

σιδηροµαγνησιούχα, όπως πυρόξενοι και αυγίτες  

Βιοτίτης (biotite) ή µαύρος µαρµαρυγίας: 

Σειρά ορυκτών των µαρµαρυγιών που απαντάται σε µεταµορφωµένα πετρώµατα 

(µέσου έως υψηλού βαθµού µεταµόρφωσης π.χ γνεύσιοι) και σε πυριγενή ενδιάµεσης 

σύστασης (οικογένεια διοριτών). Ακραία µέλη της σειράς είναι ο φλογοπίτης 

(µαγνησιούχος πόλος) και ο αννίτης (σιδηρούχος πόλος), ενώ τα ενδιάµεσα µέλη της 

είναι ο βιοτίτης [K(Mg,Fe)3{Si3AlO10(OH, F)2}] και ο λεπιδοµέλανας. Ο βιοτίτης 

είναι φυλλοπυριτικό ορυκτό, πολλές φορές ως προϊόν εξαλλοίωσης άλλων 

σιδηροµαγνησιούχων (αµφιβόλων, πυροξένων, ολιβινών). Ο ίδιος αλλοιώνεται σε 

χλωρίτη, επίδοτο και αργιλικά ορυκτά (µοντµοριλλονίτη). Ως θερµοκρασία 

διάσπασης του βιοτίτη συµβατικά στην παρούσα µελέτη ορίζεται αυτή των 850ºC, 

µολονότι η θερµοκρασία δεν µπορεί να είναι απόλυτη, καθώς εξαρτάται από πολλές 

παραµέτρους. Επισηµαίνεται ότι οι βιοτίτες δεν απαντούν στη φυλλιτική-χαλαζιτική 

σειρά.     

Βυτωβνίτης (Bytownite, Ca0.5Na0.5Al1.5Si2.5O8):  

Είδος πλαγιόκλαστου που τείνει στο ασβεστιούχο ακραίο µέλος της σειράς 

(ανορθίτης)  
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∆είκτης πλάτυνσης: 

Εκφράζει τη σχέση µήκους / πλάτους ενός θραύσµατος πετρώµατος. Ο δείκτης 

πλάτυνσης θα είναι µεγαλύτερος του 1 όσο το σχήµα του θραύσµατος αποµακρύνεται 

από αυτό της σφαίρας  

∆ιάτοµα ή ∆ιατοµίτες (diatoms) - διατοµιτικές µάργες: 

Τα διάτοµα είναι µονοκύταροι οργανισµοί πυριτικής σύστασης. Τα περισσότερα 

διαβιούν σε περιβάλλοντα ανοιχτής θάλασσας, σε βαθιά νερά. Τα ιζήµατα που 

αποτέθηκαν στις παραπάνω συνθήκες και περιέχουν διάτοµα καλούνται διατοµιτικές 

µάργες 

∆ίθυρα (bivalvia): 

Τα δίθυρα ανήκουν στην κατηγορία των µαλακίων. Είναι  ζώα που διαβιούν τόσο σε 

περιβάλλον γλυκών, υφάλµυρων νερών όσο και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ποικίλου 

βάθους. Έχουν ασβεστιτικό κέλυφος  

∆ιορίτης (diorite):  

Ενδιάµεσης σύστασης πυριγενούς προέλευσης πέτρωµα που αποτελείται από 

πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη και συχνά βιοτίτη. Οι λεπτοί κόκκοι συνιστούν το 

πέτρωµα του ανδεσίτη 

∆ιοψίδιος (diopside, CaMgSi2O6):  

∆ευτερογενές ορυκτό της οµάδας των πυροξένων που σχηµατίζεται  στα κεραµικά 

κατά τη διαδικασία της όπτησης σε θερµοκρασίες > 850ºC. Προκύπτει από την 

αντίδραση CaO, MgO και SiO2 (CaO+MgO+2SiO2 
850°C⇒CaMgSi2O6).. Ο διοψίδιος 

είναι ενδεικτικό ορυκτό της ελάχιστης θερµοκρασίας όπτησης των κεραµικών, ενώ 

ταυτόχρονα ενδεικτικός της ύπαρξης ανθρακικού υλικού στη λεπτόµαζα. Εξαιτίας 

του σύντοµου της διαδικασίας της όπτησης δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν οι 
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κρύσταλλοι του οπότε έχει κρυπτοκρυσταλλική µορφή µη ορατή κατά την εξέταση 

των λεπτών τοµών στο πετρογραφικό/πολωτικό µικροσκόπιο  

∆ολοµίτης/∆ολοµιτιωµένος Ασβεστόλιθος (dolomite–dolostone,{Ca Mg(CO3)2}  ):  

Ο όρος δολοµίτης αφορά τόσο στο ορυκτό όσο και στο ιζηµατογενές πέτρωµα. Ο 

κρύσταλλος του ορυκτού έχει χαρακτηριστική ροµβόεδρη µορφή και πολύ συχνά οι 

εµφανίσεις του είναι µικροκοκκώδεις. Είναι βασικό ορυκτό των ιζηµατογενών 

πετρωµάτων, που, συνήθως, σχηµατίζονται από δολοµιτίωση των ασβεστόλιθων, από 

αντικατάσταση δηλαδή, του Ca µε Mg, µε την επίδραση του θαλασσινού νερού. 

Ανάλογα µε τα βαθµό αντικατάστασης, προκύπτει δολοµιτικός ασβεστόλιθος ή 

δολοµίτης. Ως ορυκτό µεταµορφωµένων πετρωµάτων συνιστά συστατικό των 

δολοµιτικών µαρµάρων. Οι δολοµίτες όταν αντιδράσουν µε πυρίτιο δίνουν 

ασβεστοµαγνησιούχα ορυκτά, όπως διοψίδιο (CaMgSi2O6)       

Εγκλείσµατα (impurities / inclusions): 

Οποιασδήποτε µορφής, µη αργιλικής σύστασης, υλικό που εκ φύσεως υπάρχει στην 

αργιλική µάζα. Ουσιαστικά πρόκειται για τις φυσικές «ακαθαρσίες» της αργίλου 

Εγχειρηµατική Αλυσίδα (chaîne opératoire): 

Την έννοια της εγχειρηµατικής αλυσίδας εισήγαγε ο Leroi-Gourhan. Ο όρος αποδίδει 

την αλληλουχία των τεχνικών πράξεων για την παραγωγή του τέχνεργου. Πρόκειται 

για σειρά εγχειρηµάτων µέσω των οποίων ο τεχνίτης διαχειρίζεται την πρώτη ύλη, τη 

φόρµα και την επιφάνεια ενός αγγείου, ώστε να παράξει ένα αντικείµενο 

συγκεκριµένης λειτουργικής/τεχνηµικής αξίας. Ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως 

τελεστική αλυσίδα ή ακολουθία εγχειρηµάτων. Στην παρούσα µελέτη υιοθετείται η 

ελληνική απόδοση εγχειρηµατική αλυσίδα  

Εδάφη (soils): 
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∆ηµιουργούνται στο ανώτερο τµήµα της επιφάνειας είτε από την αποσάθρωση 

προϋπαρχόντων πετρωµάτων είτε από τα συγκεντρούµενα της αποσάθρωσης υλικά 

και στο οποίο είναι δυνατόν να αναπτυχθούν φυτά. Βασικά συστατικά του εδάφους 

είναι υλικά ανόργανης και οργανικής προέλευσης, νερό και οξυγόνο 

Ενδιάµεσης σύστασης πετρώµατα: 

Πρόκειται για πετρώµατα πυριγενούς προέλευσης της οικογένειας των διοριτών. 

Πετρώµατα αυτής της οµάδας είναι οι διορίτες, µικροδιορίτες, ανδεσίτες και δακίτες. 

Συστατικά ορυκτά τους είναι τα πλαγιόκλαστα (χαλαζίας) και σε µικρότερη 

περιεκτικότητα σιδηροµαγνησιούχα όπως κεροστίλβη, βιοτίτης) 

Επίδοτο {epidote, Ca2(Al, Fe)3(OH)Si3O12)}:  

Συνιστά χαρακτηριστικό πυριτικό ορυκτό σε µεταµορφωµένα πετρώµατα χαµηλού 

και µέσου βαθµού µεταµόρφωσης. Απαντάται, ωστόσο, σε πυριγενή και ιζηµατογενή 

περιβάλλοντα. Το ορυκτό µπορεί να προκύψει από αλλοίωση πλαγιόκλαστων, 

ολιβίνη, αµφιβόλων, βιοτίτη  

Θερµική αντοχή (thermal shock resistance): 

Η ικανότητα των αγγείων, κυρίως τροφοπαρασκευαστικού χαρακτήρα, να αντέχουν 

σε επάλληλα επεισόδια επανέκθεσης στη φωτιά. Τα θερµικά σοκ στα οποία 

εκτίθενται επανειληµµένα τα µαγειρικά σκεύη, εξαιτίας της διαφορετικής 

θερµοκρασίας που αναπτύσσεται ανάµεσα στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια 

των τοιχωµάτων τους, επιφέρουν συνεχείς εντάσεις και προκαλούν ρωγµές. Το υψηλό 

πορώδες, η παρουσία εγκλεισµάτων φυλλόµορφης δοµής καθώς και εγκλεισµάτων µε 

ανάλογο συντελεστή θερµικής διαστολής, όπως αυτόν της λεπτόµαζας, είναι 

επιθυµητά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη θερµική αντοχή των αγγείων  

Θερµική αγωγιµότητα (thermal conductivity/heat effectiveness): 

Ιδιότητα που αφορά στον ρυθµό µε τον οποίο η θερµότητα διαπερνά την ύλη όταν 

αυτή εκτίθεται στη φωτιά. Η υψηλή θερµική αγωγιµότητα είναι επιθυµητή 
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λειτουργική ιδιότητα των αγγείων τροφοπαρασκευής διότι επιτρέπει τη γρήγορη 

µετάδοση της θερµότητας από τα τοιχώµατα του σκεύους στο περιεχόµενο του 

Ιδεοτεχνικός (ideotechnic): 

Ο όρος υιοθετήθηκε από τον Binford στο άρθρο του «Archaeology as Anthropology» 

(1962) και αφορά σε εκείνα τα αντικείµενα που «σηµαίνουν» τις ιδεολογικές 

εκλογικεύσεις του κοινωνικού συστήµατος, όπως για παράδειγµα τα ειδώλια 

Ιζήµατα (sediments):  

Ο σχηµατισµός τους προϋποθέτει τρία στάδια: την αποσάθρωση του µητρικού 

πετρώµατος, τη µεταφορά των σωµατιδίων της αποσάθρωσης, την απόθεσή τους. Η 

αποσάθρωση του αρχικού πετρώµατος µπορεί να είναι είτε φυσική – µηχανική είτε 

χηµική/βιοχηµική. Οι µηχανισµοί αποσάθρωσης και µεταφοράς µπορεί να είναι  το 

σύστηµα νερό – πάγος, ο αέρας, και οργανικό υλικό. Ανάλογα µε τον τρόπο 

σχηµατισµού του ιζήµατος αυτά διακρίνονται σε κλαστικά, βιογενή και χηµικά. 

Κλαστικά είναι εκείνα τα οποία προκύπτουν από την αποσάθρωση προϋπαρχόντων 

πετρωµάτων, µεταφέρονται και ακολούθως αποτίθενται. Βιογενή είναι εκείνα που 

δηµιουργούνται σε υδάτινα περιβάλλοντα από τα θραύσµατα κελυφών ή άλλων 

ανόργανων µελών υδρόβιων οργανισµών, τα οποία µετά τον θάνατο τους αποτίθενται 

είτε στον χώρο που ζούσαν είτε µεταφέρονται σε άλλον. Τέλος, τα χηµικά είναι 

αποτέλεσµα της καθίζησης και απόθεσης κρυσταλλικών ενώσεων που σχηµατίζονται 

από τα διαλυµένα άλατα που υπάρχουν σε υδάτινους χώρους, κυρίως τη θάλασσα. Τα 

υλικά αυτά δεν µεταφέρονται. Στη φύση τα ιζήµατα, συχνά, συνιστούν υβριδικές 

αποθέσεις όλων των παραπάνω ειδών, αποτέλεσµα δευτερογενών επιµολύνσεων.  

Τα ιζήµατα ταξινοµούνται, επιπλέον, µε βάση το µέγεθος των τεµµαχιδίων τους. Έτσι 

διακρίνονται ιζήµατα από κροκάλες, ψηφίδες, άµµο, ιλύ, άργιλο (σχετικά µε τις τιµές 

των  µεγεθών βλέπε το σχετικό λήµµα Κλίµακα Ingram – Wentworth). Ιζήµατα 
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κοκκοµετρίας άµµου, ψηφίδας, κροκάλας περιέχουν θραύσµατα πετρωµάτων (εκτός 

από ορυκτά). Ιζήµατα κοκκοµετρίας ιλύος τείνουν να περιέχουν ορυκτά, κυρίως 

χαλαζίες, µαρµαρυγίες, αστρίους που συνιστούν τα πλέον ανθεκτικά στη διαδικασία 

της αποσάθρωσης. Τέλος, οι άργιλοι τείνουν, εξαιτίας του πολύ µικρού µεγέθους 

τους, να περιέχουν αργιλικά ορυκτά.        

  Στο πλέον ώριµο στάδιο της διαδικασίας αποσάθρωσης προκύπτουν τα αργιλικά 

ορυκτά. Μετά την αποσάθρωση ακολουθεί η διάβρωση και η µεταφορά του υλικού 

µε τον αέρα, το νερό, ή τον πάγο. Το περιβάλλον απόθεσης και η µορφή των 

σωµατιδίων που µεταφέρονται και τελικά αποτίθενται εξαρτάται κάθε φορά από το 

µέγεθος του µεταφερόµενου υλικού και από την ενέργεια του παράγοντα µεταφοράς. 

Τα πιο µικρά σε µέγεθος ή τα περισσότερο ελαφριά σωµατίδια µεταφέρονται πιο 

εύκολα. Υψηλά επίπεδα ενέργειας του συστήµατος µεταφοράς µπορούν να 

µεταφέρουν βαρύτερα σωµατίδια.  

Το σχήµα του κλαστικού υλικού που χαρακτηρίζει το ίζηµα είναι δηλωτικό όχι µόνο 

της σφοδρότητας και του είδους του διαβρωτικού συντελεστή αλλά και της ιστορίας 

του. Όσο πιο µακριά από το µητρικό του πέτρωµα µεταφέρεται το κλαστικό υλικό 

τόσο περισσότερο στρογγυλοποιείται ο κόκκος, ενώ το µέγεθος του µικραίνει. Ο 

βαθµός άµβλυνσης των γωνιών των κόκκων (δείκτης στρογγυλότητας) ενός ιζήµατος 

είναι πολύ σηµαντικός όχι µόνο γιατί αντανακλά την ωριµότητα του ιζήµατος αλλά 

διότι επιτρέπει, σε ορισµένες περιπτώσεις, τη διερεύνηση του διαβρωτικού µέσου και 

το περιβάλλον απόθεσης. Η άµµος ποτάµιας προέλευσης εµφανίζει  ποικιλία ως προς 

τα επιµέρους µορφολογικά χαρακτηριστικά των κόκκων, ανάλογα µε τη σφοδρότητα 

και τη φορά των ρεόντων υδάτων (ήρεµο ή υψηλής ενεργότητας ποτάµιο σύστηµα).  

Η παρουσία / απουσία και η αναλογία των πιο ασταθών ορυκτών συνιστούν δείκτη 

του βαθµού ωριµότητας του ιζήµατος, δηλαδή της διάρκειας της µεταφοράς (πόσο 
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αποµακρύνθηκε από το µητρικό πέτρωµα). Ιζήµατα τα οποία προέρχονται από µια 

γρανοδιοριτική πηγή, για παράδειγµα, αναµένουµε στο πρωτογενές περιβάλλον 

αποσάθρωσης να περιέχουν κεροστίλβη, µαρµαρυγία, νατριούχους και καλλιούχους 

αστρίους και χαλαζία. Εάν η αποσάθρωση και η µεταφορά του ιζήµατος συνεχιστεί 

περιµένουµε να έχει καλλιούχους αστρίους, µίκα, χαλαζία, αλλά όχι κεροστίλβη και 

νατριούχους αστρίους. Σε επόµενο στάδιο της αποσάθρωσης/µεταφοράς  θα έχει 

χαλαζία και λίγους καλλιούχους αστρίους. Ο βαθµός που το ίζηµα τείνει να 

καταλήγει σε αυτό το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται ως ορυκτολογική ωριµότητα του 

ιζήµατος. Η αναλογική παρουσία του χαλαζία είναι δείκτης ωριµότητας του ιζήµατος. 

Τα ιζήµατα αποτελούν την πρώτη ύλη κατασκευής κεραµικών. Στην Κρήτη τα 

ιζήµατα γενικότερα που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή αρχαίας κεραµικής 

σχετίζονται µε µάργες θαλάσσιας προέλευσης, µε αργίλους-αργιλοψαµµίτες 

προερχόµενες από την αποσάθρωση της φυλλιτικής–χαλαζιτικής σειράς, µε 

ερυθρογαίες προερχόµενες από την αποσάθρωση ασβεστόλιθων – δολοµιτών και µε 

αργίλους-αργιλοψαµµίτες που προκύπτουν από την αποσάθρωση φλύσχη/νεότερων 

τεκτονικών καλυµµάτων.  

Ιζηµατογένεση (sedimentation): 

Η διαδικασία της συγκέντρωσης του ιζήµατος που πραγµατοποιείται αρχικά σε 

κατάλληλους χώρους µε φυσικές και χηµικές διαδικασίες και ακολούθως καθιζάνει 

µε τη µορφή στερεών κόκκων µέσα στο νερό      

Ιζηµατογενή πετρώµατα (sedimentary rocks):  

Τα πετρώµατα αυτά σχηµατίζονται στην επιφάνεια της γης ή κοντά σε αυτήν και 

αποτελούνται από στερεά προϊόντα. Ανάλογα µε τη διαδικασία σχηµατισµού τους 

διακρίνονται σε κλαστικά (clastic or detrital deposits) και χηµικά – βιογενή 

ιζηµατογενή πετρώµατα. Τα ιζηµατογενή πετρώµατα είτε είναι χαλαρά/ασύνδετα 

(λατύπες, άµµοι, ιλύς, άργιλος) είτε είναι συνεκτικά (κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, 
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αργιλικά πετρώµατα, ασβεστόλιθοι, δολοµίτες). Τα κλαστικά πετρώµατα 

δηµιουργούνται από τη λιθοποίηση, που συνίσταται στη συµπίεση και συγκόλληση, 

κλάσµατος µεγέθους άµµου ή χαλικιού (λιθοποίηση ορυκτών – πετρωµάτων). Στην 

κατηγορία των κλαστικών ιζηµάτων ανήκουν οι λατύπες, οι άµµοι, η ιλύς και τα 

αντίστοιχα συµπαγή πετρώµατα. Στα χηµικά/βιοχηµικά λαµβάνει χώρα, µε την 

ανάπτυξη χηµικών διεργασιών, η συγκόλληση είτε κρυσταλλικής υφής (συγκόλληση 

ορυκτών) είτε η συγκόλληση οργανικού υλικού (φυτικοί – ζωικοί οργανισµοί). Στα 

χηµικά/βιοχηµικά πετρώµατα ανήκουν οι ασβεστόλιθοι, δολοµίτες κλπ.  Τα 

ιζηµατογενή πετρώµατα µπορεί να αποτελούνται από 3 διαφορετικά συστατικά. 

Clasts, δηλαδή θραύσµατα ορυκτών και πετρωµάτων), τη λεπτόµαζα (λεπτόκοκκο 

υλικό που αναπτύσσεται µεταξύ του κλάσµατος) και συγκολλητικό υλικό που ενώνει 

το προαναφερθέν υλικό όπως ασβεστίτης και πυρίτιο. Το κλάσµα χαρακτηρίζεται µε 

βάση το µέγεθος των κόκκων του και µε βάση αυτό το χαρακτηριστικό 

προσδιορίζεται το είδος του ιζηµατογενούς πετρώµατος.  Ιζηµατογενή πετρώµατα 

είναι τα κροκαλοπαγή,  ψαµµίτες, πετρώµατα τα οποία αποτελούνται ως επί το 

πλείστον από άργιλο, ιλύ (αργιλόλιθοι – ιλυόλιθοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι), 

ασβεστόλιθοι, δολοµιτιωµένοι ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, πυριτόλιθοι   

Ιλλίτης: 

Λεπτόκοκκος µαρµαρυγίας µε κοκκοµετρία αργιλικών ορυκτών (<2µm). Ως µέγιστη 

θερµοκρασία διάσπασης του ιλλίτη θα θεωρείται αυτή των 700/750ºC 

Ιλυόλιθος (mudstone): 

Ιζηµατογενές πέτρωµα που αποτελείται, κυρίως, από αργιλικό υλικό (σωµατίδια 

µεγέθους αργίλου ) και χαλαζίες µεγέθους ιλύος 

Ιλύς ( silt - mud):  
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Πρόκειται για ίζηµα µε κλάσµα µεγέθους από 1/16mm έως 1/256mm. Όπως και στην 

περίπτωση της άµµου το µέγεθος αυτό αφορά όχι σε πετρώµατα, αλλά σε ορυκτά, 

κυρίως χαλαζία 

Ισοχρηστική – ισοτελική διαφοροποίηση (isochrestic variation): 

Ο όρος «ισοχρηστική διαφοροποίηση» προτάθηκε από τον Sackett προκειµένου να 

αποδώσει την ύπαρξη διαφοροποιηµένων ως προς την εγχειρηµατική τους ακολουθία 

προϊόντων για την παραγωγή αγγείων µε ανάλογη «χρήση». Αφορά στη δυνατότητα 

του τεχνίτη να επιλέγει σε κάθε στάδιο της εγχειρηµατικής ακολουθίας τη δική του 

«ιδανική» λύση για την επίτευξη ανάλογου αποτελέσµατος 

(λειτουργικού/τεχνηµικού). Την ίδια δυνατότητα αποδίδει και ο όρος 

«ισοτελικότητα»  

Κεραµική / κεραµοποίηση: 

 Κεραµοποίηση καλείται η οριστική, µη αναστρέψιµη µετατροπή του 

µορφοποιηµένου µε την πηλόµαζα, εύπλαστου σκεύους σε σταθερό, χωρίς 

πλαστικότητα, αγγείο. Η κεραµοποίηση συνοδεύεται από αλλαγή των µακρο –

χαρακτηριστικών του σώµατος και ορυκτολογικές, χηµικές µεταβολές. Το 

παραγόµενο σκεύος καλείται κεραµική. Η κεραµική, µε βασικά δοµικά 

χαρακτηριστικά της το αργιλικό κλάσµα και το αδρανές, διαφοροποιείται από τις 

φυσικές αργίλους στο ότι, σε αντίθεση µε αυτές, εµπεριέχει, πάντα, τον ανθρωπογενή 

χαρακτήρα. Κατά τη µετατροπή του πήλινου σκεύους σε κεραµικό µε την έκθεση του 

σώµατος στη φωτιά συντελούνται οι ακόλουθες φυσικές, ορυκτολογικές και χηµικές 

µεταβολές:  

Απώλεια του νερού: µε την έκθεση του σώµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες (<300ºC) 

αποβάλλεται το προσροφηµένο νερό µηχανικής προέλευσης, που βρίσκεται στην 

επιφάνεια και ανάµεσα στα αργιλικά ορυκτά. Ο συνολικός όγκος του σκεύους 
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µειώνεται µε τη συστολή του. Ακολούθως, ξεκινάει η αποϋδροξυλίωση, οπότε µέχρι 

τους 800ºC επέρχεται η πλήρης αποϋδροξυλίωση του σώµατος. Αποβάλλεται το νερό 

της κρυσταλλικής δοµής και το νερό χηµικής προέλευσης που ως OH συνιστά 

ουσιαστικό δοµικό µέρος των αργιλικών ορυκτών.  

Με την αποϋδροξυλίωση καταστρέφεται οριστικά το κρυσταλλικό πλέγµα των 

αργιλικών ορυκτών (Καταστροφή των αργιλικών ορυκτών) και απελευθερώνονται τα 

βασικά δοµικά τους συστατικά (SiO2 και Al2O3). Ακολουθεί περαιτέρω συστολή του 

σώµατος, ενώ παράλληλα αρχίζει η συγκόλληση (βλέπε το σχετικό λήµµα) των 

αργιλικών σωµατιδίων.  

Ταυτόχρονα, και έως, περίπου, τους 800ºC καταστρέφεται το ανθρακικό ασβέστιο 

(CaCO3) παράγοντας CaΟ και εκλύοντας CO2 {CaCO3 800°C → CaO+CO2↑} 

Τα προϊόντα της αποϋδροξυλίωσης, το CaΟ, τα υπόλοιπα οξείδια (Fe2O3, MgO, NaO 

κλπ.) σε συνδυασµό µε αέρια που εκλύονται από την καύσιµη ύλη κατά την 

τροφοδότηση της φωτιάς, αλλά και τα αέρια προϊόντα των συνθηκών ατµόσφαιρας 

που επικρατούν, αντιδρούν µεταξύ τους µε την πρόοδο της θερµοκρασίας και 

συµµετέχουν στον σχηµατισµό της ρευστής, άµορφης φάσης (υαλοποίηση – βλέπε το 

σχετικό λήµµα), καθώς και στον σχηµατισµό νέων ορυκτολογικών φάσεων υψηλών 

θερµοκρασιών (πχ. διοψίδιος, γκελενίτης, άστριοι κλπ.). Η έναρξη της υαλοποίησης 

µειώνει το πορώδες και συστέλλει περαιτέρω το σώµα. Η προσβολή της αργιλικής 

µήτρας µε CaO και η αύξηση του Fe2O3 επηρεάζει το χρώµα της κεραµικής. 

Το είδος των νέων ορυκτολογικών φάσεων που σχηµατίζονται σε θερµοκρασίες 

>850ºC εξαρτάται, κάθε φορά, από την περιεκτικότητα του σώµατος στα επιµέρους 

οξείδια. Το CaO αντιδρώντας, σχηµατίζει νέες ασβεστιοαργιλιοπυριτικές φάσεις, 

όπως γκελενίτη, ανορθίτη (αστρίους, ως δευτερογενή συστατικά του σώµατος), ενώ 

σε θερµοκρασίες >1080ºC δίνει βολλαστονίτη. Όταν στη µάζα που εκτίθεται, γενικά, 
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σε θερµοκρασίες >900ºC υπάρχει ικανή ποσότητα MgO σχηµατίζεται διοψίδιος. Σε 

αντίστοιχα υψηλές θερµοκρασίες, σε σώµατα µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε 

CaO (µη ασβεστιούχα κεραµικά µε πολύ χαµηλό CaO), παρατηρείται αύξηση του 

αριθµού και του µεγέθους των κόκκων των οξειδίων του σιδήρου 

Κεραµική ύλη (fabric):  

Το σύνολο των χαρακτηριστικών του ψηµένου πηλού όπως τεκµηριώνονται από την 

εξέταση της κεραµικής µέσω των αναλυτικών τεχνικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι όσα προσδιορίζουν το αργιλικό κλάσµα και όσα αφορούν  στο αδρανές. Ο 

χαρακτηρισµός του αργιλικού κλάσµατος αφορά στη µικροµορφολογία της 

λεπτόµαζας µέσα από την οπτική παρατήρηση στο πετρογραφικό µικροσκόπιο ή στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης. Ο χαρακτηρισµός του αδρανούς αφορά στον 

οπτικό προσδιορισµό ορυκτών και θραυσµάτων πετρωµάτων µε την παρατήρηση 

λεπτών τοµών στο πολωτικό/πετρογραφικό µικροσκόπιο και στον προσδιορισµό 

ορυκτολογικών φάσεων µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων – Χ. 

Παράµετρο, τέλος, χαρακτηρισµού της κεραµικής ύλης συνιστά και ο χηµικός 

προσδιορισµός της µε τη µέθοδο του φθορισµού ακτίνων – Χ. 

Κλίµακα Mohs (Mohs scale):  

Κλίµακα µέτρησης της σκληρότητας των ορυκτών, της αντοχής, δηλαδή, των 

ορυκτών στις συνθήκες της αποσάθρωσης. Ως ορυκτό µε βαθµό σκληρότητας 1 

(εύκολα µηχανικά αποσαθρούµενο) είναι ο τάλκης και ως ορυκτό µε βαθµό 

σκληρότητας 10, το πλέον ανθεκτικό στην αποσάθρωση ορυκτό, λογίζεται το 

διαµάντι. Ο ασβεστίτης έχει βαθµό σκληρότητας 3, τα ορθόκλαστα (µέλος της 

οικογένειας των αστρίων) βαθµό σκληρότητας 6 και ο χαλαζίας 7. Όταν δεν έχουµε 

στη διάθεσή µας την πλήρη σειρά των ορυκτών για να ελέγξουµε τη σκληρότητα 

χρησιµοποιούµε πρόχειρα µέσα γνωστής σκληρότητας: νύχι χεριού µε σκληρότητα 
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2½, χάλκινο νόµισµα µε σκληρότητα 3, σιδερένιο καρφί µε σκληρότητα 4½, σουγιά 

µε σκληρότητα 5½, λίµα ατσάλινη µε σκληρότητα 6½-7 

Κλίµακα Ingram - Wentworth (Ingram - Wentworth scale): 

Κλίµακα χαρακτηρισµού εδαφών και ιζηµάτων µε βάση την κοκκοµετρία των 

σωµατιδίων που τα χαρακτηρίζουν: 1) κροκάλες>4mm, ψηφίδες 4-2mm, 2) άµµος: 2-

0.0625mm, 2α) πολύ χονδρή άµµος: 2-1mm, 2β) χονδρή άµµος: 1-0.5mm, 2γ) µέση 

άµµος: 0.5-0.25mm, 2δ) λεπτή άµµος: 0.25-0.125mm, 2ε) πολύ λεπτή άµµος: 0.125-

0.0625mm, 3) ιλύς: 0.0625-0.003mm, 4) άργιλος: <0.003mm  

Κοινωνικοτεχνικός (sociotechnic): 

Ο όρος υιοθετήθηκε από τον Binford στο άρθρο του «Archaeology as Anthropology» 

(1962) και αφορά σε εκείνα τα αντικείµενα που η λειτουργική τους αξία σχετίζεται 

άµεσα µε την υποστήριξη των κοινωνικών δοµών ενός συλλογικού µορφώµατος. Για 

παράδειγµα, χάλκινα αντικείµενα µε τη µορφή ελασµάτων που συνιστούν τυπικά 

κτερίσµατα τάφων 

Κρυσταλλικό πλέγµα (crystalline structure):  

Χαρακτηριστικό της κρυσταλλικής κατάστασης της ύλης είναι ότι τα άτοµα, µόρια, 

ιόντα βρίσκονται σε ορισµένα σηµεία, διατεταγµένα σε επίπεδα µε συγκεκριµένη 

απόσταση µεταξύ τους, που επαναλαµβάνονται περιοδικά σε τρισδιάστατη διάταξη 

στον χώρο δηµιουργώντας το κρυσταλλικό πλέγµα. Αντίθετα, η άµορφη, µη 

κρυσταλλική ύλη, όπως το γυαλί, χαρακτηρίζεται από αταξία στη διάταξη των 

ατόµων και των µορίων της. Σε κάθε κρυσταλλικό υλικό οι αποστάσεις µεταξύ των 

ατόµων και η γενικότερη διάταξη τους είναι διαφορετική   

Λεπτή τοµή (thin section):  

Πρόκειται για παρασκεύασµα που δηµιουργείται από την κοπή του κεραµικού και το 

οποίο τρίβεται για να αποκτήσει πάχος 0.03mm, προκειµένου να το διαπερνά το φως 
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του µικροσκοπίου. Τοποθετείται επάνω σε διαφάνεια γυαλιού παράγοντας τη λεπτή 

τοµή. Η µελέτη της για τον προσδιορισµό των ορυκτών/πετρωµάτων και της 

γενικότερης µικροµορφολογίας του κεραµικού, µέσω της λεπτής τοµής, γίνεται στο 

πολωτικό / πετρογραφικό µικροσκόπιο        

Λεπτόµαζα (matrix - groundmass):  

Στην περίπτωση των κεραµικών ο όρος αφορά στο άµορφο, υποµικροσκοπικής 

φύσεως, υαλοποιηµένο ή µη σώµα των κεραµικών. Περιβάλλει το αδρανές υλικό και 

λειτουργεί ως συνεκτικός µηχανισµός των κρυστάλλων. Η εξέταση των 

χαρακτηριστικών της λεπτόµαζας σε ένα κεραµοποιηµένο σώµα συνιστά δείκτη 

διαφοροποίησης κεραµικών υλών, ενώ επιτρέπει τον προσδιορισµό ορισµένων 

τεχνολογιών. Συνιστά, για παράδειγµα, δείκτη ανάµιξης ή όχι διαφορετικών αργίλων 

ή επιτρέπει, µε βάση τον βαθµό της οπτικής ενεργότητας, τον σχετικό προσδιορισµό 

της θερµοκρασίας έψησης της κεραµικής. Η χρωµατική οµοιογένεια ή ετερογένεια 

της λεπτόµαζας είναι δηλωτική των συνθηκών ατµόσφαιρας. Γενικά, σε ένα 

κεραµοποιηµένο υλικό η λεπτόµαζα συνιστά το 60-80% του κεραµοποιηµένου 

σώµατος 

Μαρµαρυγίας (mica):  

Το όνοµα τους οφείλεται στη χαρακτηριστική τους λάµψη. Από τις σπουδαιότερες 

οµάδες πετρογενετικών ορυκτών. Χαρακτηρίζονται από τέλειο σχισµό γι’ αυτό και 

αποσαθρώνονται σε εύκαµπτα φυλλάρια και βελόνες. Αποτελούνται από δύο φύλλα 

τετραέδρων πυριτίου (SiO4) µε µερική υποκατάσταση του Si µε Al. Βασικά ορυκτά 

της οµάδας είναι ο βιοτίτης και ο µοσχοβίτης. Χαρακτηρίζουν πυριγενή ή 

µεταµορφωµένα περιβάλλοντα. Σε ιζηµατογενή από την άλλη περιβάλλοντα 

σχηµατίζεται ιλλίτης  

Μάργες (marls):  
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Πρόκειται για χηµικοκλαστικά, βιοκλαστικά ιζήµατα θαλάσσιας (λιµναίας) 

προέλευσης που συνίστανται σε µίγµα αργίλου (ιλύος, άµµου) και λεπτόκοκκου 

υποµικροσκοπικού ανθρακικού υλικού (ασβεστιτικού, δολοµιτικού). Το κλαστικό 

υλικό αποτελεί η άργιλος, το χηµικό αποτελεί το ανθρακικό ασβέστιο και το βιογενές 

το οργανογενούς µορφής ασβεστιτικό υλικό (απολιθώµατα). Η καθαρή µάργα έχει 

περιεκτικότητα σε ανθρακικό υλικό που κυµαίνεται από 35-65%. Γενικά, το µίγµα 

αργίλου – ανθρακικού υλικού ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ανθρακικό υλικό 

χαρακτηρίζεται ως καθαρή άργιλος (0-10%), µαργαϊκή άργιλος (10-35%), µάργα (35-

65%), µαργαϊκός αβεστόλιθος (65-90%), ασβεστόλιθος (90-100%). Οι µάργες 

εµφανίζουν χαµηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου (περιεκτικότητες <=5%).  

Μεταµορφωµένα ή κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα (metamorphic rocks): 

Πρόκειται για πετρώµατα τα οποία δηµιουργούνται από άλλα, προϋπάρχοντα 

(ιζηµατογενή, µεταµορφωµένα, πυριγενή) µε αύξηση της θερµοκρασίας και της 

πίεσης και τα οποία, παραµένοντας σε στερεή κατάσταση, αλλοιώνονται 

ορυκτολογικά, ιστολογικά ή χηµικά.  

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µεταµορφωµένων πετρωµάτων είναι: α) 

αποτελούνται από νέα ορυκτά τα οποία δηµιουργήθηκαν από τη µεταµόρφωση και 

από τα ανακρυσταλλωµένα αρχικά ορυκτά, β) εµφανίζουν χαρακτηριστικούς ιστούς 

καθώς τα συστατικά ορυκτά τους αναπτύσσονται παράλληλα, κατά επίπεδα, γεγονός 

που οδηγεί στην πλακοειδή µορφή των διαβρωτικών τους υλικών (σχιστότητα), γ) τα 

συστατικά ορυκτά των κρυστάλλων τους αναπτύσσονται κατά στώµατα, δ) η 

εµφάνιση ορισµένων νέων, δευτερογενών, ορυκτών, που συνιστούν ορυκτά – δείκτες 

(index minerals) είναι ενδεικτικά της ορυκτολογικής σύστασης του µητρικού 

πετρώµατος καθώς και της θερµοκρασίας και της πίεσης στα οποία σχηµατίστηκαν.  
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Βασικοί µεταµορφωτικοί παράγοντες είναι η θερµοκρασία, η πίεση και η 

παρουσία/απουσία ρευστής φάσης. Οι διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας και 

πίεσης που επικρατούν κατά τη µεταµόρφωση σε σχέση µε τις αντίστοιχες αρχικές 

της δηµιουργίας του µητρικού πετρώµατος οδηγούν στη διάσπαση των αρχικών 

ορυκτών, στη δηµιουργία νέων και στην ανακρυστάλλωση των αρχικών ορυκτών. 

Ανάλογα µε τον βαθµό µεταµόρφωσης (χαµηλού, µέσου, υψηλού), δηλαδή την 

ένταση της µεταµορφωτικής δράσης προκύπτουν διαφορετικοί λιθολογικοί τύποι 

µεταµορφωµένων πετρωµάτων (slate – χαµηλού βαθµού, φυλλίτες – χαµηλού 

βαθµού, σχιστόλιθοι – µεσαίου βαθµού, γνεύσιοι – υψηλού βαθµού). Ορισµένα 

ορυκτά των αρχικών πετρωµάτων, όπως των αργιλικών, που µεταβάλλονται εύκολα, 

αρχίζουν, εκτιθέµενα στη µεταµόρφωση, να µετατρέπονται στα µητρικά ορυκτά τους, 

όπως τη µίκα και τους αστρίους 

Μεταµόρφωση (metamorphism):  

Η µεταβολή στη σύσταση και την υφή προϋπαρχόντων πετρωµάτων σε συνθήκες 

θερµοκρασίας και πίεσης που αναπτύσσονται κάτω από τον φλοιό της γης, 

µεγαλύτερες από αυτές που επικρατούν στην  επιφάνεια. Εάν η θερµοκρασία δεν έχει 

ανέλθει σε υψηλές τιµές τότε η µεταµόρφωση χαρακτηρίζεται από προσανατολισµό 

των ορυκτών του πετρώµατος (σχιστότητα). Εάν πίεση και θερµοκρασία έχουν 

µεταβληθεί τότε εκτός από τον προσανατολισµό των συστατικών ορυκτών του 

πετρώµατος θα γίνει ανακρυστάλλωση και δηµιουργία νέων ορυκτών. Τα προϊόντα 

της µεταµόρφωσης είναι τα µεταµορφωµένα πετρώµατα 

Μη ασβεστιούχες άργιλοι (non calcareous clay):  

Πρόκειται για αργίλους µε χαµηλή περιεκτικότητα σε CaO < 5%. Η 

µικροµορφολογία των µη ασβεστιούχων αργίλων εµφανίζεται ως πλήρως 

υαλοποιηµένη στους 950°C σε συνθήκες οξείδωσης στους 900°C σε αναγωγικές 
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συνθήκες. Η εκτεταµένη υαλοποίηση αυτών των αργίλων στις παραπάνω 

θερµοκρασίες, µε πυκνή, χωρίς ανοίγµατα, δοµή, καθιστά τα αγγεία δυσλειτουργικά 

και εύθραυστα, ενώ ο κίνδυνος της φυσαλίδωσης και κατάρρευσης του 

µορφοποιηµένου σκεύους, κατά την όπτηση, είναι άµεσος   

Μητρικό πέτρωµα (parent rock):  

Το «υγιές», αρχικό πέτρωµα από την αποσάθρωση του οποίου προκύπτει το τελικό 

ιζηµατογενές προϊόν 

Μηχανικό Επίχρισµα (self slip): 

Πολύ λεπτό αιώρηµα που καλύπτει την επιφάνεια των κεραµικών µε τη µορφή 

«ψευδοεπιχρίσµατος». Η «ψευδαίσθηση» του επιχρίσµατος που σχετίζεται µε τη 

λεπτότητα του αιωρήµατος προκύπτει κατά τη µορφοποίηση του σκεύους είτε στον 

τροχό είτε µε σχετική άσκηση πίεσης από τα χέρια του κεραµέα κατά την τελική 

οµαλοποίηση της επιφάνειας του παραγόµενου σκεύους µε αποτέλεσµα τη 

συγκέντρωση περισσότερων κόκκων  πηλού στον εξωτερικό «φλοιό» του αγγείου. 

Επειδή το σώµα του αγγείου και το µηχανικό επίχρισµα συνιστούν µία και την αυτή 

πηλόµαζα, το µηχανικό επίχρισµα έχει το ίδιο χρώµα µε αυτό του σώµατος ή έναν 

τόνο σκοτεινότερο εξαιτίας της αυξηµένης συγκέντρωσης αργιλικού υλικού  

Μοσχοβίτης (muscovite) ή λευκός µαρµαρυγίας:  

Η σειρά αυτή ανήκει στην οµάδα των µαρµαρυγιών. Μέλη της οµάδας είναι ο 

µοσχοβίτης [KAl2{Si3AlO10(OH,F)2}], ο παραγονίτης (το Κ αντικαθίσταται µε Na) 

και ο φεγκίτης [K2(Fe, Mg)Al3{Si7AlO20(OH,F)4}. Τα µέλη της, είναι ανθεκτικά 

στις αλλοιώσεις και γι’ αυτό απαντώνται και στα ιζηµατογενή πετρώµατα. Ως 

θερµοκρασία διάσπασής του στην παρούσα µελέτη θα θεωρείται αυτή των 850ºC. 

Απαντάται σε όλες τις κατηγορίες πετρωµάτων 

Νεογενές:  
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Μεταλπική χρονοστρωµατογραφική ενότητα µε τη µορφή κλαστικών, κυρίως, 

ιζηµάτων που αποτέθηκαν κατά την περίοδο του Μειόκαινου – Πλειόκαινου και 

πληρώνουν τις λεκάνες που χωρίζουν τα βουνά. Οι σχηµατισµοί του Νεογενούς 

αποτέθηκαν σε όλα τα δυνατά αποθετικά περιβάλλοντα (θάλασσα, λίµνες, υφάλµυρα 

και χερσαία περιβάλλοντα). Συνίστανται, κυρίως, σε µάργες, κροκαλοπαγή, 

ψαµµίτες, ασβεστόλιθους και αργιλικά πετρώµατα. 

Ολιβίνες (Mg,Fe)2SiO4:  

Αποτελεί κύριο συστατικό υπερβασικών, κυρίως, αλλά και βασικών πετρωµάτων. 

Ακραία µέλη της σειράς είναι ο µαγνησιούχος φορστερίτης (Mg2SiO4) και ο 

σιδηρούχος φαϋαλίτης (Fe2SiO4). Κατά την όπτηση µπορεί να σχηµατιστεί ολιβίνης 

(φορστερίτης) µετά την καταστροφή του σερπεντίνη σε θερµοκρασίες 700°C 

{2Mg3Si2O5(OH)4
+O2>700°C→3Mg2SiO4+SiO2+2H2O. Η καταστροφή του ολιβίνη 

κατά την όπτηση θα δώσει πυροξένους, αλλά όχι µε τη µορφή του διοψίδιου 

Οξείδια σιδήρου (oxides): 

Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα εξής ορυκτά: γκαιτίτης (FeO(OH)), αιµατίτης (Fe2O3), 

µαγνητίτης (Fe3O4), ιλµενίτης (FeOTiO2), ρουτίλιο (TiO2). Πρόκειται για ορυκτά που 

προκύπτουν από την αποσάθρωση πυριτικών ορυκτών που περιέχουν σίδηρο  

Οπτικά ενεργή/ανενεργή λεπτόµαζα (optical activity/inactivity):  

Ο προσδιορισµός του βαθµού οπτικής ενεργότητας της λεπτόµαζας συνιστά δείκτη 

σχετικού προσδιορισµού της θερµοκρασίας έψησης του κεραµικού. Η ένταση της 

ενεργότητας, όπως καταγράφεται κατά την εξέταση της λεπτόµαζας της λεπτής τοµής 

στο πολωτικό µικροσκόπιο, εκφράζεται µε τον αντίστοιχο βαθµό της χρωµατικής της 

µεταβολής, κατά την περιστροφή της τράπεζας του πολωτικού µικροσκοπίου. Όσο 

εντονότερη είναι η αλλαγή τόσο περισσότερο χαµηλά ψηµένη είναι η κεραµική µε 
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δεδοµένο ότι οι υψηλότερες θερµοκρασίες επιφέρουν µεγαλύτερο βαθµό 

υαλοποίησης και περισσότερο ισότροπη συµπεριφορά 

Ορθόκλαστα (orthoclase, KAlSi3O8):  

Αργιλοπυριτική ένωση του καλίου της οικογένειας των αστρίων. Απαντάται σε 

πυριγενή και µεταµορφωµένα περιβάλλοντα και αλλοιώνεται σε µίκα και αργιλικά 

ορυκτά 

Ορυκτό (mineral): rock forming minerals – accessory minerals:  

Πρόκειται για µια φυσικά υπάρχουσα χηµική ένωση, κρυσταλλικής µορφής, στερεάς 

κατάστασης, υλικό που προκύπτει συνήθως από την ένωση δύο ή περισσότερων 

χηµικών στοιχείων. Χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες φυσικές ιδιότητες 

(σκληρότητα, χρώµα) και η χηµική του σύσταση σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 

δυνατόν να εµφανίζεται µερικώς διαφοροποιηµένη. Η κρυσταλλική δοµή των 

ορυκτών οφείλεται στην τυπική ανάπτυξη των ατόµων των του σε ένα δίκτυο τριών 

διαστάσεων. Το γεωµετρικό σχήµα των κρυστάλλων ενός ορυκτού οφείλεται στην 

αντίστοιχη εσωτερική τυπική ανάπτυξη των ατόµων του. Α.Πυριτικά ορυκτά: 

σιδηροµαγνησιούχα (ολιβίνης, πυρόξενοι, αµφίβολοι, βιοτίτης) – µη 

σιδηροµαγνησιούχα ή λευκοκρατικά: α) άστριοι: 1. καλλιούχοι άστριοι: 

1α.µικροκλινής, 1β.ορθόκλαστα (KAlSi3O8), 2. πλαγιόκλαστα: 2α.ασβεστιούχοι 

(CaAl2Si2O8), 2β.νατριούχοι (NaAlSi3O8), β) χαλαζίας, γ)µοσχοβίτης. Στην 

κατηγορία των φυλλοπυριτικών ορυκτών, ορυκτά, δηλαδή µε φυλλόµορφη ανάπτυξη 

των τετραέδρων του πυριτίου, ανήκει η οµάδα του µαρµαρυγία (βιοτίτης, 

µοσχοβίτης) και τα αργιλικά ορυκτά. Β.Ανθρακικά ορυκτά: ασβεστίτης ( CaCO3, 

βασικό ορυκτό του ασβεστόλιθου), δολοµίτης (CaMg(CO3), βασικό ορυκτό του 

δολόλιθου), Γ.Οξείδια: αιµατίτης (Fe2O3), µαγνητίτης (Fe3O4), γκαιτίτης (FeO(OH)). 
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Τα παραπάνω  ορυκτά εµφανίζουν διαφορετική αντοχή στη διαδικασία της 

αποσάθρωσης    

Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD X Ray Diffraction):  

Αναλυτική τεχνική που επιτρέπει τον προσδιορισµό κρυσταλλικών φάσεων, της 

ορυκτολογικής, δηλαδή, σύστασης του εξεταζόµενου σώµατος. Η αναγνώριση ακόµα 

και κρυπτοκρυσταλλικών φάσεων µη ορατών στο πολωτικό µικροσκόπιο υψηλών 

θερµοκρασιών, αλλά και η γενικότερη ταυτοποίηση ορυκτών, επιτρέπει τον 

προσδιορισµό των θερµοκρασιών έψησης των κεραµικών. Βασική αρχή της µεθόδου 

είναι η αναγνώριση ορυκτολογικών φάσεων µέσω του προσδιορισµού των 

αποστάσεων των ενδοκρυσταλλικών επιπέδων του κρυσταλλικού πλέγµατος που σε 

συνδυασµό µε τις αντίστοιχες εντάσεις αποτελούν τα «δακτυλικά αποτυπώµατα» 

κάθε ορυκτού 

Περιοχή συµφερόντων (interest region): 

Συνιστά µονάδα έκφρασης µιας διευρυµένης κοινοτικής ταυτότητας, ένα σύνολο 

διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων, που γενικά έχουν ανάλογες επιδιώξεις και 

κοινή συνείδηση, µολονότι αυτή η διασυλλογικότητα µπορεί να εκφράζεται 

ταυτόχρονα µέσα από επιµέρους διαφορετικότητες.  

Πετρογραφία (petrography):  

Η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη και τον προσδιορισµό ορυκτών και 

πετρωµάτων. Απαραίτητο εργαλείο στη µελέτη τους είναι το πολωτικό µικροσκόπιο 

στο οποίο γίνεται η παρατήρηση των λεπτών τοµών για τον προσδιορισµό των 

ορυκτών / πετρωµάτων µε βάση τις οπτικές τους ιδιότητες. Γενικά, η πετρογραφική 

εξέταση λεπτών τοµών κεραµικών αφορά στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών 

τόσο της λεπτόµαζας (βλέπε λήµµα λεπτόµαζα) όσο και  του αδρανούς 
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(προσδιορισµός της ορυκτολογίας, της κοκκοµετρίας (µέγεθος) και της 

µορφολογίας/υφής (σχήµα, µορφοµετρία) των κόκκων)  

Πετρολογία (petrology):  

Η επιστήµη που ασχολείται µε τη γένεση και προέλευση των πετρωµάτων. 

Προσπαθεί να κατανοήσει τους µηχανισµούς ανάπτυξης και διαµόρφωσης των 

γεωλογικών σχηµατισµών 

Πέτρωµα (rock):  

Πρόκειται για συσσωµάτωµα στερεάς κατάστασης ενός η περισσοτέρων 

διαφορετικών ορυκτών. Αρκετά ορυκτά συνιστούν βασικό δοµικό συστατικό πλέον 

του ενός πετρώµατος. Για τον λόγο αυτό απαραίτητο στοιχείο προσδιορισµού των 

ορυκτών δεν είναι µόνο το είδος των ορυκτών που το αποτελούν αλλά και η 

γενικότερη υφή και ανάπτυξη των κόκκων τους. Τα πετρώµατα ανάλογα µε τον 

τρόπο σχηµατισµού και τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: τα ιζηµατογενή, τα πυριγενή και τα µεταµορφωµένα 

Πλαγιόκλαστα {plagioclase, (Ca,Na)(Al,Si)AlS2O8}:  

Ανήκουν στην οικογένεια των ασβεστονατριούχων αστρίων και διακρίνονται σε 

επιµέρους είδη ανάλογα µε την % περιεκτικότητα τους σε Na ή Ca. Τα καθαρώς 

νατριούχα είναι ο αλβίτης (NaAlSi3O8), ενώ τα καθαρώς ασβεστιούχα είναι ο 

ανορθίτης (CaAl2Si2O8). Ανάµεσα στα ακραία µέλη τους αναγνωρίζονται άλλα µε 

µεταβλητή αναλογία Na/Ca. Βρίσκονται στα πυριγενή και µεταµορφωµένα 

πετρώµατα, σπανιότερα στα ιζηµατογενή  

Πηλόµαζα ή πηλός (body – paste):  

Η ήδη από τον κεραµέα έτοιµη προς µορφοποίηση άργιλος, που δεν έχει ακόµα 

ψηθεί, αλλά έχει δεχτεί τη σχετική προετοιµασία: καθαρισµό, προσθήκη, ανάµιξη ή, 

σε σπάνιες περιπτώσεις, απλώς ζύµωση 
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Ποιοτικός σταθερότυπος τεχνοσυστήµατος: 

Αφορά στην πλήρη ακολουθία των τύπων των αγγείων και εποµένως στην ακολουθία 

των λειτουργιών των σκευών που παράγεται από ένα τεχνοσύστηµα και το 

χαρακτηρίζει. Αφορά δηλαδή στη σχέση ανάµεσα στην ιδιαίτερη παράδοση 

κατασκευής και στο σύνολο των παραγόµενων µε αυτήν αγγείων. Για παράδειγµα, ο 

ποιοτικός σταθερότυπος ενός τεχνοσυστήµατος Α χαρακτηρίζεται από κωνικά άωτα 

κύπελλα, αγγεία τροφοπαρασκευής, ανοιχτά και κλειστά αγγεία, αλλά όχι 

ηµισφαιρικά κύπελλα  

Πολωτικό ή πετρογραφικό µικροσκόπιο (petrographic microscope):  

Στο πετρογραφικό ή πολωτικό µικροσκόπιο εξετάζονται ορυκτά σε λεπτές τοµές σε 

µεγεθύνσεις που φτάνουν έως 500Χ. Με βάση τις οπτικές τους ιδιότητες κατά τη 

διαπέραση πολωµένου φωτός προσδιορίζονται ορυκτά και θραύσµατα πετρωµάτων, 

ενώ µελετώνται και χαρακτηριστικά της µικροµορφολογίας της λεπτόµαζας, όπως ο 

βαθµός οπτικής ενεργότητας, ως δείκτης σχετικού προσδιορισµού της θερµοκρασίας 

έψησης ή η ανάµιξη αργίλων      

Πρόσµιξη (temper):  

Ως πρόσµιξη θεωρείται οποιαδήποτε µορφή σκόπιµης, από τον κεραµέα, προσθετικής 

παρέµβασης, κατά την προετοιµασία της αργίλου και τη µετατροπή της σε πηλόµαζα. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι άργιλοι προκειµένου να έχουν τις επιθυµητές ιδιότητες για 

τη µορφοποίηση των ανάλογων σκευών απαιτείται η παρέµβαση του κεραµέα. Η 

προσθήκη αδρανούς ή  η ανάµιξη αργίλων στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των 

ιδιοτήτων της αργίλου. Οι προσµίξεις επιφέρουν την επιθυµητή πλαστικότητα στο 

σώµα και το ανάλογο κολλώδες, αυξάνουν το πορώδες, δηµιουργώντας περισσότερο 

ανοιχτές δοµές, επιταχύνουν το στέγνωµα του αγγείου, µειώνουν τη συστολή, 

αυξάνουν τις µηχανικές και πυρίµαχες ιδιότητες του παραγόµενου σκεύους 
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προκειµένου να αντέχει σε θερµικές και µηχανικές καταπονήσεις, τόσο κατά την 

όπτηση, όσο και κατά τη χρήση του.  

Οι προσµίξεις µπορεί να είναι πλαστικές ή µη πλαστικές. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν 

η ανάµιξη αργίλων (εκ των πραγµάτων οι φυσικές άργιλοι περιέχουν και µη πλαστικό 

κλάσµα) ή η προσθήκη ανθρακικού υλικού είτε µε τη µορφή ασβεστιτικής άµµου είτε 

µάργας. Στη δεύτερη οµάδα ανήκει η προσθήκη αδρανούς, δηλαδή, άµµου είτε 

φυσικής είτε σκόπιµα θρυµµατισµένης, ποικίλης ορυκτολογικής σύστασης. Κατά την 

εξέταση λεπτών τοµών στο πολωτικό µικροσκόπιο, η αναγνώριση των προσµίξεων 

δεν είναι πάντα εύκολη. Μπορεί να τεκµηριώνεται: 

 α) από τη µορφολογία του απλαστικού σώµατος (το γωνιώδες σχήµα των 

εγκλεισµάτων υποδηλώνει σκόπιµη κονιορτοποίηση), 

β) από ποικίλη ορυκτολογική σύσταση µη συµβατών µεταξύ τους γεωλογικών 

περιβαλλόντων (συνύπαρξη µεταµορφωµένης και πυριγενούς προέλευσης υλικών), 

όταν, µάλιστα, συνδυάζονται µε, αντίστοιχα, διαφορετική κοκκοµετρία ή µορφολογία 

γ) ασυνέχειες στην κοκκοµετρική καµπύλη κατανοµής, ιδιαίτερα, όταν σχετίζονται µε 

διαφορετικά γεωλογικά περιβάλλοντα   

δ) σύνθετη καµπύλη κατανοµής µε πολλαπλούς πληθυσµούς, όταν, µάλιστα, 

συνοδεύονται από µη συµβατή µεταξύ τους γεωλογική προέλευση ή το µη πλαστικό 

υλικό εµφανίζει διαφορετική µορφολογία (στρογγυλεµένοι και περισσότερο 

γωνιώδεις κόκκοι)  

ε) παρουσία αργιλικών συµπυκνωµάτων, σε συνδυασµό, µάλιστα, µε κάποια από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά ή µε 

στ) παρουσία αργιλικών κυµατοειδών σχηµατισµών (striations) στη λεπτόµαζα, 

αργιλικής σύστασης, ενδεικτικής της ανάµιξης διαφορετικών αργίλων 

Πυρήνας δραστηριότητας (activity unit): 
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Περιοχή εντατικής, ανθρωπογενούς χρήσης, διάφορης λειτουργίας (π.χ. οικισµός, 

εργαστηριακή εγκατάσταση). Η αναγνώριση ενός πυρήνα δραστηριότητας 

αντανακλάται στην υψηλή πυκνότητα τεχνοσκευασµάτων (π.χ κεραµικής, λίθινων 

τεχνέργων). Χωρίς να αποκλείεται τµήµα αυτής της συγκέντρωσης να είναι 

αποτέλεσµα της διάβρωσης στο µικροπεριβάλλον έκθεσής τους, η υψηλή συχνότητα 

οφείλεται κυρίως σε εντατική ανθρωπογενή δραστηριότητα. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της επιφανειακής έρευνας στον Βρύσινα, οι πυρήνες δεν 

στοιχειοθετούν απαραίτητα διαφορετικές θέσεις, αλλά λογίζονται ως διαφορετικές 

«εστίες» δράσης ακόµα και της ίδιας θέσης (πχ. ίδιος οικισµός) 

Πυριγενή (igneous rocks):  

Η στερεοποίηση/κρυσταλλοποίηση του µάγµατος (το διάπυρο υλικό του µανδύα) που 

εκλύεται είτε στον πυθµένα των θαλασσών είτε στην επιφάνεια της γης οδηγεί στον 

σχηµατισµό των πυριγενών πετρωµάτων. Τα πυριγενή διακρίνονται σε ηφαιστειακά 

(υπερβασικής σύστασης), σε φλεβικά (βασικά) και σε πλουτώνια (γρανιτικά 

πετρώµατα). Κύρια συστατικά ορυκτά των πυριγενών πετρωµάτων είναι οι άστριοι, 

ολιβίνες, πυρόξενοι, αµφίβολοι, βιοτίτες, κεροστίλβες χαλαζίες. Τα πυριγενή 

πετρώµατα µε βάση την % περιεκτικότητα τους σε SiO2 διακρίνονται στα εξής: όξινα 

(SiO2 >66%), ενδιάµεσα (SiO2 52-66%), βασικά (SiO2 45-52%), υπερβασικά (SiO2 

<45%). Στην κατηγορία των όξινων πυριγενών ανήκουν η οµάδα των γρανιτών και 

των γρανοδιοριτών, στα ενδιάµεσα ανήκουν η οµάδα των διοριτών και του ανδεσίτη, 

στα βασικά ανήκουν οι γάββροι και οι βασάλτες, ενώ στα υπερβασικά οι δουνίτες, 

περιδοτίτες, πικρίτες, πυροξενίτες, σερπεντινίτες   

Πυριτόλιθος (chert): 

Ιζηµατογενές πέτρωµα πυριτικής σύστασης που χαρακτηρίζει ασβεστολιθικούς 

σχηµατισµούς πελαγικής ιζηµατογένεσης (ιζηµατογένεσης σε βαθιά νερά). Το 
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πέτρωµα απαντάται σε πλακώδεις ασβεστόλιθους πελαγικής προέλευσης (Σειρά 

Βίγλας της Ιονίου Ζώνης) 

Πυρόξενοι (pyroxene):  

Οµάδα ορυκτών που απαντούν σε πυριγενή και σε µεταµορφωµένα, υψηλού βαθµού 

µεταµόρφωσης πετρώµατα   

Σερικίτης (sericite):  

Συνιστά τη λεπτόκοκκη ποικιλία του µαρµαρυγία (µοσχοβίτης, βιοτίτης). Πολύ συχνά 

είναι προϊόν εξαλλοίωσης των καλιούχων αστρίων (σερικιτίωση αστρίων)   

Σερπεντίνης (serpentine, Mg6(OH)8Si4O10):  

Είναι δευτερογενές ορυκτό που βρίσκεται τόσο σε πυριγενή όσο και σε 

µεταµορφωµένα πετρώµατα. Προκύπτει από την εξαλλοίωση κυρίως ολιβίνη, 

πυρόξενων και λιγότερο αµφίβολων, γι’ αυτό και σχετίζεται, κυρίως, µε υπερβασικά 

πετρώµατα. Κατά την όπτηση καταστρέφεται στους 700°C οπότε και σχηµατίζεται 

φορστερίτης (ολιβίνης)  

Σκληρότητα (toughness):  

Η ιδιότητα του κεραµικού να «αντιστέκεται» κατά τη θραύση του. Σχετίζεται µε τη 

γενικότερη συµπεριφορά του κεραµικού, τον τρόπο, δηλαδή, ανάπτυξης των ρωγµών 

κατά την κάµψη  έως το σπάσιµο. Είναι η ενέργεια που απορροφά ένα υλικό κατά τη 

θλίψη του. Όσο µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε εγκλείσµατα έχει ένα κεραµικό σώµα 

τόσο µεγαλύτερη σκληρότητα εµφανίζει, διότι αυξάνεται η απαιτούµενη ενέργεια για 

τη µετάδοση της ρωγµής. Γενικά, η υψηλή σκληρότητα είναι επιθυµητή όταν τα 

σκεύη εκτίθενται συχνά σε θερµικές ή µηχανικές καταπονήσεις, µολονότι αυξάνεται 

ο κίνδυνος κατάρρευσής τους από το βάρος του περιεχοµένου τους  

Σταθερότυπος συχνότητας τεχνοσυστήµατος: 
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Αφορά στην ποσοστικοποίηση του ποιοτικού σταθερότυπου ενός τεχνοσυστήµατος. 

Αποτυπώνει τη συχνότητα της σχέσης ανάµεσα στην ιδιαίτερη παράδοση κατασκευής 

και σε συγκεκριµένη ακολουθία τύπων αγγείων. Για παράδειγµα, ο σταθερότυπος 

συχνότητας ενός τεχνοσυστήµατος Α, ο ποιοτικός σταθερότυπος του οποίου 

χαρακτηρίζεται ως Β (το τεχνοσύστηµα Α παράγει κωνικά άωτα κύπελλα, αγγεία 

τροφοπαρασκευής, ανοιχτά και κλειστά αγγεία, αλλά όχι ηµισφαιρικά κύπελλα) είναι: 

στη συντριπτική πλειοψηφία του να παράγει κωνικά άωτα κύπελλα και αγγεία 

τροφοπαρασκευής, πολύ λίγα ανοιχτά και κλειστά αγγεία, καθόλου ηµισφαιρικά 

κύπελλα)         

Συγκόλληση (sintering):  

Συνιστά το πρώτο στάδιο στη διαδικασία υαλοποίησης του κεραµικού σώµατος, 

δηλαδή στη δηµιουργία ρευστής φάσης. Βασική συνθήκη για την έναρξη της 

συγκόλλησης είναι να έχει ξεκινήσει η αποϋδροξυλίωση (600º – 700ºC) των 

αργιλικών ορυκτών, η καταστροφή, δηλαδή του κρυσταλλικού πλέγµατος τους. Μετά 

την αποϋδροξυλίωση τα παρακείµενα αργιλικά σωµατίδια αρχίζουν να 

συγκολλούνται στο σηµείο επαφής τους µε τήξη της εξωτερικής τους επιφάνειας 

Συλλιπάσµατα (fluxes): 

Τα συλλιπάσµατα (σύνολο οξειδίων των Na2O, K2O, MgO, CaO, Fe2O3, TiO2, P2O5), 

που προέρχονται από τη διάσπαση διαφόρων ορυκτών, συνοδευτικών της αργίλου, 

συµµετέχουν µαζί µε τα SiO2 και Al2O3, που ελευθερώνονται από τη διάσπαση των 

αργιλικών ορυκτών, στον σχηµατισµό νέων κρυπτοκρυσταλλικών φάσεων υψηλών 

θερµοκρασιών, όπως για παράδειγµα ο διοψίδιος, καθώς και στη δηµιουργία άµορφης 

– υαλώδους φάσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες.   

Συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης (Textural Concentration 

Features):  
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Συσσωµατώµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε αργιλικό υλικό, µε ή χωρίς αδρανές. 

Έχουν διάφορο, αλλά σαφές σχήµα, που τα διαφοροποιεί από τη λεπτόµαζα, µε 

διακύµανση ως προς την ένταση του περιγράµµατος τους και ως προς την οπτική 

τους ενεργότητα. Είτε υπάρχουν εκ φύσεως στις αργίλους είτε προκύπτουν από τη  µη 

ικανοποιητική ανάµιξη διαφορετικών αργίλων 

Σύνθετη καµπύλη κοκκοµετρικής κατανοµής:  

Εκφράζεται  µε την εµφάνιση σύνθετων καµπυλών αθροιστικών συχνοτήτων. 

Αποτυπώνεται ως καµπύλη µε ανάπτυξη πέραν του ενός µεγίστου. Η παρουσία 

πολλαπλών µεγίστων αποτυπώνει σύνθετους πληθυσµούς διαφορετικής προέλευσης. 

Όπως και στην περίπτωση της εµφάνισης ασυµµετρίας στην κοκκοµετρική καµπύλη 

(βλέπε σχετικό λήµµα), έτσι και στις σύνθετες καµπύλες εκφράζονται είτε φυσικές 

δευτερογενείς διαδικασίες επιµολύνσεων αρχικών οµογενών ιζηµάτων, είτε 

ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (ανάµιξη διαφορετικών αργίλων – προσθήκη 

εγκλεισµάτων). Για την απόδοση της σύνθετης καµπύλης κοκκοµετρικής κατανοµής 

σε ανθρωπογενείς παρεµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πρόσθετες 

κοκκοµετρικές µεταβλητές, όπως διαφορετική γεωλογική προέλευση του αδρανούς ή 

/ και διαφορετική µορφολογία ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων          

Τάλκης (talc, Mg3(OH)2Si4O10):  

∆ευτερογενές ορυκτό που προκύπτει από την εξαλλοίωση µαγνησιοπυριτικών 

ορυκτών, όπως ολιβίνη, πυρόξενων, αµφίβολων, συστατικών υπερβασικών, κυρίως, 

πετρωµάτων και προϊόν χαµηλού έως µέσου βαθµού µεταµόρφωσης. Μακροσκοπικά 

έχει χαρακτηριστικά λιπαρή υφή. Κατά την όπτηση αρχίζει να καταστρέφεται στους 

600°C µε µέγιστη θερµοκρασιακή τιµή της αποϋδροξυλίωσής του τους 755°C, οπότε 

σχηµατίζονται µαγνησιούχοι πυρόξενοι (ενσταντίτης) 

Τεχνηµικός (technomic): 
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Ο όρος υιοθετήθηκε από τον Binford στο άρθρο του «Archaeology as Anthropology» 

(1962) και αφορά σε εκείνα τα αντικείµενα που η πρωταρχική τους λειτουργία είναι η 

άµεση αντιµετώπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 

η αναφορά στα «τεχνηµικά» χαρακτηριστικά της κεραµικής αφορά στο πάχος των 

τοιχωµάτων και το µέγεθος των παραγόµενων αγγείων. Οι δύο αυτές παράµετροι 

λογίζονται ως οι βασικές δοµικές µονάδες των αγγείων, καθώς σχετίζονται σε 

σηµαντικό βαθµό µε τη λειτουργική αξία των τεχνοσκευασµάτων και εποµένως 

επηρεάζουν µια σειρά από επιλογές του τεχνίτη κατά την εγχειρηµατική αλυσίδα 

Τεχνολογικό επεισόδιο (technological episode): 

Σχετίζεται µε «ιδιαίτερες» συνθήκες ατµόσφαιρας που σε συνδυασµό και µε άλλα 

χαρακτηριστικά τόσο της κεραµικής ύλης όσο και τυπολογικά – διακοσµητικά της 

επιφάνειας των οστράκων µπορεί να συνιστά ευαίσθητο δείκτη χρονολόγησης 

Τεχνοσύστηµα - σύστηµα κατασκευαστή (technosystem): 

Λογίζεται ως το σύνολο των τεχνολογιών που υιοθετεί ένας τεχνίτης προκειµένου να 

παρασκευάσει αγγεία µε διαφορετικά λειτουργικά/τεχνηµικά χαρακτηριστικά. Αφορά 

στην ιδιαίτερη παράδοση κατασκευής τεχνοσκευασµάτων, όπως αυτή διαµορφώνεται 

και µεταφέρεται από γενιά σε γενιά µέσα από διαδικασίες εκµάθησης και εκφράζεται 

ασυνείδητα ως η µόνο τεχνική πραγµατικότητα του κατασκευαστή. Ο χαρακτήρας 

του τεχνοσυστήµατος αφορά στο σύνολο των τεχνικών δράσεων του τεχνίτη κατά τη 

διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος. ∆ιαφορετικά τεχνοσυστήµατα 

αναγνωρίζονται µε βάση την ύπαρξη διαφοροποιηµένων τεχνικών δράσεων για την 

παραγωγή αγγείων µε ανάλογα λειτουργικά/τεχνηµικά χαρακτηριστικά. Βασικές 

συνιστώσες του τεχνοσυστήµατος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος παραγωγής 

τεχνοσκευασµάτων, το σύνολο των σκευών που παράγει καθώς και η συχνότητα των 

παραγόµενων αγγείων.  
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Τεχνοσύστηµα χρήσης – σύστηµα χρήστη (technosystem of use): 

Τα προϊόντα του συστήµατος του κατασκευαστή δεν ταυτίζονται οπωσδήποτε µε τα 

αντίστοιχα του συστήµατος του χρήστη, µολονότι η συνθήκη αυτή είναι δυνατή. Το 

τεχνοσύστηµα χρήσης αφορά στο σύνολο των συστηµάτων του/των 

κατασκευαστή/κατασκευαστών, τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται στους 

χώρους κατανάλωσης. Πιθανή συνύπαρξη τεχνοσκευασµάτων που σχετίζονται µε 

διαφορετικές παραδόσεις κατασκευής δηµιουργούν τη διαφορετικότητα του 

τεχνοσυστήµατος χρήσης σε σχέση µε το σύστηµα του κατασκευαστή. Βασική 

παράµετρος στον προσδιορισµό του τεχνοσυστήµατος χρήσης αποτελεί και η 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται τα τεχνοσυστήµατα που το χαρακτηρίζουν.   

Τρηµατοφόρα (foraminifera): 

Πλαγκτονικοί και βενθονικοί οργανισµοί που διαβιούν κυρίως σε θαλάσσια 

περιβάλλοντα ποικίλου βάθους, λιγότερο συχνά σε υφάλµυρα νερά. Το κέλυφος τους 

είναι ασβεστολιθικής σύστασης και αναγνωρίζονται διαφορετικά είδη ανάλογα µε τη 

δοµή τους (π.χ.  µονοθάλαµης ή πολυθάλαµης δοµής). Στην υπό µελέτη περιοχή 

χαρακτηρίζουν τυπικά τις θαλάσσιες µάργες του ανατολικού τµήµατος της λεκάνης 

Κούµοι-Γενή-Απόστολοι (σχηµατισµός Αποστόλων) καθώς και τις θαλάσσιες 

αργιλικές µάργες της λεκάνης του Ρεθύµνου (σχηµατισµός ∆ράµια)  

Υαλοποίηση (vitrification):  

Η διαδικασία σχηµατισµού ρευστής, άµορφης, µη αναστρέψιµης φάσης στο κεραµικό 

σώµα, µετά την καταστροφή του κρυσταλλικού πλέγµατος των αργιλικών ορυκτών 

και την αντίδραση των εκλυόµενων SiO2, Al2O3 µε τα οξείδια της αργιλικής µήτρας, 

που λειτουργούν ως συλλιπάσµατα (fluxes). Η υαλοποίηση επηρεάζει φυσικά 

χαρακτηριστικά του παραγόµενου σώµατος µε αύξηση της πυκνότητας και της 

σκληρότητας και µείωση του πορώδους. 
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Ανεξάρτητα από το είδος της αργίλου (ασβεστιούχος, µη ασβεστιούχος) η 

θερµοκρασία όπου πραγµατοποιείται το αρχικό στάδιο της υαλοποίησης είναι οι 

800ºC σε συνθήκες οξείδωσης και οι 750ºC σε αναγωγικές συνθήκες. Πάνω από τους 

850ºC η διαδικασία της υαλοποίησης ακολουθεί διαφορετική πορεία για τα µη 

ασβεστιούχα και τους ασβεστιούχα κεραµικά. Στα µη ασβεστιούχα κεραµικά µέσα σε 

150ºC, έως τους 1000ºC η υαλοποίηση έχει ολοκληρωθεί µε την ανάπτυξη πλήρους 

υαλοποίησης. Η παραγοµένη δοµή είναι πυκνή, υαλοποιηµένη, χωρίς πόρους, µε 

φυσαλίδες που προοδευτική άνοδος της θερµοκρασίας καθιστά ιδιαίτερα εύθραυστο 

το κεραµικό µε πλήρη τήξη του σώµατος και τελική παραµόρφωση. Αντίθετα στα 

ασβεστιούχα κεραµικά για ικανή περίοδο θερµοκρασιών της τάξεως των 200ºC 

(850º-1050ºC) το σώµα εµφανίζει ανοιχτή, µικροσπογγώδη δοµή, µε εκτεταµένη 

υαλοποίηση, ανθεκτική σε θερµικές και µηχανικές καταπονήσεις. Μετά τους 1050ºC 

αρχίζει η πλήρης υαλοποίηση του σώµατος 

Υπερβασικής σύστασης πετρώµατα: 

Πρόκειται για πετρώµατα πυριγενούς προέλευσης που αποτελούνται από 

σιδηροµαγνησιούχα ορυκτά (σερπεντίνες, ολιβίνες, πυρόξενους). Στην οµάδα 

ανήκουν τα εξής πετρώµατα: σερπεντινίτες, δουνίτες, πυροξενίτες, περιδοτίτες, 

πικρίτες κλπ.          

Φαινόµενη κεραµική ύλη (apparent fabric):  

Μεθοδολογικό εργαλείο µακροσκοπικού προσδιορισµού που αφορά στον ποσοτικό 

και ποιοτικό προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της κεραµικής ύλης και συνιστά 

σχετικό δείκτη µέτρησης της εγχειρηµατικής πράξης που εφαρµόστηκε και, 

ενδεχοµένως, του γεωλογικού µικροπεριβάλλοντος  µε το οποίο σχετίζεται. Η 

µακροπαρατήρηση, µολονότι εµπεριέχει το στοιχείο του φαινόµενου στον 
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προσδιορισµό των χαρακτηριστικών, ωστόσο συνιστά µεθοδολογία διάγνωσης 

σχετικών συστηµάτων τεχνολογικής αναφοράς. 

Φθορισµός Ακτίνων -Χ (XRF, X - Ray Fluorescence):  

Αναλυτική µέθοδος για τον προσδιορισµό της χηµικής σύστασης του κεραµικού 

σώµατος. Η µέθοδος βασίζεται στη µέτρηση της εκλυόµενης ακτινοβολίας ακτίνων -

Χ κατά τον «βοµβαρδισµό» του δείγµατος µε ακτίνες –Χ 

Φλύσχης:  

Πρόκειται για γεωλογικό σχηµατισµό διαφορετικών γεωλογικών περιόδων. Ο 

φλύσχης αποτελείται από ακολουθίες ιζηµατογενών πετρωµάτων. Κύρια πετρώµατα 

της ακολουθίας είναι οι ψαµµίτες, οι αργιλικοί σχιστόλιθοι, οι µάργες, οι ιλυόλιθοι, 

αλλά µπορεί να παρουσιαστούν και άργιλοι, ασβεστόλιθοι κ.λ.π. ∆ηµιουργείται στην 

κορυφή της στρωµατογραφικής κολώνας, στις παρυφές της ορογένεσης, οπότε κατά 

τον σχηµατισµό επέρχεται ταυτόχρονη διάβρωση και έντονος τεκτονισµός.  

Φορστερίτης (Mg2SiO4):  

Το µαγνησιούχο ακραίο µέλος της σειράς των ολιβινών 

Φυλλίτης (phyllite):  

Λεπτόκοκκο, ασθενώς µεταµορφωµένο ή ηµιµεταµορφωµένο πέτρωµα µε 

χαρακτηριστικό σχισµό εξαιτίας του προσανατολισµού των κόκκων του. Ως προς την 

κοκκοµετρία του συνιστά µια ενδιάµεση βαθµίδα µεταξύ του slate και του 

σχιστόλιθου. Μοιάζει αρκετά µε το slate αλλά βρίσκεται σε ένα περισσότερο 

προχωρηµένο στάδιο κατά τη διαδικασία της µεταµόρφωσης. Για αυτόν τον λόγο τα 

φυλλάρια της µίκα είναι µεγαλύτερα. Προκύπτει από τη µεταµόρφωση των αργιλικών 

σχιστόλιθων και των ψαµµιτών και αποτελείται από χαλαζία, µαρµαρυγία και / ή 

χλωρίτη, και / ή αστρίους, επίδοτο. Κατά τη µακροπαρατήρηση εµφανίζει 

χαρακτηριστικό σχισµό 
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Φυλλιτική – χαλαζιτική σειρά (phyllites – quartzite series):  

Συνιστά µια από τις σηµαντικότερες χρονοστρωµατογραφικές ενότητες της Κρήτης 

ηλικίας Περµικής έως Άνω Τριαδικής και αποτελεί τη βάση του καλύµµατος 

Τριπόλεως. Στην αρχή του Νεογενούς (Ύστερο Ολιγόκαινο – Άνω Μειόκαινο) 

υπέστη µεταµόρφωση υψηλής πίεσης, χαµηλής θερµοκρασίας σχηµατίζοντας 

πετρώµατα πολύ χαµηλού έως µέσου βαθµού µεταµόρφωσης. Χαρακτηρίζεται από 

µεταµορφωµένα πετρώµατα, κυρίως, παραπετρώµατα (φυλλίτες, χαλαζίτες, 

σχιστόλιθους, µε τοπική παρεµβολή ασβεστόλιθων και διάσπαρτα τεµάχη 

µεταψαµµιτών) και περιορισµένες παρεµβολές ορθοπετρωµάτων (µεταβασάλτες, 

µεταγάββροι)     

Φυλλοπυριτικά ορυκτά:  

Πρόκειται για ορυκτά των οποίων η κρυσταλλική δοµή αναπτύσσεται σε φυλλώδη 

µορφή. Η φυλλώδης µορφή οφείλεται σε διάταξη των τετραέδρων του πυριτίου 

(SiO4). Στην οµάδα των φυλλοπυριτικών ορυκτών ανήκουν τα αργιλικά ορυκτά, οι 

µαρµαρυγίες και οι χλωρίτες 

Χαλαζίας (quartz, SiO2):  

Είναι το πιο κοινό ορυκτό που απαντάται σε όλα τα πετρώµατα και γεωλογικά 

περιβάλλοντα και στην καθοµιλουµένη καλείται, εσφαλµένα, ως πυρίτιο. Είναι 

ανθεκτικός στη µηχανική και χηµική διάβρωση, δεν καταστρέφεται,  γι’ αυτό και 

απαντάται σε ιζήµατα, ενώ συνιστά το βασικό συστατικό της άµµου   

Χαλαζίτης (quartzite):  

Μεταµορφωµένο, σκληρό πέτρωµα, που προκύπτει από τη µεταµόρφωση, κυρίως, 

ψαµµιτών. Βασικό ορυκτολογικό συστατικό του είναι ο χαλαζίας, που εµφανίζεται µε 

τη µορφή συσσωµατώµατος. ∆ευτερεύοντα ορυκτά µπορεί να είναι ο µαρµαρυγίας, ο 

χλωρίτης κλπ. Ο  καθαρός χαλαζίτης είναι λευκού χρώµατος, αλλά, συχνά, η 
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παρουσία σιδήρου και άλλων εγκλεισµάτων µεταξύ των κρυστάλλων του χαλαζία 

προσδίδει σε αυτούς ένα κοκκινωπό ή άλλο χρώµα   

Χλωρίτης {chlorite, (Mg,Fe,Al)6(OH)8(Al,Si)4O10)}:  

Είναι ένυδρο πυριτικό ορυκτό του µαγνησίου, σιδήρου αργιλίου. Απαντάται σε όλους 

τους τύπους πετρωµάτων, σε µεταµορφωµένα χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, σε 

πυριγενή ως προϊόν αλλοίωσης των βιοτιτών και άλλων σιδηροµαγνησιούχων, ενώ 

συνυπάρχει µε αργιλικά ορυκτά σε ιζηµατογενή πετρώµατα       

Ψαµµίτης (sandstone):  

Ιζηµατογενές πέτρωµα που έχει τη µορφή συµπαγοποιηµένης άµµου, γεγονός που 

ορυκτολογικά εκφράζεται πολύ συχνά µε την υψηλή περιεκτικότητα σε χαλαζία. 

Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό µεταξύ των χαλαζιακών κρυστάλλων οι ψαµµίτες 

διακρίνονται σε αργιλικούς (άργιλος µε µίκα/χλωρίτη, µικρούς σε µέγεθος χαλαζίες), 

ασβεστιτικούς (παρουσία ασβεστίτη αντί χαλαζία) 
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Γράφηµα 7: Μορφολογικό προφίλ σάκου 35 

Γράφηµα 8: Λειτουργικά χαρακτηριστικά κεραµικής ιερού κορυφής 

Γράφηµα 9: Αγγεία πόσεως / Πάχος τοιχώµατος 

Γράφηµα 10: Κλειστά αγγεία / Πάχος τοιχώµατος 

Γράφηµα 11: Ανοιχτά αγγεία, αγγεία τροφοπαρασκευής, αποθήκευσης / Πάχος 

τοιχώµατος 

Γράφηµα 12: Μικρογραφικά, πύραυνα / Πάχος τοιχώµατος 

Γράφηµα 13: Ιερό κορυφής: συσχέτιση πάχους τοιχώµατος µεταξύ ανασκαφής-

επιφανειακής 

Γράφηµα 14: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µπλε εγκλεισµάτων και 

λειτουργίας αγγείων 

Γράφηµα 15: Οµάδα Φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα: 

κοκκοµετρία/πάχος τοιχώµατος 

Γράφηµα 16: Σχέση ανοιχτόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών/Πάχους 

τοιχώµατος 

Γράφηµα 17: Σχέση πολύ λεπτόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών/Λειτουργίας 

σκεύους 

Γράφηµα 18: Σύγκριση της σχέσης της πολύ λεπτόκοκκης φαινόµενης κεραµικής 

ύλης µε κηλίδωση/Πάχους τοιχώµατος ανάµεσα στο ιερό και την επιφανειακή 
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Γράφηµα 19: Σύγκριση της σχέσης της πολύ λεπτόκοκκης φαινόµενης κεραµικής 

ύλης χωρίς κηλίδωση/Πάχους τοιχώµατος ανάµεσα στο ιερό και την επιφανειακή 

Γράφηµα 20: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικής ύλης µε χαλαζίτες-ερυθρούς 

φυλλίτες/Λειτουργία αγγείων 

Γράφηµα 21: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε χαλαζίτες-ερυθρούς 

φυλλίτες/Πάχος τοιχωµάτων 

Γράφηµα 22: Σχέση µέτρια χονδρόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών / Πάχος 

τοιχώµατος 

Γράφηµα 23: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε απολιθώµατα / 

λειτουργίας αγγείων 

Γράφηµα 24: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε 

απολιθώµατα / πάχος τοιχώµατος 

Γράφηµα 25: Σχέση οµάδας πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων κεραµικών 

υλών/λειτουργίας αγγείων 

Γράφηµα 26: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων 

κεραµικών υλών/πάχους τοιχώµατος 

Γράφηµα 27: Σχέση οµάδας ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών/λειτουργίας 

αγγείων 

Γράφηµα 28: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας ερυθρών φαινόµενων κεραµικών 

υλών/πάχους τοιχώµατος 

Γράφηµα 29: Σχέση φαινόµενης κεραµικής ύλης µε στρογγυλεµένη άµµο υψηλής 

περιεκτικότητας/λειτουργίας αγγείων 

Γράφηµα 30: Σχέση χρώµατος επιχρίσµατος και οµάδων φαινόµενων κεραµικών 

υλών 

Γράφηµα 31: Οµαδοποίηση δειγµάτων µε βάση την περιεκτικότητα τους σε CaO 

Γράφηµα 32: Αθροιστική δράση συλλιπασµάτων 

Γράφηµα 33: Σχέση CaO/SiO2 

Γράφηµα 34: Σχέση SiO2 / Fe2O3 

Γράφηµα 35: SiO2/K2O 
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Γράφηµα 36: Σχέση K2O/CaO 

Γράφηµα 37: Σχέση SiO2/MgO 

Γράφηµα 38: SiO2/Al2O3 

Γράφηµα 39: CaO/Al2O3 

Γράφηµα 40: Σχέση Al2O3/Fe2O3 

Γράφηµα 41: Σχέση Al2O3/MgO 

Γράφηµα 42: Σχέση SiO2/CaO+MgO 

Γράφηµα 43: Σχέση SiO2/Fe2O3+MgO 

Γράφηµα 44: Σχέση SiO2/Al2O3+Fe2O3 

Γράφηµα 45: Σχέση CaO+MgO/Al2O3 

Γράφηµα 46: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO, Al2O3, SiO2 

Γράφηµα 47: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, Al2O3, SiO2 

Γράφηµα 48: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, K2O, Al2O3 

Γράφηµα 49: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, K2O, SiO2 

Γράφηµα 50: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης MgO, CaO, Al2O3 

Γράφηµα 51: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης MgO, CaO, SiO2 

Γράφηµα 52: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO, MgO, Fe2O3 

Γράφηµα 53: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆128 

Γράφηµα 54: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆287 

Γράφηµα 55: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆622 

Γράφηµα 56: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆111 

Γράφηµα 57: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆462 

Γράφηµα 58: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆839 

Γράφηµα 59: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆180 

Γράφηµα 60: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆750 

Γράφηµα 61: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆848 

Γράφηµα 62: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆459 

Γράφηµα 63: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆323 

Γράφηµα 64: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε932 
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Γράφηµα 65: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε804 

Γράφηµα 66: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε764 

Γράφηµα 67: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΙΣΤ 

Γράφηµα 68: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆457 

Γράφηµα 69: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆625 

Γράφηµα 70: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆786 

Γράφηµα 71: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆961 

Γράφηµα 72: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆667 

Γράφηµα 73: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆952 

Γράφηµα 74: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆955 

Γράφηµα 75: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆428 

Γράφηµα 76: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε871 

Γράφηµα 77: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε858 

Γράφηµα 78: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε856 

Γράφηµα 79: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆119 

Γράφηµα 80: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆344 

Γράφηµα 81: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆491 

Γράφηµα 82: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆500 

Γράφηµα 83: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆914 

Γράφηµα 84: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε172 

Γράφηµα 85: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΚΑ 

Γράφηµα 86: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆813 

Γράφηµα 87: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆976 

Γράφηµα 88: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε347 

Γράφηµα 89: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆395 

Γράφηµα 90: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆415 

Γράφηµα 91: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆11 

Γράφηµα 92: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆118 

Γράφηµα 93: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε149 

Γράφηµα 94: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆172 

Γράφηµα 95: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆343 

Γράφηµα 96: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆954 

Γράφηµα 97: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΙΗ 

Γράφηµα 98: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆562 
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Γράφηµα 99: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆287 

Γράφηµα 100: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆622 

Γράφηµα 101: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆622 

Γράφηµα 102: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆622 

Γράφηµα 103: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος B1 

Γράφηµα 104: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆111 

Γράφηµα 105: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆462 

Γράφηµα 106: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆462 

Γράφηµα 107: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆750 

Γράφηµα 108: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆848 

Γράφηµα 109: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆848 

Γράφηµα 110: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆848 

Γράφηµα 111: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆126 

Γράφηµα 112: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆459 

Γράφηµα 113: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε932 

Γράφηµα 114: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε962 

Γράφηµα 115: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε932 

Γράφηµα 116: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε932 

Γράφηµα 117: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε804 

Γράφηµα 118: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε764 

Γράφηµα 119: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε764 

Γράφηµα 120: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε764 

Γράφηµα 121: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ΙΣΤ 

Γράφηµα 122: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ΙΣΤ  

Γράφηµα 123: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ΙΣΤ 

Γράφηµα 124: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆457 
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Γράφηµα 125: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆625 

Γράφηµα 126: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆786 

Γράφηµα 127: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆786 

Γράφηµα 128: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆961 

Γράφηµα 129: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Κθ 

Γράφηµα 130: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆961 

Γράφηµα 131: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆961 

Γράφηµα 132: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆667 

Γράφηµα 133: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆952 

Γράφηµα 134: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆667 

Γράφηµα 135: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆667 

Γράφηµα 136: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε856 

Γράφηµα 137: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε858 

Γράφηµα 138: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε871 

Γράφηµα 139: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε871 

Γράφηµα 140: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ΚΑ 

Γράφηµα 141: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆500 

Γράφηµα 142: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆976 

Γράφηµα 143: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆788 

Γράφηµα 144: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆976 

Γράφηµα 145: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆976 

Γράφηµα 146: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Β2 

Γράφηµα 147: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆395 

Γράφηµα 148: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆11 

Γράφηµα 149: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆118 

Γράφηµα 150: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆172 

Γράφηµα 151: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆954 

Γράφηµα 152: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆343 



386 

Γράφηµα 153: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆343 

Γράφηµα 154: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆230 

Γράφηµα 155: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆562 

Γράφηµα 156: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆562 

Γράφηµα 157: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆562 

Γράφηµα 158: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ι∆ 

Γράφηµα 159: Σχέση χηµικά και πετρογραφικά προσδιορισµένων οµάδων 

Γράφηµα 160: Σχέση χηµικά και πετρογραφικά προσδιορισµένων οµάδων 

Γράφηµα 161: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
ηµισφαιρικών κυπέλλων 

Γράφηµα 162: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθεία τοιχώµατα  

Γράφηµα 163: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
κωνικών κυπέλλων 

Γράφηµα 164: Ιερό κορυφής: σχέση κεραµικών υλών/πάχους τοιχώµατος κωνικών 
κυπέλλων 

Γράφηµα 165: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
γεφυρόστοµων σκύφων 

Γράφηµα 166: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
ανοιχτών αγγείων έκθεσης/µεταφοράς 

Γράφηµα 167: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
κλειστών αγγείων 

Γράφηµα 168: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή αγγείων 
τροφοπαρασκευής 

Γράφηµα 169: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
µικρογραφικών αγγείων 

Γράφηµα 170: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή αγγείων 
µε πλαστική διακόσµηση 

Γράφηµα 171: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του ιερού κορυφής 

Γράφηµα 172: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 2 

Γράφηµα 173: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 3 

Γράφηµα 174: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 4 

Γράφηµα 175: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 5 
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Γράφηµα 176: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 7 
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Κατάλογος Πινάκων 
 

Πίνακας 1: Σχέση ανάµεσα στο χρώµα του επιχρίσµατος και το είδος της βαφής 

Πίνακας 2: Σύγκριση κοκκοµετρικού προφίλ ανάµεσα στο κυρίως σώµα και το 

πρόσθετο τµήµα 

Πίνακας 3: ∆εδοµένα Χηµικής Ανάλυσης  

Πίνακας 4: ∆εδοµένα Ορυκτολογικής Ανάλυσης 

Πίνακας 5: Ηµισφαιρικά κύπελλα: σχέση κεραµικής ύλης και είδους διακόσµησης 

Πίνακας 6: Γεφυρόστοµοι σκύφοι: σχέση κεραµικής ύλης και είδους διακόσµησης 
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 Χάρτης 1: Τοπογραφικό της ευρύτερης 
περιοχής του Βρύσινα (σε µπλε κύκλο 
σηµειώνεται η υπό µελέτη θέση). Κλίµακα 
1:50.000 
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Χάρτης 2: Αποτύπωση των 
πυρήνων δραστηριότητας 1-7 
και των πυκνοτήτων της 
κεραµικής από την επιφανειακή 
έρευνα στον Βρύσινα επάνω 
στον τοπογραφικό χάρτη της 
περιοχής. Κλίµακα 1:5.000. 
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Χάρτης 3: Γεωλογικoί σχηµατισµοί στην ευρύτερη 
περιοχή του Βρύσινα. Κλίµακα 1:50.000. Προσωπική 
επεξεργασία βασισµένη στους Γεωλογικούς Χάρτες 
του Ι.Γ.Μ.Ε (φύλλα Ρέθυµνο, Πέραµα, Σελλιά, 

Μέλαµπες) 

-∆ολοµίτες και ∆ολοµιτικοί Ασβεστόλιθοι 
Ιονίου Ζώνης 
-∆ολοµιτικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης 
Τριπόλεως 
-Φυλλιτική-Χαλαζιτική Σειρά Ζώνης 
Τριπόλεως 
-Ασβεστόλιθοι µε πυριτόλιθους Ιονίου 
Ζώνης 
-Οφιολιθικά Πετρώµατα Πελαγονικής 
Ζώνης 

-Σχιστόλιθοι Πελαγονικής Ζώνης 
-Γνεύσιοι Καλύµµατος Αστερουσίων 
 
-Φλύσχης ψαµµιτο-ιλυολιθικός Ζώνης 
Πίνδου (Εθιάς) 
-Φλύσχης  Καλύµµατος Βάτου από 
µάργες και υπερβασικά-βασικά υλικά 
-Φλύσχης Καλύµµατος Βάτου από 
οφιολιθικά τεµάχη 
-Φλύσχης Ζώνης Τριπόλεως από 
αργιλικούς σχιστόλιθους 
-Ιζήµατα του Μειόκαινου 

-Θαλάσσια ιζήµατα του Πλειόκαινου 
και του Πλειστόκαινου 

-Αλλουβιακές αποθέσεις του Ολόκαινου 

-Παράκτιες αποθέσεις του Ολόκαινου 

-Θαλάσσια ιζήµατα του Πλειόκαινου 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4: Όστρακα από πιθάρια µε διακόσµηση ιχθυάκανθας 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Το ιερό κορυφής του Βρύσινα. Λήψη 
από τα βορειοδυτικά 

Εικόνα 2: Όστρακο µε κυανό, 
κυανό - µαύρο χρώµα επιχρίσµατος 

Εικόνα 9: Οι ανοιχτόχρωµες στίξεις, που µόλις 
διακρίνονται, χαρακτηρίζονται ως κηλίδωση: 

τοµή 

Εικόνα 10: Νέφωση στην 
επιφάνεια 



393 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

1 2 3 4 

5
7

6 

8 

9 

10 

11 
12 

13 14 

15 

17 

16 

18 

19 
20 

21 

 22 

Εικόνα 3: Ενδεικτικό σχηµατολόγιο από το ιερό κορυφής του Βρύσινα. Στα     
σχήµατα όπου δεν υπάρχει επιµέρους κλίµακα, αυτή είναι 1:1 
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Εικόνα 11: Οµάδα κεραµικών υλών µε 
µπλε εγκλείσµατα και σχισµό: επιφάνεια Εικόνα 12: Οµάδα Φαινόµενων 

κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα και 
σχισµό: τοµή 

Εικόνα 16: Φαινόµενη κεραµική ύλη 
πολύ λεπτόκοκκη χωρίς κηλίδωση: 

επιφάνεια 

Εικόνα 18: Οµάδα Φαινόµενων 
κεραµικών υλών µε χαλαζίτες-ερυθρούς 

φυλλίτες: επιφάνεια 

Εικόνα 17: Φαινόµενη κεραµική ύλη πολύ 
λεπτόκοκκη χωρίς κηλίδωση: τοµή 

Εικόνα 15: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
ιζηµατογενή γαλάζιου-ροδαλού χρώµατος: 

τοµή 

Εικόνα 13: Φαινόµενη κεραµική ύλη µέτρια 
χονδρόκοκκη µε κηλίδωση: τοµή 

Εικόνα 14: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
ιζηµατογενή γαλάζιου-ροδαλού χρώµατος: 

επιφάνεια 
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Εικόνα 19: Οµάδα Φαινόµενων κεραµικών 
υλών µε χαλαζίτες-ερυθρούς φυλλίτες: τοµή

Εικόνα 20: Φαινόµενη κεραµική 
ύλη µέτρια χονδρόκοκκη: 

επιφάνεια 

Εικόνα 21: Φαινόµενη κεραµική ύλη 
µέτρια χονδρόκοκκη: τοµή Εικόνα 22: Φαινόµενη κεραµική ύλη 

µέτρια χονδρόκοκκη ενισχυµένη µε 
φυλλίτες 

Εικόνα 24: Φαινόµενη κεραµική 
ύλη µε φυλλίτες: τοµή 

Εικόνα 25: Πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη µε απολιθώµατα: επιφάνεια 

Εικόνα 26: Πολύ λεπτόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη µε απολιθώµατα: τοµή 

Εικόνα 27: Λεπτή φαινόµενη κεραµική 
ύλη µε απολιθώµατα: επιφάνεια 
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Εικόνα 28: Λεπτή φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
απολιθώµατα: τοµή Εικόνα 29: Χονδρόκοκκη 

φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
απολιθώµατα: επιφάνεια 

Εικόνα 30: Χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική 
ύλη µε απολιθώµατα: τοµή Εικόνα 31: Μέτρια λεπτόκοκκη 

φαινόµενη κεραµική ύλη 
πορτοκαλόχρωµη: επιφάνεια 

Εικόνα 32: Μέτρια λεπτόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη πορτοκαλόχρωµη: τοµή 

Εικόνα 33: λεπτόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη πορτοκαλόχρωµη: 

επιφάνεια 

Εικόνα 34: Λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική ύλη 
πορτοκαλόχρωµη: τοµή 

Εικόνα 35: Χονδρόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη πορτοκαλόχρωµη: επιφάνεια 
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Εικόνα 36: Χονδρόκοκκη φαινόµενη κεραµική 
ύλη πορτοκαλόχρωµη: τοµή 

Εικόνα 37: Λεπτόκοκκη φαινόµενη 
κεραµική ύλη ερυθρή: επιφάνεια 

Εικόνα 38: Λεπτόκοκκη φαινόµενη κεραµική 
ύλη ερυθρή: τοµή 

Εικόνα 39: Φαινόµενη κεραµική ύλη 
µε στρογγυλεµένη άµµο υψηλής 
περιεκτικότητας: επιφάνεια 

Εικόνα 40: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
στρογγυλεµένη άµµο υψηλής περιεκτικότητας: 

τοµή 
Εικόνα 41: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 

άµµο µεγέθους ψηφίδας και 
υποµικροσκοπικά συµπυκνώµατα: επιφάνεια 

Εικόνα 42: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
άµµο µεγέθους ψηφίδας και 

υποµικροσκοπικά συµπυκνώµατα: τοµή 

Εικόνα 43: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε άµµο 
µεγέθους ψηφίδας και υποµικροσκοπικά 

συµπυκνώµατα: τοµή. Χαώδεις µεταβάσεις 
ανάµεσα στους κόκκους της άµµου 
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Εικόνα 44: Φαινόµενη κεραµική ύλη 
µε ιζηµατογενή κυρίως λευκού 

χρώµατος: επιφάνεια 

Εικόνα 45: Φαινόµενη κεραµική ύλη µε 
ιζηµατογενή κυρίως λευκού χρώµατος: τοµή 
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Εικόνα 47: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.1.α 
(∆είγµα ∆287), ΧΡ, 250Χ 

Εικόνα 49: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.1.β 
(∆είγµα ∆111), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 51: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.1.β (∆είγµα 
Β1), ΧΡ, 250Χ: Λεπτοµέρεια µε έντονα 

κατακερµατισµένες επιφάνειες στο χαλαζιακό υλικό 
και υψηλή περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία 

Εικόνα 52: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.α 
(∆είγµα ∆848), ΧΡ, 63Χ: διακρίνεται και το 

φαινόµενο της κηλίδωσης 

Εικόνα 50: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
Α.1.β (∆είγµα Β1), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 48: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.1.β 
(∆είγµα ∆462), ΧΡ, 40Χ 
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Εικόνα 54: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.α 
(∆είγµα ∆180), ΧΡ, 200Χ: λεπτοµέρεια µε 

αποτύπωση του φαινοµένου της κηλίδωσης και 
υποµικροσκοπικής σύστασης κυµατοειδείς περιοχές 

Εικόνα 56: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
Α.2.β (∆είγµα ∆323), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 57: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.β (∆είγµα 
∆459), ΧΡ, 250Χ: λεπτοµέρεια εξαλλοιωµένου φυλλίτη 

που έχει εκτεθεί σε έντονη αναγωγή 

Εικόνα 53: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.α 
(∆είγµα ∆848), ΧΡ, 250Χ: λεπτοµέρεια όπου 
αποτυπώνεται η κηλίδωση στη λεπτόµαζα 

Εικόνα 55: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.β 
(∆είγµα ∆126), ΧΡ, 63Χ: στο δείγµα 

επικρατούν οι χαλαζίτες 

Εικόνα 58: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.β 
(∆είγµα ∆459), ΧΡ, 250Χ: ανάπτυξη δακτυλίου 
υποµικροσκοπικής σύστασης περιµετρικά του 

αδρανούς 
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Εικόνα 59: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.2.β 
(∆είγµα ∆459), ΧΡ, 63Χ: υποµικροσκοπικής 

σύστασης κυµατοειδείς σχηµατισµοί 

Εικόνα 60: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
Α.3 (∆είγµα Ε932), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 61: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης Α.4 
(∆είγµα Ε764), ΧΡ, 63Χ Εικόνα 62: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 

ΜΑ1.1 (∆είγµα ΙΣΤ), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 63: Λεπτοµέρεια δείγµατος 
παρατηρείται στρωσιγένεια στο φυλλιτικό 

υλικό, ΧΡ, 250Χ 

Εικόνα 64: Λεπτή τοµή λεπτόκοκκης κεραµικής 
ύλης ΜΑ1.2 (∆είγµα ∆457), ΧΡ, 63Χ 
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Εικόνα 65: Λεπτοµέρεια δείγµατος ∆457: 
τρηµατοφόρα απολιθώµατα, ΡΡ, 250Χ  

Εικόνα 66: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
ΜΑ1.2 µε µέτρια κοκκοµετρία (∆είγµα ∆961), 

ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 67: λεπτοµέρεια της κεραµικής ύλης 
ΜΑ1.2 (∆είγµα ∆961), XP, 250X: 
χαρακτηριστική είναι η παρουσία 

µαρµαρυγία, καθώς και η εµφάνιση 
υποµικροσκοπικής σύστασης 

µικροπεριοχών διάφορου χρώµατος 

Εικόνα 68: Λεπτή τοµή όπου 
αποτυπώνονται κυµατοειδείς σχηµατισµοί 
υποµικροσκοπικής σύστασης, δηλωτικοί 

ανάµιξης (∆είγµα ∆469), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 69: Λεπτή τοµή χονδρόκοκκης κεραµικής 
ύλης ΜΑ1.2 (∆είγµα ∆667), ΧΡ, 63Χ Εικόνα 70: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 

ΜΑ2.1 (∆είγµα Ε856), ΧΡ, 63Χ 
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Εικόνα 71: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης ΜΑ2.1: 
συµπυκνώµατα υποµικροσκοπικής σύστασης 
µεγέθους ψηφίδας (∆είγµα Ε858), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 72: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
ΜΑ2.2 (∆είγµα Ε172), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 74: Λεπτή τοµή λεπτόκοκκης κεραµικής 
ύλης ΜΑ2.3.α (∆είγµα ∆976), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 75: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης ΜΑ2.3.α 
µε µέτρια κοκκοµετρία (∆είγµα ΚΗ), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 76: Λεπτή τοµή χονδρόκοκκης κεραµικής 
ύλης ΜΑ2.3.α (∆είγµα ∆11), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 73: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης ΜΑ2.2 

(∆είγµα ∆251), ΧΡ, 63Χ 
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Εικόνα 77: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
ΜΑ2.3.β (∆είγµα ∆172), ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 78: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
ΜΑ2.3.β (∆είγµα ∆954) µε ενισχυµένη 

κοκκοµετρία, ΧΡ, 63Χ 

Εικόνα 79: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης 
ΜΑ2.3.γ (∆είγµα ∆562), ΧΡ, 63Χ. Filaments 

(τυχαία τοµή) δίθυρων απολιθωµάτων. Πιθανώς 
τµήµατα από όστρεες, που δεν είναι δυνατός ο 

περαιτέρω προσδιορισµός τους 

Εικόνα 80: Λεπτή τοµή κεραµικής ύλης µε 
µικρίτη (∆είγµα Ι∆), ΧΡ, 63Χ 
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Εικόνα 81: Οπτικοποιηµένη απόδοση εγχειρηµατικών πράξεων οµάδων κεραµικών υλών Α.1, Α.3.α, ΜΑ1.1 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆464, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.1.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆839, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.1.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος Β1, 63Χ, ΧΡ, κεραµ. 
ύλη Α.1.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆287, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.1.α

+

+

+/- +/- 

Λεπτή τοµή δείγµατος Ε932, 63Χ, ΧΡ, κεραµ. ύλη Α.3.α 
Λεπτή τοµή δείγµατος ΙΣΤ, 63Χ, ΧΡ, κεραµ. 

ύλη ΜΑ1.1 

+ 
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Εικόνα 82: Οπτικοποιηµένη απόδοση εγχειρηµατικών πράξεων οµάδων κεραµικών υλών Α.2, Α.3.β, Α.4 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆126, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.2.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆323, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.2.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆565, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.2.α 

Λεπτή τοµή δείγµατος Ε804, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.3.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος Ε764, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη Α.4 

+ 

+

+/- 

+ + 
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Εικόνα 83: Οπτικοποιηµένη απόδοση εγχειρηµατικών πράξεων οµάδων κεραµικών υλών ΜΑ1.2 και ΜΑ2.3.α 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆457, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ1.2 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆961, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ1.2 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆667, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ1.2 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆976, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ2.3.α 

Λεπτή τοµή δείγµατος ΚΗ, 63Χ, ΧΡ, κεραµ. 
ύλη ΜΑ2.3.α 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆11, 63Χ. ΧΡ, κεραµ. 
ύλη ΜΑ2.3.α 

 +/- 

+/-    +/- 

+/-
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Εικόνα 84: Οπτικοποιηµένη απόδοση εγχειρηµατικών πράξεων οµάδας κεραµικών υλών ΜΑ2.3.β 
 
 
 
  
 
 
  
 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆172, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ2.3.β 

Λεπτή τοµή δείγµατος ∆954, 63Χ, ΧΡ, 
κεραµ. ύλη ΜΑ2.3.β 

+/- 
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Γράφηµα 14: Κατανοµή πάχους τοιχώµατος στο σύνολο του υλικού 
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Γράφηµα 15: Μορφολογικό προφίλ σάκου 13 
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Γράφηµα 16: Μορφολογικό προφίλ σάκου 14 
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Γράφηµα 17: Μορφολογικό προφίλ σάκου 21 
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Γράφηµα 18: Μορφολογικό προφίλ σάκου 29 
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Γράφηµα 19: Μορφολογικό προφίλ σάκου 32 



412 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

κω
νι
κά

 

ηµ
ισ
φα

ιρ
ικ
ά

τρ
οπ

ιδ
ω
τά

λο
ιπ
ά 
κύ
πε
λλ
α

τρ
οφ

οπ
αρ

ασ
κε
υή
ς

λε
κα
νο
ει
δή

ρη
χο
ί δ
ίσ
κο

ι

κά
δο
ι

γε
φυ
ρό

στ
οµ

οι
 σ
κύ
φο

ι

αµ
φο

ρε
ίς

πρ
όχ
οι

πι
θα

µφ
ορ

εί
ς

πί
θο
ι

µι
κρ

ογ
ρα

φι
κά

υπ
οσ

τα
τά

πύ
ρα

υν
α

πώ
µα

τα

Μορφολογικό προφίλ σάκου 35

 
 

Γράφηµα 20: Μορφολογικό προφίλ σάκου 35 
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Γράφηµα 21: Λειτουργικά χαρακτηριστικά της κεραµικής του ιερού κορυφής 
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Γράφηµα 22: Αγγεία πόσεως / Πάχος τοιχώµατος 
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Γράφηµα 23: Κλειστά αγγεία / Πάχος τοιχώµατος 
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Γράφηµα 24: Ανοιχτά αγγεία, αγγεία τροφοπαρασκευής, αποθήκευσης / Πάχος 
τοιχώµατος 
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Γράφηµα 25: Μικρογραφικά, πύραυνα / Πάχος τοιχώµατος 
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Γράφηµα 26: Ιερό κορυφής: συσχέτιση πάχους τοιχώµατος µεταξύ ανασκαφής και 
επιφανειακής έρευνας 
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Γράφηµα 27: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα και 
λειτουργίας αγγείων 
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Γράφηµα 28: Οµάδα φαινόµενων κεραµικών υλών µε µπλε εγκλείσµατα: 
κοκκοµετρία / πάχος τοιχώµατος 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ωοκέλυφα πολύ λεπτά λεπτά µεσαία χονδρά πολύ χονδρά

πάχος τοιχώµατος

ανοιχτόχρωµες φαινόµενες κεραµικές ύλες / πάχος τοιχώµατος

πολύ λεπτόκοκκη µε κηλίδωση

πολύ λεπτόκοκκη χωρίς κηλίδωση

µε µπλε εγκλείσµατα

µε χαλαζίτες - φυλλίτες

µέτρια χονδρόκοκκη µε κηλίδωση

µέτρια χονδρόκοκκη χωρίς κηλίδωση

 
 

Γράφηµα 29: Σχέση ανοιχτόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών / Πάχους 
τοιχώµατος 
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Γράφηµα 30: Σχέση πολύ λεπτόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών / Λειτουργίας 
σκεύους 
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Γράφηµα 31: Σύγκριση της σχέσης της πολύ λεπτόκοκκης φαινόµενης κεραµικής 
ύλης µε κηλίδωση / Πάχους τοιχώµατος ανάµεσα στο ιερό και την επιφανειακή  
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Γράφηµα 32: Σύγκριση της σχέσης της πολύ λεπτόκοκκης φαινόµενης κεραµικής 
ύλης χωρίς κηλίδωση / Πάχους τοιχώµατος ανάµεσα στο ιερό και την επιφανειακή 

έρευνα 
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Γράφηµα 33: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε χαλαζίτες – ερυθρούς 
φυλλίτες / Λειτουργία αγγείων 
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Γράφηµα 34: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε χαλαζίτες – ερυθρούς 
φυλλίτες / Πάχος τοιχώµατος 
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Γράφηµα 35: Σχέση µέτρια χονδρόκοκκων φαινόµενων κεραµικών υλών / Πάχος 
τοιχώµατος 
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Γράφηµα 36: Σχέση οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε απολιθώµατα / 
Λειτουργίας αγγείων 
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Γράφηµα 37: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας φαινόµενων κεραµικών υλών µε 
απολιθώµατα / Πάχος τοιχώµατος 
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Γράφηµα 38: Σχέση οµάδας πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων κεραµικών υλών / 
Λειτουργίας αγγείων 
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Γράφηµα 39: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας πορτοκαλόχρωµων φαινόµενων 
κεραµικών υλών / Πάχους τοιχώµατος 
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Γράφηµα 40: Σχέση οµάδας ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών / Λειτουργίας 
αγγείων 
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Γράφηµα 41: Σχέση κοκκοµετρίας οµάδας ερυθρών φαινόµενων κεραµικών υλών / 
Πάχους τοιχώµατος 
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Γράφηµα 42: Σχέση φαινόµενης κεραµικής ύλης µε στρογγυλεµένη άµµο υψηλής 
περιεκτικότητας / Λειτουργίας αγγείων 
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Γράφηµα 43: Σχέση χρώµατος επιχρίσµατος και οµάδων φαινόµενων κεραµικών 
υλών 
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Οµαδοποίηση δειγµάτων µε βάση την περιεκτικότητά τους σε 
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Γράφηµα 31: Οµαδοποίηση δειγµάτων µε βάση την περιεκτικότητά τους σε CaO 
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Γράφηµα 32: Αθροιστική δράση συλλιπασµάτων 
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Σχέση CaO  και  SiO 2(%)
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Γράφηµα 33: Σχέση CaO/SiO2 
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Γράφηµα 34: Σχέση SiO2/Fe2O3 
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Σχέση SiO 2 και K2O (%) 
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Γράφηµα 35: Σχέση SiO2/K2O 
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Γράφηµα 36: Σχέση Κ2Ο/CaO 
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Σχέση SiO 2 και MgO (%)
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Γράφηµα 37: Σχέση SiO2/MgO 

 
 
 
 
 
 

Σχέση SiO 2 και Al2O 3(%)

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Al2O3(% )

Si
O

2(
%

)

Υψηλή περιεκτικότητα σε
CaO(Οµάδα Α)

Μεσαίες τιµές CaO(Οµάδα
ΜΑ1)

Πολύ φτωχά σε CaO(ΜΑ2)

 
Γράφηµα 38: Σχέση SiO2/Al2O3 
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Σχέση CaO  και Al2O 3(%)
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Γράφηµα 39: Σχέση CaO/Al2O3 

 
 
 
 
 
 

Σχέση Al2O 3 κα Fe2O 3(%)ι

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Fe2O3(% )

A
l 2

O
3(

%
)

Υψηλή περιεκτικότητα σε
CaO(Οµάδα Α)
Μεσαίες τιµές CaO(ΜΑ1)

Πολύ φτωχά σε CaO(Οµάδα
ΜΑ2)

 
Γράφηµα 40: Σχέση Al2O3/Fe2O3 
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Σχέση Al2O 3 και MgO (%)
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Γράφηµα 41: Σχέση Al2O3/MgO 
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Γράφηµα 42: Σχέση SiO2/CaO+MgO 

 

622 287 

839 
750 

848 
128 

804 
932 

459 

462 

764 

323 

457 

ΙΣΤ 

625 

961 

989 

667 
955 

172 

491 
   871 

   562 

ΙΗ 

858 

11 
Ε172 

500 
149 

 
ΚΑ

914 

 344 

395 

    
347

856 
   976 

839 750 

848 

622 128 

 
459804 

457 
287 

932 
462 

323 764 

ΙΣΤ 

625 

 
961 667 955 

989 
347 395 

976 

Ε172 
914 

ΙΗ 

856 
 
858172 

  
562

149 

  
344

ΚΑ 
500  

491

871 

11 



430 

 
 
 
 
 

 

Σχέση SiO 2 και Fe2O 3+MgO (%)
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Γράφηµα 43: Σχέση SiO2/Fe2O3+MgO 
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Γράφηµα 44: Σχέση SiO2/Al2O3+Fe2O3 
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Σχέση Al2O 3 και CaO +MgO (%)
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Γράφηµα 45: Σχέση Al2O3/CaO+MgO 
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Γράφηµα 46: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO, Al2O3, SiO2 

 
 

 
Γράφηµα 47: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, Al2O3, SiO2 
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Γράφηµα 48: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, K2O, Al2O3 

 
 

 
Γράφηµα 49: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO+MgO, K2O, SiO2 

 
 
 

Υψηλή περιεκτικότητα σε CaO 
Μεσαίες τιµές σε CaO 
Πολύ φτωχά σε CaO 

Υψηλή περιεκτικότητα σε CaO  
Μεσαίες τιµές σε CaO  
Πολύ φτωχά σε CaO 



434 

 

 
Γράφηµα 50: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης MgO, CaO, Al2O3 

 
 

 
Γράφηµα 51: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης MgO, CaO, SiO2 
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Γράφηµα 52: Τριγωνικό διάγραµµα σχέσης CaO, MgO, Fe2O3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υψηλή περιεκτικότητα σε CaO 
Μεσαίες τιµές σε CaO 
Πολύ φτωχά σε CaO 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆128
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πλαγιόκλαστα
15%

01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 25.2 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 2.3 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 47.0 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 25.5 %
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Γράφηµα 53: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆128 
 

01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 15.1 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.4 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 28.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 55.3 %
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Γράφηµα 54: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆287 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆128 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆287 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆622
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01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.5 %
01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 2.8 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 18.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 63.6 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 14.9 %
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Γράφηµα 55: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆622 

01-083-0645 (C) - Fosterite ferroan - (Mg0.879Fe0.121)(Mg0.881Fe0.119)(

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.4 %

01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 53.4 %

01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 15.9 %

03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 24.4 %
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Γράφηµα 56: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆111 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆622 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆111 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆462
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆839

χαλαζίας
25%

διοψίδιος
34%

πλαγιόκλαστα
39%

αιµατίτης
2%

01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 23.8 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.2 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 12.4 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 62.6 %
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Γράφηµα 57: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆462 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.6 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 39.5 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 33.5 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 25.3 %
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Γράφηµα 58: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆839 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆462 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆839 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆180
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆750
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01-075-1569 (C) - Monticellite - CaMgSiO4 - S-Q 6.2 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 13.8 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 64.1 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 15.8 %
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Γράφηµα 59: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆180 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.2 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 20.1 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 52.1 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 27.6 %
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Γράφηµα 60: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆750 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆180 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆750 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆848
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01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 53.3 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.8 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 36.0 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 9.0 %
Q0565 D848  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0565.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 61: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆848 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.4 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 15.2 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 51.0 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 33.4 %
T0107 GK-459   - File: T0107.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 62: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆459 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆848 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆459 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆323
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε932
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01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 23.8 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.2 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 12.4 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 62.6 %
P0020 D323 KERAMIKA - File: R0020.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 63: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆323 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 2.3 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 27.9 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 47.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 22.6 %
Q0570 E932  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0570.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 64: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε932 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆323 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε932 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε804
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε764
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01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 2.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 24.8 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 42.0 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 31.2 %
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Γράφηµα 65: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε804 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 2.3 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 27.9 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 47.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 22.6 %
Q0569 E764  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0569.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 66: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε764 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε804 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε764 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ΙΣΤ
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆457
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01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 27.3 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 11.8 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 59.8 %
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Γράφηµα 67: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΙΣΤ 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.2 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 20.2 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 26.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 53.2 %
T0118  GK-457    - File: T0118.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 68: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆457 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ΙΣΤ 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆457 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆625
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆786
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01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 13.5 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.4 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 29.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 55.8 %
Q0568 D625  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0568.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 69: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆625 

01-075-1569 (C) - Monticellite - CaMgSiO4 - S-Q 3.2 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.2 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 15.0 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 22.6 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 59.0 %
T0109 GK-786    - File: T0109.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 70: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆786 
 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆625 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆786 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆961
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00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - S-Q 51.0 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 11.5 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 26.5 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 6.4 %
01-075-1205 (A) - Ilmenite, syn - FeTiO3 - S-Q 4.7 %
P0025 D961 KERAMIKA - File: R0025.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 71: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆961 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 10.8 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 16.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 72.8 %
T0122   GK-667   - File: T0122.RAW - Anode: Cu

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

1000

 

2-Theta - Scale

37 40 50 60 70

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

1000

 

3 10 20 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 72: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆667 
 
 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆961 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆667 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆667

χαλαζίας
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αιµατίτης
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆955
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2% µαρµαρυγίας
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆952

χαλαζίας
72%

πλαγιόκλαστα
15%

µαρµαρυγίας
12% αιµατίτης

1%

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.91

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.3 %

01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 15.2 %

03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 71.3 %
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Γράφηµα 73: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆952 

01-075-1592 (C) - Orthoclase - KAlSi3O8 - S-Q 2.1 %
01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 1.3 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 8.5 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 88.0 %
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Γράφηµα 74: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆955 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆952 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆955 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε871

χαλαζίας
53%

µοσχοβίτης
33%

πλαγιόκλαστα
14%

01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 1.2 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.7 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 8.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 89.9 %
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Γράφηµα 75: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆428 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 33.4 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 14.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 52.3 %
Q0560 E871  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0560.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 76: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε871 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆428 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆428
χαλαζίας

90%

µαρµαρυγίας
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πλαγιόκλαστα
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αιµατίτης
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε856

αιµατίτης
2%

χαλαζίας
98%

01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 14.5 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 85.5 %
P0018 E858 KERAMIKA - File: R0018.RAW - Anode: Cu

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

100

1000

2000

3000

 

 

2-Theta - Scale

37 40 50 60

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

100

1000

2000

3000

 

 

3 10 20 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 77: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε858 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.9 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 98.1 %
Q0573 E856  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0573.RAW - Anode: Cu

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

100

1000

2000

3000

 

2-Theta - Scale

37 40 50 60 70

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

100

1000

2000

3000

 

3 10 20 30

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 78: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε856 
 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε858 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε858
χαλαζίας
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πλαγιόκλαστα
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆119

χαλαζίας
82%

αιµατίτης
0%

άστριοι
2% µαρµαρυγίας

2%

πλαγιόκλαστα
12%

τάλκης
2%

01-073-0147 (C) - Talc 1A - Mg3(Si2O5)2(OH)2 - S-Q 2.1 %
01-075-1592 (C) - Orthoclase - KAlSi3O8 - S-Q 2.1 %
01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 1.8 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 12.1 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 81.7 %
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Γράφηµα 79: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆119 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 31.4 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 11.6 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 55.8 %
Q0571 D344  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0571.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 80: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆344 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆119 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆344 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆344

χαλαζίας
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆500

χαλαζίας
53%

µαρµαρυγίας
33%

πλαγιόκλαστα
14%

 

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 4.6 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 87.2 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 8.1 %
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Γράφηµα 81: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆491 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 33.4 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 14.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 52.3 %
Q0561 D500  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0561.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 82: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆500 
 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆491 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆491

χαλαζίας
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διοψίδιος
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01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 1.9 %
00-002-0028 (D) - Chlorite - (Mg,Fe)5(Al,Si)5O10(OH)8 - S-Q 1.3 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 12.5 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 84.3 %
T0124   GK-914  - File: T0124.RAW - Anode: Cu

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

1000

 

2-Theta - Scale

37 40 50 60 70

S
q

rt
 (

C
o

u
n

ts
)

0

1000

 

3 10 20 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 83: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆914 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 33.4 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 14.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 52.3 %
Q0562 E172  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0562.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 84: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε172 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆914 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆914
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πλαγιόκλαστα
13%

χλωρίτης
1%

 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε172

χαλαζίας
53%

πλαγιόκλαστα
14%

µαρµαρυγίας
33%

 



452 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆813

χαλαζίας
98%

αιµατίτης
0%

άστριοι
2%

Γωνιόγραµµα δείγµατος ΚΑ

µοσχοβίτης
34%

πλαγιόκλαστα
13%

χαλαζίας
53%

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 34.2 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 12.6 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 53.2 %
Q0574 KA  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0574.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 85: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΚΑ 

01-075-1592 (C) - Orthoclase - KAlSi3O8 - S-Q 2.3 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.1 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 97.6 %
T0112  GK-813    - File: T0112.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 86: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆813 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆813 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ΚΑ 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆976

χαλαζίας
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Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε347

χαλαζίας
52%

µαρµαρυγίας
32%

πλαγιόκλαστα
15%

αιµατίτης
1%

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.6 %
01-075-0948 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - KAl3Si3O10(OH)2 - S-Q 2.0 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 13.1 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 84.4 %
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Γράφηµα 87: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆976 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 31.9 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 1.2 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 15.0 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 51.8 %
Q0566 E347  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0566.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 88: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε347 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆976 

Γωνιόγραµµα δείγµατος Ε347 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆395
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆415
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6%
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10%

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 27.9 %
01-086-2334 (A) - Calcite - Ca(CO3) - S-Q 2.4 %
01-076-0833 (C) - Bytownite - Ca0.86Na0.14Al1.94Si2.06O8 - S-Q 26.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 43.5 %
Q0558 D395  KERAMIKA GEORGIA - File: Q0558.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 89: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆395 
 

01-075-1592 (C) - Orthoclase - KAlSi3O8 - S-Q 9.5 %
01-080-0743 (C) - Muscovite 2 ITM RG1 - (K0.82Na0.18)(Fe0.03Al1.97)(AlSi3)O10(OH)2 - S-Q 5.8 %
01-089-0599 (C) - Hematite, syn - Fe2O3 - S-Q 0.2 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 84.5 %
T0110 GK-415    - File: T0110.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 90: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆415 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆395 

Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆415 
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆11
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Γωνιόγραµµα δείγµατος ∆118
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3%

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 32.5 %
01-086-2334 (A) - Calcite - Ca(CO3) - S-Q 2.8 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 13.9 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 50.8 %
Q0557 D11 KERAMIKA GEORGIA - File: Q0557.RAW - Anode: Cu
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Γράφηµα 91: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆11 

01-076-0825 (C) - Orthoclase - (K.88Na.10Ca.009Ba.012)(Al1.005Si2.995O8) - S-Q 3.4 %
01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 4.7 %
01-075-1092 (C) - Diopside - CaMgSi2O6 - S-Q 0.6 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 91.4 %
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Γράφηµα 92: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆118 
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Γράφηµα 93: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Ε149 
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Γράφηµα 94: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆172 
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Γράφηµα 95: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆343 
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Γράφηµα 96: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆954 
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Γράφηµα 97: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ΙΗ 

01-089-6217 (C) - Sericite 2M1 (heated) - (K0.776Na0.181Ca0.011)(Al0.916Fe0.016Mg0.011)2(Si0.787Al0.223Ti - S-Q 28.7 %
01-076-0899 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8) - S-Q 12.3 %
03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - S-Q 59.1 %
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Γράφηµα 98: Γωνιόγραµµα και γράφηµα ηµιποσοτικής ανάλυσης δείγµατος ∆562 
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Γράφηµα 99: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆287 
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Γράφηµα 100: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆622 
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Γράφηµα 4401: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆622 
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Γράφηµα 1045: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆622 
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Γράφηµα 1046: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Β1 
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Γράφηµα 1047: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆111 
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Γράφηµα 1048: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆462 
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Γράφηµα 1049: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆462 
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Γράφηµα 1050: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆750 
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Γράφηµα 1051: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆848 
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Γράφηµα 1052: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆848 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 153: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆848 
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Γράφηµα 111: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆126 
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Γράφηµα 112: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆459 
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Γράφηµα 113: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε932 

 



464 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

52
0

54
0

56
0

58
0

60
0

62
0

64
0

66
0

68
0

70
0

72
0

74
0

76
0

78
0

80
0

82
0

84
0

86
0

88
0

90
0

92
0

94
0

96
0

98
0

10
00

20
00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 114: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε962 
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Γράφηµα 115: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε932 
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Γράφηµα 116: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε932 
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Γράφηµα 117: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε804 
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Γράφηµα 118: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε764 
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Γράφηµα 119: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε764 
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Γράφηµα 120: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε764 
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Γράφηµα 121: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ΙΣΤ 
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Γράφηµα 122: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ΙΣΤ  
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Γράφηµα 123: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ΙΣΤ 
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Γράφηµα 124: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆457 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

52
0

54
0

56
0

58
0

60
0

62
0

64
0

66
0

68
0

70
0

72
0

74
0

76
0

78
0

80
0

82
0

84
0

86
0

88
0

90
0

92
0

94
0

96
0

98
0

10
00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 125: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆625 
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Γράφηµα 126: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆786 
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Γράφηµα 127: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆786 
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Γράφηµα 128: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆961 
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Γράφηµα 129: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Κθ 
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Γράφηµα 130: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆961 
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Γράφηµα 131: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆961 
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Γράφηµα 132: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆667 
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Γράφηµα 133: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆952 
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Γράφηµα 134: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆667 
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Γράφηµα 135: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆667 
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Γράφηµα 136: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε856 
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Γράφηµα 137: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ε858 
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Γράφηµα 138: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος Ε871 
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Γράφηµα 139: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος Ε871 
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Γράφηµα 140: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ΚΑ 
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Γράφηµα 141: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆500 
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Γράφηµα 142: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆976 
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Γράφηµα 143: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆788 



475 

0

1

2

3

4

5

6

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 144: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆976 
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Γράφηµα 145: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆976 
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Γράφηµα 146: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Β2 
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Γράφηµα 147: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆395 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

52
0

54
0

56
0

58
0

60
0

62
0

64
0

66
0

68
0

70
0

72
0

74
0

76
0

78
0

80
0

82
0

84
0

86
0

88
0

90
0

92
0

94
0

96
0

98
0

10
00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 148: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆11 
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Γράφηµα 149: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆118 
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Γράφηµα 150: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆172 
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Γράφηµα 151: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆954  
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Γράφηµα 152: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆343 
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Γράφηµα 153: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆343 
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Γράφηµα 154: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆230 

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

38
0

40
0

42
0

44
0

46
0

48
0

50
0

52
0

54
0

56
0

58
0

60
0

62
0

64
0

66
0

68
0

70
0

72
0

74
0

76
0

78
0

80
0

82
0

84
0

86
0

88
0

90
0

92
0

94
0

96
0

98
0

10
00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

 
Γράφηµα 155: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος ∆562 
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Γράφηµα 156: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας µήκους µαρµαρυγία δείγµατος ∆562 
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Γράφηµα 157: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας πλάτους µαρµαρυγία δείγµατος ∆562 
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Γράφηµα 158: Ιστόγραµµα κοκκοµετρίας δείγµατος Ι∆ 
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Γράφηµα 159: Σχέση χηµικά και πετρογραφικά προσδιορισµένων οµάδων 
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Γράφηµα 160: Σχέση χηµικά και πετρογραφικά προσδιορισµένων οµάδων 
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Γράφηµα 161: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
ηµισφαιρικών κυπέλλων 
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Γράφηµα 5462: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
τροπιδωτών/κυπέλλων µε ευθεία τοιχώµατα 
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Γράφηµα 163: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
κωνικών κυπέλλων 
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Γράφηµα 164: Ιερό κορυφής: σχέση κεραµικών υλών / πάχους τοιχώµατος 
κωνικών κυπέλλων 
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Γράφηµα 165: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
γεφυρόστοµων σκύφων 
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Γράφηµα 166: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
ανοιχτών αγγείων έκθεσης / µεταφοράς 
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Γράφηµα 167: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
κλειστών αγγείων  
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Γράφηµα 168: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 

αγγείων τροφοπαρασκευής 
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Γράφηµα 169: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
µικρογραφικών αγγείων 
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Γράφηµα 170: Ιερό κορυφής: κατανοµή κεραµικών υλών για την κατασκευή 
αγγείων µε πλαστική διακόσµηση 
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Γράφηµα 171: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του ιερού κορυφής 
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Γράφηµα 172: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 

δραστηριότητας 2 

Τεχνοσύστηµα Χρήσης Ιερού Κορυφής 

Τεχνοσύστηµα Χρήσης Πυρήνα ∆ραστηριότητας 2 
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Γράφηµα 173: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 

δραστηριότητας 3 
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Γράφηµα 174: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 4 
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Γράφηµα 175: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 
δραστηριότητας 5 
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Γράφηµα 176: Αποκατάσταση του τεχνοσυστήµατος χρήσης του πυρήνα 

δραστηριότητας 7 

Τεχνοσύστηµα Χρήσης Πυρήνα ∆ραστηριότητας 5 

Τεχνοσύστηµα Χρήσης Πυρήνα ∆ραστηριότητας 7 
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