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Ξεχωριστά θα  ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Ίριδα Τζαχίλη για την 
παραχώρηση του υλικού (κεραμεική με σημεία κεραμέως) από το Ιερό Κορυφής του 
Βρύσινα, το οποίο και παρουσιάζεται στην παρούσα  μεταπτυχιακή εργασία. 

Θερμές και πολλές ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να απευθύνω και στην κ. 
Αρτέμιδα Καρναβά, στη δεύτερη  επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας, που 
ως ειδική επί του θέματος, με τις γνώσεις της, τη μεθοδικότητά της, την οργάνωσή 
της, τις παρατηρήσεις και τη βοήθειά της  η εργασία έφτασε στην τελική μορφή της.  

Ευχαριστίες στην κ. Μαρινίκη Μανιά και στην κ. Μαρία Χαλκιαδάκη, 
συντηρήτριες, που με βοήθησαν σε ό,τι χρειαζόμουν. Στη συνάδελφο κ. Αλεξία 
Αλεξοπούλου που πάντα πρόθυμα βοηθούσε σε θέματα που αφορούσαν τους τύπους 
των αγγείων. Στη συνάδελφο κ. Νεκταρία Μαυρουδή για τα σχέδια. Στη συνάδελφο 
κ. Έφη Μωραϊτάκη για τις φωτογραφίες. Στο προσωπικό του αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρεθύμνης και της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων για την εξυπηρέτηση πρόσβασης στο χώρο του Μουσείου κατά τη 
διάρκεια της μελέτης του υλικού.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαίτερα το σύζυγό 
μου (Στέφανο Σκανδάλη) που χωρίς την υπομονή του στις δυσκολίες μου, στις 
καθυστερήσεις μου και τη στήριξή του σε όλους τους τομείς θα ήταν πολύ δύσκολη η 
επίτευξη του τελικού στόχου.  

Θερμές ευχαριστίες εκ βάθους ψυχής σε όλα τα πρόσωπα που με βοήθησαν, 
στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου 
σπουδών.  

 
 

 
 
 
 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην αγγειοπλαστική της Εποχής του Χαλκού συναντώνται σε πολύ μικρό 
αριθμό, σε σχέση με το σύνολο της κεραμεικής παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια 
κάποιων αγγείων διάφορα μεμονωμένα σημεία. Είναι δηλωτικά και έχουν πιθανόν 
σχέση ή με την οργάνωση της κεραμεικής παραγωγής μέσα και έξω από τον 
εργαστηριακό χώρο ή τη λειτουργία του προϊόντος. Τα σημεία αυτά ονομάζονται από 
τους αρχαιολόγους σημεία κεραμέως γιατί έγιναν στο κεραμεικό εργαστήρι πριν την 
όπτηση του αγγείου από κεραμέα του εργαστηρίου. Σε πολλά κεραμεικά σύνολα της 
Εποχής του Χαλκού κάνουν την εμφάνιση τους, άλλοτε με μικρότερη συχνότητα και 
άλλοτε με μεγαλύτερη. Ο εντοπισμός των σημείων κεραμέως μερικές φορές είναι 
δύσκολος, λόγω της μορφής, του μικρού μεγέθους τους, και της θέσης που έχουν 
πάνω στο αγγείο. Απαντώνται σε όλους σχεδόν τους τύπους αγγείων από μικρού 
μεγέθους ανοικτών και κλειστών έως και μεγάλων ανοικτών και κλειστών αγγείων. 
Τα σημεία μπορούν να γίνουν σε όλα τα μέρη του αγγείου, από το χείλος του έως και 
τη βάση του. Αυτά τα σημεία είναι κυρίως εγχάρακτα, αλλά συναντώνται και απλά 
εμπίεστα, ενώ σπάνια επίθετα και γραπτά. Μπορεί να είναι μόνα τους ή και σε 
συνδυασμό μεταξύ τους. Τα σημεία αυτά έχουν κάποιο σημαινόμενο, το οποίο προς 
το παρόν είναι άγνωστο. Για την ύπαρξη των σημείων κεραμέως έχουν προταθεί 
κάποιες ερμηνείες οι οποίες αναφέρονται κυρίως ή στη σχέση του σημείου κεραμέως 
με τον κεραμέα και το εργαστήριο ή με τον ιδιοκτήτη και την ιδιοκτησία ή με το ίδιο 
το κεραμεικό προϊόν κ.ά. Ακόμα πολλές από τις ερμηνείες φαίνεται να κινούνται στο 
πλαίσιο της συγγένειας ή μη με τα γραφικά συστήματα του αιγαιακού χώρου 
της Εποχής του Χαλκού. 

Με τη συμμετοχή της γράφουσας στην αρχική ομάδα μελέτης (διαλογή, 
ταξινόμηση και καταγραφή) του ανασκαφικού υλικού του Ιερού Κορυφής του 
Βρύσινα, της περιόδου 1972-73, ως μεταπτυχιακής φοιτήτριας, αρχίζει το ενδιαφέρον 
μου για τη μελέτη των σημείων κεραμέως, αφού είχε προηγηθεί θεωρητική 
προσέγγιση του θέματος μέσα από σεμιναριακή εργασία με θέμα 
«Κατασκευαστικά εγχάρακτα και εμπίεστα σημάδια στην αγγειοπλαστική της 
τρίτης και δεύτερης χιλιετίας π.Χ. στην Κρήτη» υπό την εποπτεία της καθηγήτριας 
κ. Κ. Κόπακα. 

Αρχικά γεννήθηκε το ερώτημα: ποια σημεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
σημεία κεραμέως; Αφού έγινε μια πρώτη προσέγγιση στο παραπάνω ερώτημα με 
ένα συνοπτικό ορισμό και με κριτήριο επιλογής τη συλλογή όλων τα 
μεμονωμένων σημείων μικρών ή μεγάλων, εγχάρακτων ή εμπίεστων σε οποιαδήποτε 
θέση πάνω στο αγγείο, ξεκίνησε ο εντοπισμός των σημειωμένων οστράκων. 
Έτσι μετά από λεπτομερή παρατήρηση του κεραμεικού υλικού του Βρύσινα 
εντοπίστηκαν συνολικά 47 σημειωμένα όστρακα που παρουσιάζονται παρακάτω με 
τη μορφή καταλόγου. Το ερέθισμα είχε δοθεί και τη σκυτάλη πήρε η υλοποίηση του 
στόχου. Μπορεί το υλικό με σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα 
να ενταχθεί σε σύστημα σημείωσης της μινωικής Κρήτης ή του Αιγαίου της Εποχής 
του Χαλκού; Για την προσέγγιση του στόχου διατυπώθηκαν κάποια ερωτήματα: 
Ποιες είναι οι τάσεις των σημείων κεραμέως στο υλικό του Ιερού Κορυφής του 
Βρύσινα; Μπορεί να παρατηρηθεί εξέλιξη στο αναφερόμενο υλικό; Ποια η 
λειτουργία τους; Υπάρχει δυνατότητα να ερμηνευτούν; Ποια η σχέση τους με το 
κεραμεικό σύνολο; Τι σχέση έχουν τα σημεία κεραμέως με το γραφικό σύστημα 
της 2ης χιλιετίας π.Χ. του αιγαιακού χώρου και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 

 
 

 



Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη: στην εισαγωγή, στον κύριο κορμό 
«σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα (1972-73)» και στα 
συμπεράσματα. Η εισαγωγή αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες: θεωρητική 
προσέγγιση των κεραμεικών σημείων και ενδεικτικές μελέτες για τα κεραμεικά σημεία 
στην αγγειοπλαστική τον Προϊστορικού Αιγαίου. Στην πρώτη θεματική ενότητα της 
εισαγωγής θεωρητική προσέγγιση του θέματος επιχειρείται διαχωρισμός των 
κεραμεικών σημείων ή σημείων στην κεραμεική, σε κεραμεικά σημεία πριν την 
όπτηση ή σημεία κεραμέως και σε κεραμεικά σημεία μετά την όπτηση. Δίνεται 
ορισμός των σημείων κεραμέως, σημειώνονται οι κατηγορίες ως προς τον τρόπο και 
το μέσο εκτέλεσης (εγχάρακτα, εμπίεστα, αλλά και επίθετα ή και γραπτά) και 
αναφέρεται ο πιθανόν τρόπος εκτέλεσης των εγχάρακτων και εμπίεστων. Στη δεύτερη 
θεματική ενότητα ενδεικτικές μελέτες για τα κεραμεικά σημεία στην αγγειοπλαστική του 
Προϊστορικού Αιγαίου παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό για το θέμα με πρώτη 
αναφορά ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Το δεύτερο μέρος είναι ο κύριος κορμός της εργασίας που χωρίζεται σε τρεις 
βασικές θεματικές ενότητες: Αρχαιολογικό πλαίσιο του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα, 
Κατάλογος των σημείων κεραμέως και Επεξεργασία τον υλικού. 
- Στην πρώτη θεματική ενότητα αρχαιολογικό πλαίσιο του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα 
έχουμε τρία κεφάλαια: 1°. η ανασκαφική έρευνα του 1972-73, 2°. η κεραμεική και 3°. 
η περιγραφή του καταλόγου. Στο πρώτο (1°) κεφάλαιο στην ανασκαφική έρευνα του 
1972-73 γίνεται μικρή αναφορά στο χώρο ανασκαφής και στο είδος των ευρημάτων 
της. Στο δεύτερο (2°) κεφάλαιο στην κεραμεική του 1972-73 περιγράφεται συνοπτικά 
το κεραμεικό υλικό και γίνεται προσέγγιση της χρονολογικής του ταύτισης. Στο τρίτο 
(3°) κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του καταλόγου. 
- Τη δεύτερη θεματική ενότητα αποτελεί ο κατάλογος των σημείων κεραμέως. Ο 
κατάλογος συμπεριλαμβάνει συνολικά 47 περιπτώσεις με σημεία κεραμέως και 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται 37 περιπτώσεις με σημεία 
κεραμέως και στο δεύτερο μέρος αναφέρονται 10 περιπτώσεις και τα οποία έχουν 
θεωρηθεί ως πιθανά σημεία κεραμέως, λόγω της αβεβαιότητάς μας ή της μη εύρεσης 
παραλλήλων σ' αυτό το πλαίσιο μελέτης. 
- Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται η επεξεργασία του υλικού σε πέντε κεφάλαια: 
1°. περιγραφή του υλικού, 2°. σχολιασμός των σημείων κεραμέως, 3°. σχολιασμός 
παραλλήλων και χρονολόγησης, 4°. η λειτουργία των σημείων κεραμέως, 5°. η σχέση 
των σημείων   στην κεραμεική με το γραφικό σύστημα της 2ης χιλιετίας π.Χ. Στο 
πρώτο (1°) κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες των εγχάρακτων σημείων κεραμέως 
που συναντώνται στο παρόν υλικό και πώς αυτές ορίζονται.  Ακολουθούν οι 
προβληματισμοί ως προς την ονομασία των  σημείων κεραμέως και δίνεται η 
ορολογία   της   αγγλικής   βιβλιογραφίας.   Στο   δεύτερο   (2°)      κεφάλαιο   γίνεται 
σχολιασμός των σημείων κεραμέως. Αναζητάται σε ποια είδη αγγείων από το Ιερό 
Κορυφής του Βρύσινα συναντώνται τα σημεία κεραμέως, ποιες οι διαστάσεις τους σε 
σχέση με το αγγείο, σε ποια μέρη του αγγείου συναντώνται (χείλη, σώματα, κτλ.), η 
θέση    που βρίσκονται (εμφανή ή λιγότερο εμφανή), ποιες    κατηγορίες σημείων 
κεραμέως   (εγχάρακτα, εμπίεστα, γραπτά ή επίθετα) συναντώνται στο υλικό και τι 
πληροφορίες παίρνουμε για το χρόνο κατασκευής, το μέσο κατασκευής και τον τρόπο 
κατασκευής τους. Στο τρίτο (3°) κεφάλαιο  αναφέρονται τα παράλληλα και η 
χρονολόγηση.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρατηρούνται  κάποια  χαρακτηριστικά των 
σημείων κεραμέως στο υλικό του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά που υπάρχουν στη μινωική Κρήτη και το υπόλοιπο Αιγαίο την Εποχή 
του Χαλκού, καθώς και, σε ποια μέρη του αγγείου φαίνεται να υπάρχει προτίμηση 
σημείωσης στο παρόν υλικό. Ακολουθεί η χρονολόγηση του υλικού, που βασίστηκε 



κυρίως στη χρονολόγηση από τη μελέτη της κεραμεικής του υλικού του Ιερού 
Κορυφής του Βρύσινα. Στο τέταρτο (4°) κεφάλαιο αναφέρονται οι προτεινόμενες 
λειτουργίες τών μέσα στο κεραμεικό σύνολο. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί για τη 
λειτουργία τους, αλλά καμιά δεν είναι γενικά αποδεκτή για κάποιο συγκεκριμένο 
σημείο ή ομάδα σημείων. Παρόλα αυτά σημειώνονται παρατηρήσεις κάποιων 
ερευνητών καθώς και μελετητών για το υλικό που διέθεταν. Τέλος, στο κεφάλαιο 
αυτό γίνεται προσπάθεια πιθανής ερμηνείας ενός σημείου κεραμέως από το Ιερό 
Κορυφής του Βρύσινα, το οποίο από τα παράλληλά του μοιάζει και με σημείο σε 
μολύβδινο σταθμό και το οποίο έχει θεωρηθεί ως μονάδα μέτρησης βάρους. Έτσι, 
εάν ευσταθεί η αναφερόμενη παρατήρηση το σημειωμένο αγγείο ίσως επιτελεί μια 
συγκεκριμένη λειτουργία δηλ. χρησιμοποιείται ως αγγείο μέτρησης όγκου προϊόντων. 
Η παρατήρηση αυτή ανακοινώθηκε στο Γ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο τον 
Οκτώβριο του 2006 με τίτλο ανακοίνωσης «Σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής 
του Βρύσινα». Τέλος, στο πέμπτο (5°) κεφάλαιο σημειώνεται η σχέση των σημείων 
κεραμέως με το γραφικό σύστημα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Στο κεφάλαιο αυτό 
αναφέρεται εάν υπάρχει ομοιότητα (ως προς τη μορφή) κάποιων σημείων κεραμέως 
με σημεία του γραφικού συστήματος της περιόδου στην οποία ανήκουν τα αγγεία 
καθώς και ποια μπορεί να είναι η σχέση τους με αυτό. 

Στα συμπεράσματα προτείνονται συνοπτικά απαντήσεις στα ερωτήματα 
που έχουν τεθεί και βγαίνει ένα γενικό συμπέρασμα για το υλικό του Ιερού Κορυφής 
του Βρύσινα, αλλά και για τα σημεία κεραμέως γενικότερα. 

Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν 10 πίνακες: πρώτος (1ος) ο πίνακας με τον 
αριθμό των γραπτών (ολόβαφων) και άβαφων αγγείων που φέρουν σημεία κεραμέως 
από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Δεύτερος (2ος) ο πίνακας με το είδος των αγγείων. 
Τρίτος (3ος) ένας γενικός πίνακας. Τέταρτος (4ος) ο πίνακας με τις κατηγοριοποιήσεις 
των σημείων κεραμέως σε εγχάρακτα και εμπίεστα. Πέμπτος (5ος) ο πίνακας με τις 
ονομασίες των σημείων κεραμέως και την αντιστοιχία της ονομασίας με τη διεθνή 
βιβλιογραφία (κυρίως αγγλική). Έκτος (6ος) ο πίνακας με τη θέση των σημείων 
κεραμέως (εμφανή ή λιγότερο εμφανή θέση) και τελευταίοι οι πίνακες έβδομος έως 
δέκατος (7-10) με την τυπολογία (ρεπερτόριο) των σημείων κεραμέως από το παρόν 
υλικό. 

Αναζητώντας βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι το δημοσιευμένο υλικό με 
σημεία κεραμέως δεν είναι αρκετό σε σχέση με τις ανασκαμμένες και δημοσιευμένες 
θέσεις του ελλαδικού χώρου της Εποχής του Χαλκού. Μερικές από τις δημοσιεύσεις 
που αφορούν σημεία κεραμέως αναφέρονται επιγραμματικά σε αυτά, άλλες 
δημοσιεύσεις είναι υπό μορφή καταλόγου, χωρίς όμως να γίνεται επεξεργασία του 
υλικού και σε άλλες γίνεται πιο ολοκληρωμένη μελέτη. Την ελλιπή παρουσίαση και 
το μικρό αριθμό των σημείων κεραμέως έρχονται να συμπληρώσουν τις τελευταίες 
δεκαετίες τα corpus των σημείων σε ορισμένες θέσεις ή ομάδες κεραμεικής. 

Με την ορολογία των σημείων κεραμέως υπήρξε σύγχυση όσον αφορά την 
ονομασία τόσο μεταξύ των ελλήνων μελετητών όσο και μεταξύ της αντιστοιχίας της 
ελληνικής με την ξενόγλωσση ορολογία. Για το θέμα αυτό γίνεται αναφορά στο τρίτο 
κεφάλαιο (περιγραφή του υλικού με σημεία κεραμέως) της πρώτης θεματικής 
ενότητας του δεύτερου μέρους της εργασίας. 

 
 
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

•    Θεωρητική προσέγγιση των σημείων κεραμέως 
Παρατηρώντας προσεκτικά την κεραμεική ο μελετητής αρχαιολόγος 

παρατηρεί σε μερικά όστρακα και αγγεία ή και σε άλλα πήλινα αντικείμενα, όπως τα 
υφαντικά βάρη, κάποια μεμονωμένα σημεία1 που φαίνεται να είναι ένα ξεχωριστό 
γνώρισμα του αγγείου ή του πήλινου αντικειμένου2 (EtCret. 23, 100-105, αρ. 45-57, 
πίν. ΧΧ-ΧΧΙ, Tsipopoulou 1990, 99, αρ. 11-23, εικ. 3,4, πίν. Π, Τσιποπούλου 1995, 
969 και 971, αρ. 206-209 και αρ. 244-247, σχ. 4. φωτ. 39 (το 245) και Τζαχίλη 1997, 
εικ. 91 (1,2), 101). Τα σημεία αυτά μοιάζουν, αλλά και διαφέρουν ως προς τη 
χρονική στιγμή εκτέλεσής τους, το μέσο και τον τρόπο κατασκευής τους. Και ο λόγος 
για τα κεραμεικά σημεία ή σημεία στην κεραμεική τα οποία συναντώνται στην 
ελληνική βιβλιογραφία και ως σημεία των κεραμέων ή σημεία κεραμέως, ενώ στην 
αγγλική βιβλιογραφία συναντώνται ως pottery ή potters’ marks, potmarks, marks on 
pottery και στη γαλλική ως marques de potiers.  

Είναι σημεία που έχουν σημειωθεί3 ή αλλιώς έχουν γίνει πάνω στο αγγείο 
πριν την όπτηση ή μετά την όπτησή του. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση δηλ. 
αυτά που έχουν γίνει πριν την όπτηση του αγγείου, έχουμε ή εγχάρακτα ή εμπίεστα ή 
γραπτά ή και επίθετα πάνω σε αυτό (Papadopoulos 1994, 439, Lindblom 2001, 13), 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση δηλ. αυτά που έχουν γίνει μετά την όπτηση του 
αγγείου, έχουμε εγχάρακτα ή γραπτά (Papadopoulos 1994, 439). Για το κάθε είδος 
σημείωσης είναι διαφορετικός ο τρόπος εκτέλεσης και έχει χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικό μέσο απόδοσης. Ως προς το χρόνο εκτέλεσης του σημείου ο δράστης 
διαφέρει: στη μεν πρώτη περίπτωση (πριν την όπτηση) είναι το πιθανότερο ο 
«κεραμέας», ενώ στη δεύτερη περίπτωση (μετά την όπτηση) είναι άγνωστος ο 
δράστης εκτέλεσης του σημείου. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο κεραμέας που ξέχασε 
να σημειώσει το αγγείο, αλλά μπορεί να είναι κάποιος άλλος σε άγνωστη χρονική 
στιγμή- από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η όπτηση του αγγείου έως και την ώρα 
εγκατάλειψής του. Με βάση το χαρακτηριστικό της στιγμής εκτέλεσης του σημείου 
τα κεραμεικά σημεία ή  σημεία στην κεραμεική θα μπορούσαν να διαχωριστούν 
σε αυτά που έχουν γίνει πριν την όπτηση του αγγείου ή στη φάση στεγνώματός του 
και σε αυτά που έχουν γίνει μετά την όπτηση του αγγείου. Η πρώτη περίπτωση θα 
μπορούσε να ονομαστεί κεραμεικά σημεία ή σημεία στην κεραμεική πριν την 
όπτηση ή σημεία κεραμέως, ενώ η δεύτερη περίπτωση δηλ. μετά την όπτηση του 
αγγείου θα μπορούσε να ονομαστεί κεραμεικά σημεία ή σημεία στην κεραμεική 
μετά την όπτηση. Στην πρώτη περίπτωση η σημείωση λαμβάνει χώρα κατά τη 
διαδικασία κατασκευής του αγγείου, στο χώρο κατασκευής του από τον 
κατασκευαστή του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σημείωση λαμβάνει χώρα μετά 
την όπτηση του αγγείου σε άγνωστη χρονική στιγμή και τόπο από άγνωστο 
πρόσωπο. 
 
                                                 
1 Σημείο:  «Αισθητό αντικείμενο ή γεγονός που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι μη άμεσα 
αισθητό. Έχει διττή υπόσταση και αποτελείται από το σημαίνον και το σημαινόμενο. Είναι δηλωτικό, 
έχει πρόθεση επικοινωνίας και ανάγεται σε κοινωνική σύμβαση» (Σακελλαρίου 1995, 192).   
2 Μεμονωμένα  εγχάρακτα σημεία έχουν αναφερθεί και σε λίθινους δόμους σε ανακτορική και σε απλή 
αρχιτεκτονική. Τα σημεία αυτά αναφέρονται ως τεκτονικά σημεία (masons’s marks) και αποδίδονται 
στους τεχνίτες του συγκεκριμένου υλικού (Shaw 1971, 109-111).   
3 Σημειώνω: α. σημαδεύω με διακριτικό σημάδι, β. γράφω συγκεκριμένο σημείο (Μπαμπινιώτης Β΄, 
1587, σημειώνω: 1 α,β. 
Σημείωση: το σημάδεμα, το μαρκάρισμα (αυτόθι, 1587-88, σημείωση: 4).  



 
Στην παρούσα εργασία οι περιπτώσεις που εξετάζονται έχουν γίνει πριν την 

όπτηση του αγγείου και αναφερόμαστε σε σημεία κεραμέως. Έτσι μετά από αρκετή 
έρευνα, βιβλιογραφική αναζήτηση και εντρύφηση με το αντικείμενο ως σημεία 
κεραμέως θα μπορούσαν να οριστούν τα «μεμονωμένα» σημεία που βρίσκονται σε 
επιφάνειες πήλινων αντικειμένων: αγγείων και υποθέτουμε ότι έχουν κάποιο 
σημαινόμενο4. Τα σημεία αυτά έγιναν από τεχνίτη του εργαστηρίου κατά το τελικό 
στάδιο κατασκευής του αγγείου δηλ. πριν την όπτηση ή στη φάση στεγνώματός του. Τα 
σημεία κεραμέως από τη μέχρι σήμερα έρευνα και μελέτη μπορεί να είναι είτε 
εγχάρακτα είτε εμπίεστα είτε επίθετα είτε και γραπτά. Μπορεί να υπάρχουν μόνα τους 
ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους, όπως συμβαίνει με τα εγχάρακτα και τα απλά 
εμπίεστα. Στα εγχάρακτα σημεία κεραμέως ανήκουν οι απλές, οι σύνθετες 
εγχαράξεις ή γραμμικά (σύμβολα σχήματος Χ, V, βέλους κ.ά.) (Bikaki 1984, 9, 22 
κ.εξ.) και οι αυλακώσεις. Τα εγχάρακτα έχουν γίνει με ένα εργαλείο με αιχμηρή 
απόληξη που σέρνεται πάνω στην επιφάνεια του αγγείου και η εγχάραξη-εις μπορεί να 
είναι ευθύγραμμη-ες, κυματοειδής-είς, τοξοειδής-είς ή και κάτι άλλο. Οι 
αυλακώσεις έχουν γίνει όπως και οι εγχαράξεις, αλλά το εργαλείο που έχει 
χρησιμοποιηθεί είναι πλατύ με αποστρογγυλεμένα άκρα και είναι συνήθως 
ευθύγραμμες και πλατιές. Στα εμπίεστα σημεία κεραμέως ανήκουν οι 
κοκκιδώσεις/στιγμές, οι κοιλότητες και οι. εμπιέσεις5. Οι κοκκιδώσεις/στιγμές 
είναι στιγμές πάνω στην επιφάνεια του αγγείου, που έχουν γίνει με την πίεση ενός 
εργαλείου με στρογγυλή απόληξη πάνω στο νωπό πηλό και το σχήμα τους μπορεί να 
είναι κυκλικό ή ωοειδές. Οι κοιλότητες έχουν γίνει με την πίεση ενός εργαλείου με 
κάπως πλατιά και σχεδόν αποστρογγυλεμένη επιφάνεια και το σχήμα τους είναι 
ακανόνιστο (ωοειδές, κυκλικό, τριγωνικό ή μπορεί και κάτι άλλο). Οι απλές 
εμπιέσεις έχουν γίνει με την πίεση ενός αντικειμένου προκαθορισμένου σχήματος6. 
Στα επίθετα σημεία κεραμέως ανήκουν τα πλαστικά/επίθετα κομβία ή δισκία ή κάτι 
άλλο, τα οποία συνήθως μαζί με εγχαράξεις σε διάφορους συνδυασμούς αποτελούν το 
σημείο κεραμέως (π.χ. Bikaki 1984,  40-41, πίν. 28, αρ. VIII-5 και Lindblom 2001, 
77, πίν. 37, 38, 61, αρ. 793-808 και 81-85, πίν.2, 42-48, 62-63, αρ. 921-1002). Στα 
γραπτά σημεία κεραμέως φαίνεται να ανήκουν τα μεμονωμένα γραπτά σημεία πάνω 
στα αγγεία7, κυρίως σε ψευδόστομους αμφορείς8, που στους χαρακτήρες συχνά 
μοιάζουν με σημεία των γραμμικών γραφών της δεύτερης χιλιετίας. Ο Olivier σε 
άρθρο του το 1988 προτείνει τον ορισμό «painter’s marks»9 (Bennet 1996, 317 αρ. 10). 

                                                 
4 Σημαινόμενο: το στοιχείο που υποδηλώνεται από το σημαίνον (το αισθητό μέρος του σημείου) 
(Σακελλαρίου 1995,191).  
5 Άλλου είδους εμπιέσεις μπορεί να έχουμε από την πίεση μιας σφραγίδας στην επιφάνεια του αγγείου 
(π.χ. Sackett and Popham 1965, 304, αρ. 21, εικ. 18 (;), Tsipopoulou 1990, 103, εικ. 2, πίν. ΙΙ αρ. 24 (;), 
Godart - Tzedakis 1992, 48 κ. εξ., πίν. XLIII, 2, Vlazaki- Ηallager 1995, 258, 264-65, 267  εικ. 11-12, 
14, 17-18 (;)), EtCret. 23, 106-116, αρ. 58-81, πίν. ΧΧΙΙ-ΧΧVΙΙΙ και 117 –120, αρ. 82-84, πίν. ΧΧΧ-
ΧΧΧΙ, EtCret. 32, 176-178, αρ. 332-338 και 178-179, αρ. 339).  
6 π.χ. Bennet 1996, 315-316, πίν. 4.46, 4.49, αρ. 4 .  
7 Η Sacconi  σε άρθρο της το 1974 θεωρεί όλα τα μεμονωμένα σημεία στην αγγειοπλαστική σαν 
σημεία κεραμέως (Bennet 1996, 317) και η Vitelli θεωρεί τα μεμονωμένα γραπτά σαν άλλη «version» 
των σημείων κεραμέως (πβλ. Lindblom 2001, 13).   
8 Ο Raison σε άρθρο του το 1968 συζητάει για αυτά τα σημεία σε ψευδόστομους αμφορείς, (Lindblom 
2001, 13).   
9 Ο ορισμός «painters’ marks» δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα, θα μπορούσε όμως να 
χρησιμοποιηθεί  στην περίπτωση που όλα τα σημεία στην κεραμεική (σημεία κεραμέως, σημεία στην 
κεραμεική μετά την όπτηση, αποτυπώματα σφραγίδων, μεμονωμένα γραπτά κ.ά.) χωριστούν σε 
αντίστοιχες ομάδες, αφού αποδειχθεί ότι όλα αυτά εξυπηρετούσαν κάποιο σκοπό και έχουν κάποια 
λειτουργία.  



Από την Κρήτη αναφορές για γραπτά σημεία (τα οποία αναφέρονται ως σημεία 
κεραμέως) έχουμε π.χ. από τον Κομμό, την Κνωσό, τα Χανιά (Bennet 1996, 316-17, αρ. 
10, πίν. 4,46, 4.50 και Hallager 1982-84, 67-69, εικ. 9,10, ΚΗΖ 25), τα Μάλια (EtCret. 
23, 202, αρ. 308) και από την ηπειρωτική Ελλάδα π.χ. από την Ασίνη, τη Θήβα, τις 
Μυκήνες, την Τίρυνθα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Bennet 1996, 317, 
Hallager 1982-84, 67, 69, Vermeule 1966, 142-144) κ.ά. Το πιθανόν πρωϊμότερο 
παράδειγμα γραπτού σημείου κεραμέως, μέχρι τώρα, έχουμε από τη Λέρνα κατά την 
πρωτοελλαδική περίοδο (Wiencke 1986, 77-78).  

Μέσα σε ένα μεγάλο κεραμεικό σύνολο υπάρχει ποικιλομορφία σημείων10, 
κάποια από αυτά συναντώνται συχνά (π.χ. EtCret. 23, 128-138, αρ. 104-131) και 
άλλα λιγότερο συχνά (π.χ. Τσιποπούλου 1995, 969, αρ. 215, σχ. 1, φωτ. 36, 37), το 
οποίο πιθανόν έχει να κάνει με την περιοχή, την χρονική περίοδο και τη σημασία του 
σημείου κεραμέως Όπως για παράδειγμα ορισμένοι τύποι σημείων κεραμέως 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια περιοχή σε σχέση με μια άλλη που χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς τύπους (Bennet 1996, 319). 

Τα σημεία κεραμέως γενικά μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του 
αγγείου: από το χείλος του έως και τη βάση του. Μπορεί να συναντώνται στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό σε είδος και σε μέγεθος αγγείο, να έχουν τις ίδιες ή διαφορετικές 
διαστάσεις σε κάθε αγγείο, να βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετική διάταξη μεταξύ 
τους, όταν πρόκειται για στιγμές ή κοιλότητες ή ευθύγραμμες εγχαράξεις κτλ., να 
είναι όμοιο ή να διαφέρει το μέσο εκτέλεσης και ο τρόπος απόδοσής τους κ.ά. 
Κάποιοι τύποι φαίνεται να είναι κοινοί, όπως π.χ. οι εγχαράξεις στις ακμές των 
χειλέων ή στις ακμές των βάσεων, οι απλές ή οι σύνθετες εγχαράξεις στις λαβές, στα 
σώματα ή στις βάσεις, οι στιγμές κυρίως στα σώματα των αγγείων κ.ά. Οι τύποι αυτοί 
μπορεί να συναντηθούν σε παραλλαγές όσον αφορά τον αριθμό, τη διάταξη και των 
συνδυασμό του/των σημείου/-ων. Το ρεπερτόριο πιθανόν να παρουσιάζει κάποια 
εξέλιξη ή έστω μικρές αλλαγές μέσα στο χρόνο έτσι ώστε τα σημαίνοντα να 
συμβαδίζουν κάθε φορά με τα σημαινόμενα της εποχής τους. Η σημείωση των 
αγγείων γίνεται άλλοτε σε θέση εμφανή όπως είναι το χείλος και η ακμή του χείλους, τα 
εξωτερικά τοιχώματα, οι λαβές και τα πόδια των τριποδικών αγγείων και άλλοτε 
βρίσκονται σε θέση λιγότερο εμφανή ή καθόλου εμφανή όπως είναι το εσωτερικό του 
χείλους, τα εσωτερικά τοιχώματα των αγγείων, οι προσφύσεις των οριζόντιων λαβών και 
οι βάσεις (πυθμένας, επιφάνεια έδρασης και ακμή των βάσεων). Η διαφορά στη θέση 
του σημείου κεραμέως και στο είδος του μπορεί να είναι τυχαία ή να οφείλεται πιθανόν 
στο διαφορετικό σημαινόμενο. Τι γίνεται άραγε στην περίπτωση που το ίδιο σημείο 
κεραμέως συναντάται άλλοτε σε εμφανή θέση του αγγείου και άλλοτε σε λιγότερο 
εμφανή θέση; Το σημείο αυτό θα έχει το ίδιο σημαινόμενο στις δύο περιπτώσεις; 
Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν μπορεί να δοθεί κάποια απάντηση σε αυτό. 
Γεννάται ένα ερώτημα που αφορά τη λειτουργία τους: ποιος θα μπορούσε να ήταν ο 
αποδέκτης αυτών των σημείων; Ο αποδέκτης ή οι αποδέκτες αυτών των σημείων θα 
μπορούσε να ήταν ή ο ίδιος ο κεραμέας ή οι κεραμείς ή ο χρήστης του αγγείου ή 
κάποιο άλλο πρόσωπο11. Στην πρώτη περίπτωση τα σημεία κεραμέως μπορεί να είναι 
                                                 
10 Ο Lindblom δείχνει σε τέσσερις πίνακες τους τύπους των σημείων που συναντούνται στην 
Αιγινίτικη κεραμεική κατά τη Μεσοελλαδική και την Υστεροελλαδική Εποχή (Lindblom 2001, 48-51, 
εικ. 13-16).  
11 Μετά από επίσκεψη της γράφουσας στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και συζήτηση με τρεις ντόπιους 
κεραμείς (κ. Μανώλη Συραγόπουλο, κ. Μιχάλη και κ. Γεώργιο Δαλαμβέλα) για τα σημεία κεραμέως 
διαπιστώθηκε ότι οι ίδιοι δεν είχαν και δεν έχουν κανένα λόγο να σημειώνουν τα αγγεία τους. Οι μόνες 
περιπτώσεις που σημείωσαν αγγεία τους ήταν σε κατά παραγγελία αγγεία. Ο κ. Μ. Συραγόπουλος 
θυμάται μια περίπτωση που του ζήτησαν να χρησιμοποιήσει μια σφραγίδα για έναν  συγκεκριμένο 



σημειωμένα από τον κεραμέα για τον ίδιο για να γνωρίζει ή για να θυμάται κάτι για 
την παραγωγή του. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να ήταν σημειωμένα από τους 
κεραμείς για τους κεραμείς είτε για να αναγνωρίσουν τις παραγωγές τους στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούσαν κοινούς φούρνους όπτησης είτε για να ξεχωρίσουν 
την παρτίδα του προϊόντος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης θα μπορούσε να 
ήταν σημειωμένα είτε για να είναι δηλωτικά του κεραμέα ή του εργαστηρίου ή του 
ιδιοκτήτη είτε για αναγνώριση περιουσίας είτε για να δηλώσουν τον τόπο παραγωγής ή 
τον τόπο προορισμού τους είτε για να δηλώσουν τη χωρητικότητα του προϊόντος ή το 
είδος του είτε θα μπορούσε να είναι ένα είδος ελέγχου είτε δηλωτικό της ειδικής 
χρήσης του αγγείου είτε τέλος να ήταν μια αφιέρωση κ.ά. (δες παρακάτω)12. Όλα 
αυτά έχουν να κάνουν με την παραγωγή, την οργάνωση ή και τη διακίνηση του 
κεραμεικού προϊόντος ή της κεραμεικής παραγωγής μέσα και έξω από τον 
εργαστηριακό χώρο. Σαφώς τα σημαινόμενα εκείνης της εποχής μπορεί να διαφέρουν 
από τα δικά μας. Εμείς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε μόνο μέσω υποθέσεων, μέχρι που 
να αποδειχθεί ή όχι η ορθότητά τους. 
Η αρχική σύλληψη της ιδέας των σημείων κεραμέως μας είναι άγνωστη προς το παρόν, 
όπως και της χρονικής περιόδου που πρωτοεμφανίζονται. Τα πιο παλιά σημειωμένα 
ευρήματα στον ελλαδικό χώρο τα έχουμε από την Τελική Νεολιθική, όπου έχουμε 
σημειωμένα αγγεία με εγχάρακτα σημεία από τη Λέρνα, το Σπήλαιο Φράχθι, τον 
Ορχομενό και το Τσαγγλί (Lindblom 2001, 16), ενώ ανάγλυφα σημεία κεραμέως 
απαντούν στη Λέρνα και στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας σε κεραμική της Μέσης 
Νεολιθικής περιόδου (Σωτηρακοπούλου 1999, 86 και υπ. 212- 213, Papadopoulos 
1994, 439). Επίσης σημειωμένη κεραμεική έχει βρεθεί και στη Νεολιθική Εποχή των 
Βαλκανίων13 (Lindblom 2001, 16). Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού στον 
ελλαδικό χώρο συνεχίζεται η σημείωση των αγγείων όπως μαρτυρούν τα 
ευρεθέντα σημειωμένα όστρακα στο Ακρωτήρι Θήρας (Σωτηρακοπούλου 1999, 
81-86), στο Κύνθο της Δήλου (MacGillivray 1980, 14, αρ. 48, 1981, 615-621), στην 
Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 5-6), στις Λιθαρές  (Tzavella 1980, 93-96), στη 
Λέρνα (Wiencke 1986, 77-78, πίν. 13d-g), στην Τίρυνθα  (Dohl 1978), την Κρήτη 
(σπήλαιο Πλατυβόλας)14 κ.ά όπως και στην Κύπρο (Αstrom 1966 και Frankel 1975, 37-
51). Το φαινόμενο της σημείωσης αγγείων συνεχίζεται στη Μέση Εποχή του Χαλκού 
με μεγαλύτερη όμως γεωγραφική εξάπλωση και συχνότητα στον ελλαδικό χώρο, 
όπως μαρτυρούν τα ευρεθέντα όστρακα και αγγεία όπως και, στην Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού (δες κατάλογο). 

                                                                                                                                            
αριθμό μικρών αγγείων και ο κ. Γ. Δαλαμβέλας όταν του ζητήθηκε να εγχαράξει το σημείο του 
σταυρού σε λίγα αγγεία. Υπάρχει και άλλη περίπτωση όπου σε μια ντάνα κεραμίδων μονάχα μία ήταν 
σημειωμένη με έναν αριθμό. Για την περίπτωση αυτή η κ. Μαρινίκη Μανιά (συντηρήτρια και 
κεραμέας) υποθέτει ότι ο αριθμός αυτός ίσως δηλώνει τον αριθμό της ημερήσιας παραγωγής του ή τον 
αριθμό των κεραμιδιών που σταμάτησε (ο κατασκευαστής δεν είναι πλέον εν ζωή) και που για κάποιο 
λόγο έπρεπε να θυμάται.  
12 Για βιβλιογραφικές παραπομπές δες στο σχετικό κεφάλαιο: τέταρτο κεφάλαιο 4. Η λειτουργία των 
σημείων κεραμέως στη θεματική ενότητα «επεξεργασία του υλικού». 
13 Εγχαράξεις πάνω σε αγγεία, σε υφαντικά βάρη και σε πήλινους μικρούς δακτυλίους συναντώνται 
στη Βαλκανική από τη Νεολιθική περίοδο. Οι εγχαράξεις αυτές είναι μεν μέρος της διακόσμησης αλλά  
ίσως να πρόκειται «για συμβολικά σημεία, συστατικά στοιχεία μιας πρωτογραφής» (Treuil et al.1996, 
156). 
14 Εμπίεστο σημείο κεραμέως (;) στη βάση αμφορέα της Τελικής Νεολιθικής ή λίγο υστερότερα έχει  
βρεθεί στο σπήλαιο Πλατυβόλας στα Χανιά (Godart-Tzedakis 1992, 48 κ. εξ., πίν. ΧLIII, 2 και 
Vlasaki-Hallager 1995, 258, 267, εικ. 17,18.  
 

 



 
• Ενδεικτικές μελέτες για τα σημεία κεραμέως στην αγγειοπλαστική 

του Προϊστορικού Αιγαίου 
     

Η πρώτη αναφορά για σημεία κεραμέως σημειώνεται από τον Flinders Petrie στα 
τέλη του 19ου αι., όταν σημειωμένη αιγαιακή κεραμεική ανακαλύφθηκε σε στρώμα 
της XII δυναστείας στην Αίγυπτο15. Ο Flinders Petrie κάνει τότε και την πρώτη 
διάκριση σε κεραμεικά σημεία πριν την όπτηση και σε κεραμεικά σημεία μετά την 
όπτηση. Κατόπιν ο Evans σε άρθρο του το 1894 καταγράφει μερικά σημεία κεραμέως 
από την ηπειρωτική Ελλάδα (Lindblom 2001, 13). Ακολουθούν οι αναφορές του 
Hogarth, του Edgar,  και του Evans16για τη Φυλακωπή της Μήλου στις αρχές του 20ου αι.. 
Από τότε και μέχρι τη δεκαετία '50 και '60 που οι ανασκαφές στη Λέρνα και στην Αγ. 
Ειρήνη Κέας έφεραν στο φως ένα μεγάλο αριθμό σημείων κεραμέως πριν την όπτηση, 
οι αναφορές για σημεία κεραμέως στον ελλαδικό χώρο της Εποχής του Χαλκού είναι 
περιστασιακές. Η πλειοψηφία αυτών χρονολογούνται στη μέση και στην αρχή της 
ύστερης εποχής Χαλκού. Από τη δεκαετία '70 οι δημοσιεύσεις αυξάνονται και 
αρχίζουν να αναλύονται τα πρώτα σύνολα με σημειωμένη κεραμεική. Το 1973 ο 
Crouwel σε άρθρο του παρουσιάζει σημειωμένη κεραμεική σε μια συγκεκριμένη 
κατηγορία, τη Μινυακή και συζητάει για πιθανές λειτουργίες των σημείων κεραμέως 
(Crouwel 1973, 101-108). Το 1978 και 1979 ο Dohl δημοσιεύει υλικό από την 
Τίρυνθα. Το 1988 δημοσιεύεται υλικό και από τον Olivier για την Τίρυνθα (Olivier 
1988). Ακολουθεί το 1984 η εξαιρετική δημοσίευση της Μπικάκη για την Αγ. Ειρήνη 
Κέας17 και η αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, το 1996 της Bailey για τη Φυλακωπή 
της Μήλου, όπου προτείνει ειδική λειτουργία για τα σημεία κεραμέως (Lindblom 2001, 
16). Τελευταίο σε χρονολογική σειρά έρχεται το «γιναντιαίο» corpus του Lindbom το 
2001 για τα Αιγινίτικα, με τον εκπληκτικό αριθμό των 1143 περιπτώσεων με 
σημειωμένη κεραμεική (Lindblom 2001). 

Από τις Κυκλάδες και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα εκτός των παραπάνω 
εκτενέστερων αναφορών έχουμε και μικρότερες όπως από τη Θήρα ( Μαρινάτος 
1970, 120, πίν. 114β, αυτόθι 1971, 162, πίν. 184, γ, αυτόθι 1972, 195, πίν. 308, 309, 
Σωτηρακοπούλου 1999 (81-86), τη Μήλο (Edgar 1897-98, 41 κ.εξ.), το Όρος Κύνθος 
(MacGillivray 1980, 15 και 1981, 615-621), από την Αργολίδα: π.χ. τη Λέρνα 
(Caskey 1956, 168, πίν. 45 (f), 46 (a)),  το σπήλαιο Φράχθι (Lindblom 2001, 14), από 
τη Βοιωτία: π.χ. τις Λιθαρές (Tzavella 1980, 93-96),-το όρος Γλυφάς (Vermeule 
1966,142-44), από τη Θεσσαλία: Τσαγγλί (Lindblom 2001,14) κ.ά18.  
                                                 
15 Κεραμεικά σημεία εκτός Ελλαδικού χώρου έχουν βρεθεί στην Κύπρο (Papadopoulos 1994, 473, 
υπ.127), Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Λιπάρους Νήσους (Dow 1973, 585), Βαλκάνια (Papadopoulos 1994, 
439, υπ.16).  
16 Ο Evans επικεντρώθηκε στην τυπολογία και στην ερμηνεία των σημείων. Διακρίνει τέσσερις 
κατηγορίες: 1) γεωμετρικά σημεία, 2)  εικονογραφικά σημεία, 3) σημεία όμοια με εκείνα της 
Κνωσιακής γραμμικής γραφής, 4) αριθμούς (Bikaki 1984, 1).  
17 Πριν τη δημοσίευση της Μπικάκη προηγήθηκαν δημοσιεύσεις όπως του Caskey (Caskey 1970, 111 
κ.εξ. και 1972, 368 κ.εξ.) κ.ά. 
18  Ο Lindblom δίνει σε πίνακα όλες τις δημοσιευμένες θέσεις που αφορούν κεραμεικά σημεία πριν 
την όπτηση εγχάρακτα και εμπίεστα στην αγγειοπλαστική του Νεολιθικού και της Εποχής του Χαλκού 
Αιγαίου (Σαρωνικού Κόλπου, Κυκλάδων, άλλων νησιών, Αργολίδας, Κορινθίας, Αττικής, Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Θεσσαλίας και Κρήτης (Lindblom 2001, 13-16, πίν. 1). Επίσης καλές 
βιβλιογραφικές αναφορές δίνει και ο Παπαδόπουλος για την πρώιμη, τη μέση και την ύστερη εποχή 
του Προϊστορικού Αιγαίου καθώς και για την Κύπρο την εποχή του Χαλκού (Papadopoulos 1994,  
473, υπ. 126, 127). 
 



Για την Κρήτη ελάχιστες είναι οι δημοσιεύσεις που αφορούν υλικό για 
σημεία στην κεραμεική από την Κρήτη την Εποχή του Χαλκού. Εξαιρετικό 
υλικό είναι το corpus με τα σημεία κεραμέως από τα Μάλια19, με εγχάρακτα 
σημεία κεραμέως (EtCret. 20, 135-154, αρ. 501-539, EtCret. 23, 121-204, αρ. 85-
307, 309-315, EtCret. 32, 179-193, αρ. 340-395) και ένα γραπτό(EtCret. 23, 202, 
αρ. 308). Όλα σχεδόν είναι πριν την όπτηση και μόνο τρία είναι μετά την 
όπτηση (EtCret. 23, 159-160, 170, αρ. 189-190, 219). Τα εγχάρακτα σημεία 
κεραμέως μπορεί να είναι ή σημεία από την ιερογλυφική γραφή (γραφή που 
επικρατεί στα αρχεία του ανακτόρου των Μαλλιών) ή άλλα σημεία. Μεγάλο 
σε μέγεθος με σημεία κεραμέως είναι το άρθρο για τον Πετρά Σητείας από τη 
Μετάξια Τσιποπούλου με εγχάρακτα πριν την όπτηση (Tsipopoulou 1990, 
Τσιποπούλου 1995), καθώς και ένα εμπίεστο (;) (Tsipopoulou 1990, 103, εικ. 2, 
πίν. II). Πολύ σημαντικά με καλές παρατηρήσεις και σημειώσεις τα άρθρα για 
τον Κομμό από τον John Bennet (Bennet 1994, 153-159 και 1996, 313-321). 
Συνολικά αναφέρονται δημοσιευμένα σημεία κεραμέως περίπου 600 σημεία. 
Εκτός των παραπάνω έχουν αναφερθεί και άλλες περιπτώσεις. Οι περισσότερες 
από αυτές είναι αποσπασματικές. Έτσι κεραμεικά σημεία έχουν αναφερθεί 
από τον ΠΜ ΠΒ οικισμό της Μύρτου(Warren 1972, 110)20, το Παλαίκαστρο 
(Sackett and Popham 1965, 304), Macgillivray et al.  1998, 264-268) κ.ά., την Κνωσό 
(Panagiotaki 1998, 169 κ.εξ.), τη Φαιστό (Festos I**, Festos I*, πίν. 227,  Fiandra 
2000, 479),  τα Χανιά (Hallager 1982-84, 67 κ.εξ.),  την Προανακτορική θέση στο 
Ψαθί Κυδωνιάς (Μυτιληναίου 1997-98, 223-224), κ.ά. 

Για τα κεραμεικά σημεία μετά την όπτηση στην ανατολική Μεσόγειο 
έχει ασχοληθεί η Hirschfeld στη διδακτορική της εργασίας το 1999, όπου 
ερευνά τη σχέση που έχουν τα μετά την όπτηση κεραμεικά σημεία εγχάρακτα ή 
γραπτά με τη διαδικασία του εμπορίου (Lindblom 2001, 16). 

Η πρακτική της σημείωσης στην κεραμεική φαίνεται να συνεχίζεται και 
στις επόμενες περιόδους όπως μαρτυρεί η σημειωμένη κεραμεική της πρώιμης 
εποχής του Σιδήρου (π.χ. Papadopoulos 1994, Catling 1996), αλλά και υστερότερα 
με τις ενσφράγιστες λαβές, βάσεις αγγείων των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών 
Χρόνων (π.χ. Astrom 1966, 191, Johnston 1979), αλλά και άλλων πήλινων 
αντικειμένων όπως π.χ των κεραμιδιών (π.χ. Ορλάνδος 1955, 113-14, 
Πετρόπουλος 1999, 44), των αγνύθων (π.χ. Τζαχίλη 2006 β, 225, εικ. 7) και των 
λυχναριών (π.χ. Πετρόπουλος 1999, 108-126). 

 
 
 

 

                                                                                                                                            
 
19 Νεότερη χρονολόγηση μετάθεσε  το σώμα του υλικού των Μαλλίων στην παλαιοανακτορική 
περίοδο (ΜΜ ΙΙΒ) (Καρναβά 2001, 103).  
20 Προφορική πληροφορία από τον P. Day ότι οι εγχαράξεις δεν αφορούν κεραμεικό σημείο, αλλά 
πιθανόν είναι τυχαίες. 



 
 
 

       φωτ. 1                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ (1972-73) 

• Αρχαιολογικό πλαίσιο  

1. Η ανασκαφική έρευνα 

Σε μια περιοχή, ως επί το πλείστον βραχώδη, πάνω στην κορυφή του 
όρους Βρύσινας21 (με υψόμετρο 858 μ., νότια της πόλης του Ρεθύμνου και 
ανατολικά του ΥΜ III νεκροταφείου των Αρμένων, επαρχία Ρεθύμνης) (χάρτης 
Ια,β, φωτ. 1) οι κάτοικοι της περιοχής επέλεξαν το χώρο ως τόπο λατρείας 
τους ήδη από τη μεσομινωική εποχή. Η ταύτιση του χώρου ως Ιερό Κορυφής22 
έγινε πρώτα από τον αρχαιολόγο Ρ. Faure το 1962 στην έρευνά του για εντοπισμό 
Ιερών Κορυφής στην Κρήτη (Faure1963, 504-508). Ακολούθησαν 
λαθροανασκαφές, στο χώρο όπου αργότερα έγινε η πρώτη ανασκαφική έρευνα 
από τον αρχαιολόγο Κ. Δαβάρα (Δαβάρας 1972, 1), Η έρευνα αυτή έγινε σε δύο 
περιόδους, σύντομου χρονικού διαστήματος, κατά τα έτη 1972-73 και έλαβε 
χώρα «επί της κλιτύος» ανατολικά της κορυφής του όρους (στην κορυφή σήμερα 
βρίσκεται εκκλησάκι του Αγ. Πνεύματος). Ανασκάφηκαν πλούσιοι αποθέτες 
μέσα στις ρωγμές και στις κοιλότητες των βράχων σε παχύ στρώμα μελανής 
γης. Οι αποθέτες έφεραν στο φως αφθονία κινητών ευρημάτων: πληθώρα 
κεραμεικής23 και πήλινων ειδωλίων βοών ή ταύρων διαφόρων μεγεθών και 
τύπων, αιγάγρων και πτηνών (Δαβάρας 1974, 210-211). Από αυτά ξεχωρίζουν 
τα ταυρόσχημα, από δύο συμφυή εμπρόσθια τμήματα ταύρων, καθώς και, ένα 
ομοίωμα βοός ή ταύρου, το οποίο φέρει επίθετο τεμάχιο πηλού που κάλυπτε τους 
οφθαλμούς του (Δαβάρας 1974α, 1). Επιπλέον πήλινα ειδώλια λάτρεων και 
λατρευτών σε διάφορες στάσεις που φέρουν ιδιότυπες ενδυμασίες, κομμώσεις και 
κοσμήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αυτοτελή τμήματα ανθρωπίνων 
σωμάτων (Δαβάρας 1974, 211). Αξιοσημείωτα είναι δύο χάλκινα ειδώλια 
λάτρεων. Το ένα είναι ημίτομον πάνω σε βάση, το οποίο ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής του Βρύσινα, ενώ το άλλο είναι 
γυναικείο ειδώλιο με ποδήρη εσθήτα και τα χέρια στο στήθος (Δαβάρας 1974β, 
1). Άλλα ευρήματα είναι μικκύλα μαχαίρια από χάλκινο έλασμα, διπλοί πέλεκεις, 
μικροσκοπικά κέρατα καθοσιώσεως από πηλό, αρκετές πήλινες κατασκευές 
(ομοιώματα λατρευτικού χαρακτήρα) και αρκετά τεμάχια λίθινων και 
πήλινων βωμών. Ένας λίθινος βωμός τετραγωνικού σχήματος από πρασινωπό 
οφείτη λίθο με λευκά στίγματα φέρει επιγραφή Γραμμικής Α γραφής, με 6 
σωζόμενα σημεία (Δαβάρας 1974, 211-212, Davaras and Brice 1977, 5-6).   
Ακόμα έχουν βρεθεί λίθινα εργαλεία από οψιδιανό, τριπτήρες, βότσαλα, καθώς 
και ελάχιστο οστεολογικό υλικό24.   
                                                 
21 Η ονομασία Βρύσινας οφείλεται στις πολλές βρύσες (πηγές) που βρίσκονται στους πρόποδες του 
όρους (Σπανάκης, 128).  
22 Άλλα Ιερά Κορυφής στο νομό Ρεθύμνου έχουν αναφερθεί στην Επ. Μυλοποτάμου: στην Αγ. Υπακοή 
και στα Γρίβιλα (Peatfield 1983, 274, χάρτης 1), στο Γενί Γκαβές, στον Εξάντη (Μακρής 1990, 114), 
στην  Επ. Αγ. Βασιλείου: στις Ατσιπάδες  (Κορακιά) (Peatfield 1983, 274, χάρτης 1) και στο Σπήλι 
(Βόριζα) (Rutkowski 1988, 88-89 και Jones 1999, 3).  
23 Για την κεραμεική αναφέρεται ότι βρέθηκαν πολλά λεπτά όστρακα, ένα από τα οποία είναι του 
τραχωτού ρυθμού, μία προχοή γεφυρόστομου αγγείου και διάφορα τεμάχια πίθων, που φέρουν 
σχοινοειδή διακόσμηση, καθώς και, αρκετά κωνικά κύπελλα, πύραυνο τυπικού σχήματος και διάφορα 
μικκύλα αγγεία ακέραια (Δαβάρας 1974, 210, Jones 1999, πίν. 6-8 (για κεραμεική)).  
24 Την  οστεολογική μελέτη του υλικού έχει αναλάβει η συνάδελφος κ. Δ. Μυλωνά.   



Σε ένα σημείο της κλιτύος αποκαλύφθηκε μεγάλος τοίχος, πρόχειρα 
κτισμένος από αργούς λίθους (μήκους 9μ.3 πλάτους 1,20-1,80μ. και ύψους έως 
0,80μ., με κατεύθυνση από Β. προς Ν.), ο οποίος φαίνεται να ανήκει σε μικρό 
περίβολο ύστερης φάσης του ιερού (Δαβάρας 1974, 212). 

Την τελευταία έρευνα του χώρου έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε 
συνεργασία με την ΚΕ΄ Εφορία Προΐστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με 
υπεύθυνες την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ίριδα Τζαχίλη και την 
αρχαιολόγο κ. Ελένη Παπαδοπούλου.  Το καλοκαίρι του 2004 ξεκίνησε η 
ανασκαφική έρευνα, η οποία λαμβάνει χώρα την ίδια περίοδο κάθε έτος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Η κεραμεική 

Η μελέτη του κεραμεικού υλικού25 του Βρύσινα από την ανασκαφική περίοδο 
του 1972-73 βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της. Διάφοροι μελετητές 
έχουν αναλάβει τη μελέτη διαφόρων θεμάτων και σύντομα θα δημοσιευθεί 
σχετικός τόμος, με την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Ίριδος Τζαχίλη. 

Η περιγραφή του κεραμεικού υλικού στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιαστεί πολύ επιγραμματικά και στηρίζεται στη μέχρι τώρα 
«εντρύφηση» του υλικού που είχε η γράφουσα ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια. 

Το κεραμεικό υλικό της ανασκαφής (1972-73) είχε τοποθετηθεί σε 
σάκους26, 38 στον αριθμό, εκτός τους σάκους με την ένδειξη «κουρασάνι», οι 
οποίοι περιείχαν πολύ μικρά όστρακα (θρυμματισμένα) και η καταγραφή των 
οποίων έγινε αργότερα. Το κεραμεικό υλικό παρόλο τις πολλές δυσκολίες που 
είχε ως προς τη μορφή του, τη διατήρησή του και την ταύτισή του αποτελεί ένα 
εκπληκτικό δείγμα. Παρέχει πλήθος στοιχείων που σχετίζονται με τη χρήση 
του χώρου, τον τρόπο χρήσης του χώρου, το χρόνο χρήσης του χώρου, τα 
τελετουργικά έθιμα, τις συνήθειες των προσκυνητών, το είδος απόθεσης 
αναθημάτων, το σχετικό αριθμό των αναθημάτων, τον τρόπο κατασκευής των 
αναθημάτων, τα υλικά και τα χαρακτηριστικά κατασκευής των, τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες των κατασκευαστών τους, τα εργαστήρια και τις 
πηγές προμήθειας πρώτων  υλών27,   τη «μόδα» και το ρυθμό της κάθε εποχής, 
τις ομοιότητες και τις διαφορές με τα άλλα ιερά κορυφής, τις σχέσεις με τους 
γειτνιάζοντας οικισμούς και άλλα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά στοιχεία. 

Η κεραμεική που χαρακτηρίζει τη ΜΜ ΙΒ28 περίοδο είναι κυρίως ο τραχωτός 
ρυθμός σε γεφυρόστομους σκύφους, αν και μπορεί να χρονολογηθεί και λίγο 
υστερότερα λόγω του επαρχιακού του χαρακτήρα. Η κεραμεική της ΜΜ II 
περιόδου είναι λιγοστή και χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρά λεπτά ανοικτά 
αγγεία (κύπελλα). Κατά τη ΜΜ III περίοδο, περίοδο μεγάλης ακμής του ιερού 
(με τις μέχρι τώρα ενδείξεις), έχουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα κεραμεικού 
υλικού. Ο κύριος όγκος ανήκει σε αυτήν την περίοδο και τα αγγεία που τη 
χαρακτηρίζουν είναι τα άωτα κωνικά κύπελλα με τα παχιά τοιχώματα, τα 
κύπελλα με τα κάθετα τοιχώματα, οι γεφυρόστομοι σκύφοι, οι αμφορείς, κ.ά. Στην 
περίοδο αυτή ανήκουν και τα μικκύλα αγγεία, οι κέρνοι (πολλαπλά αγγεία και 
αγγεία με επίθετα μικκύλα αγγεία στα χείλη τους), τα αγγεία με την επίθετη 
πλαστική διακόσμηση (κυρίως πάνω στα χείλη των με πτηνά και άλλα ζώα), τα 
αγγεία με εγχάρακτη και σχοινοειδή διακόσμηση, δίσκοι, χύτρες, πύραυνα κ.ά. 
Τα αγγεία είναι συνήθως άβαφα, αλλά δε λείπουν και τα ολόβαφα, σε μεγάλο  
μάλιστα ποσοστό στα αγγεία μικρού μεγέθους (ανοικτά και κλειστά: μόνωτα 
κύπελλα, κύπελλα με κάθετα τοιχώματα, τροπιδωτά κύπελλα, γεφυρόστομοι 

                                                 
25 Μια πρώτη παρουσίαση του κεραμεικού υλικού έχει γίνει από την κ. Ίριδα Τζαχίλη στο Θ΄ Διεθνές 
Κρητολογικό Συνέδριο (Τζαχίλη 2006 α, 25-34). 
26 Η μόνη ένδειξη που βρισκόταν πάνω στους σάκους ήταν ένα καρτελάκι που πιστοποιούσε την 
προέλευση του υλικού  δηλ. Βρύσινας (1973) και καμιά φορά αναγραφόταν και η ημέρα εύρεσης του 
υλικού. Η ένδειξη «εντός περιβόλου» αναφερόταν σε έναν υποθετικά οριοθετημένο  χώρο που ο 
ανασκαφέας είχε ορίσει για την πραγματοποίηση  της ανασκαφής σύμφωνα με προφορική πληροφορία 
από τον αρχιτεχνίτη της ανασκαφής κ. Κ. Νικάκη.  
27 Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του υλικού μελετώνται από τη συνάδελφο κ. Γ. Κορδατζάκη. 
28 Η πρώτη χρήση του χώρου ως τόπος λατρείας φαίνεται να τοποθετείται στην αρχή της μεσομινωικής 
εποχής και συνδέεται με την εμφάνιση των πρώτων ιερών κορυφής και στις άλλες περιοχές της Κρήτης 
(Peatfield 1987, 89-93, χάρτης 1,2). 



σκύφοι κ.ά). Τα αγγεία αυτά είναι με σχετικά λεπτά τοιχώματα και φέρουν είτε 
επίχρισμα εξωτερικά, είτε είναι ολόβαφα, είτε φέρουν επιπλέον βαφή που 
συνήθως είναι λευκή. Η κεραμεική αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι και την 
ΥΜ ΙΑ περίοδο. Υπάρχει μια περίοδος ύφεσης κατά την ΥΜ II και ξαναέχουμε 
χρήση του χώρου κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο29,30. Η κεραμεική αυτής της 
περιόδου αντιπροσωπεύεται κυρίως από αγγεία μεσαίου μεγέθους, ανοικτά και 
κλειστά, όπως αμφορείς, μαγειρικά και τριποδικά, καθώς και «μυκηναϊκά»; Από 
την κεραμεική του Βρύσινα δε λείπει και η κεραμεική των Ιστορικών χρόνων 
(γεωμετρικά και ελληνιστικά), τμήματα πίθων, λαβές λύχνων κ.ά., καθώς και 
τα υστερότερα: εφυαλωμένα και τα λεγόμενα «νεότερα». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
29 Η χρήση του χώρου κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο βρίσκεται υπό μελέτη.  
30 Την περίοδο αυτή αναφέρεται ότι υπάρχει αναβίωση της λατρείας σε άλλα Ιερά Κορυφής της 
Κρήτης (Πλάτων 1951, 146, υπ. 124 και Peatfield 1987, 90) 



3. Περιγραφή καταλόγου 

Ένας αριθμός 47 οστράκων, κυρίως με εγχαράξεις αλλά και με απλές 
εμπιέσεις, έχει προέλθει από τη διαλογή του κεραμεικού υλικού31, το οποίο αριθμεί στο 
σύνολο του περίπου 100.000 όστρακα (εκτός των σάκων με το «κουρασάνι»). Ο 
αριθμός των σημειωμένων οστράκων σε σχέση με το σύνολο της κεραμεικής 
παραγωγής είναι πάρα πολύ μικρός. Έτσι στην περίπτωση του υλικού που εξετάζεται 
σχεδόν στα 2000 όστρακα 1 όστρακο φέρει σημείο κεραμέως. Τα 47 όστρακα 
παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη με τη μορφή καταλόγου. 

Ο κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη: στα σημεία κεραμέως με 37 περιπτώσεις 
και στα πιθανά σημεία κεραμέως με 10 περιπτώσεις, λόγω της αβεβαιότητάς μας και της 
μη ύπαρξης παραλλήλων μέσα σ' αυτό το πλαίσιο μελέτης. Τα σημεία κεραμέως του 
καταλόγου αναφέρονται με βάση τη θέση τους στο αγγείο. Έτσι έχουμε σημεία 
κεραμέως σε χείλη (εσωτερικά ή εξωτερικά ή σε ακμή χειλέων), σε σώματα 
(εσωτερικά ή εξωτερικά), σε λαβές, σε βάσεις (πυθμένας, επιφάνεια έδρασης και σε ακμή 
βάσεων) και σε πόδια τριποδικών αγγείων. Για την κάθε περίπτωση σημείου κεραμέως 
δίνεται ένας αύξων αριθμός (από το 1 - 47) και ένας «τίτλος», στον οποίον αναφέρεται 
συνοπτικά το αντικείμενο με αναφορά στο σωζόμενο τμήμα του αγγείου, στο μέγεθος 
του και στο είδος του, όπου είναι εφικτό. Ακολουθεί η φωτογραφία του αντικειμένου 
και το σχέδιό του. Η φωτογραφία και το σχέδιο έχουν τον αύξοντα αριθμό του 
αντικειμένου. Στην άνω αριστερή γωνία της φωτογραφίας αναγράφεται ο αριθμός 
καταγραφής ευρημάτων από τη μελέτη της κεραμεικής του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα 
και σε κάποια δίνεται ο αριθμός Μουσείου (π.χ. 37.332, Π. 24.895). Ακολουθεί η 
περιγραφή του οστράκου και του σημείου. Στην περιγραφή του οστράκου δίνονται 
ακόμα οι διαστάσεις του και τα χαρακτηριστικά του πηλού. Στην περιγραφή του σημείου 
δίνονται επίσης οι διαστάσεις του. Μετά αναφέρονται τα παράλληλα, τυχόν 
παρατηρήσεις και στο τέλος δίνεται η χρονολόγηση, που βασίστηκε κυρίως στη 
χρονολόγηση από τη μελέτη της κεραμεικής του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα. Από τα 
παράλληλα πρώτα αναφέρονται τα παράλληλα από περιοχές της Κρήτης και μετά από 
περιοχές του υπόλοιπου Αιγαίου της Εποχής του Χαλκού με πρώτα τις περιοχές των 
νησιών του Αιγαίου και μετά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τελευταία παραπομπή 
δίνεται από την Κύπρο όπου αναζήτηση παραλλήλων έχει γίνει μόνο από το 
άρθρο του Ρ. Αstrom με υλικό από την Καλοψίδα. Η αρίθμηση των παραπομπών 
γίνεται με μικρά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Για την κάθε περιοχή δίνεται ένα 
γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Εάν σε μια περιοχή υπάρχουν παραπάνω από μία 
παραπομπές τότε δίπλα στο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου δίνεται και ένας 
αριθμός (π.χ. α1). Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παράλληλα του σημείου κεραμέως 
μπορεί να βρίσκονται και σε διαφορετική ή -ές θέσεις πάνω στο αγγείο. Σε αυτήν την 
περίπτωση πρώτα αναφέρονται τα παράλληλα από την ίδια θέση που βρίσκεται το 
σημείο πάνω στο αγγείο (π.χ. σώμα - σώμα) και μετά από άλλες θέσεις του πάνω σε 
αυτό (π.χ. σώμα - λαβές - βάση κτλ.). Η αρίθμηση γίνεται με κεφαλαία γράμματα της 
ελληνικής αλφαβήτου π.χ. Α) σώματα, Β) λαβές, Γ) βάσεις. Εάν στη βιβλιογραφία 
υπάρχει συνδυασμός του σημείου κεραμέως με κάποιο άλλο ή άλλα σημεία 
κεραμέως πάλι αναφέρεται αυτή η περίπτωση, όπως και εάν έχουν παρατηρηθεί 
παραλλαγές του σημείου κεραμέως δηλ. αλλάζει ο αριθμός ή η διάταξή του (π.χ. των 
στιγμών, των κοκκιδώσεων ...). Τέλος, εάν έχουν αναφερθεί τα ίδια σημεία στην 
αναζητούμενη βιβλιογραφία και σε άλλα αντικείμενα σημειώνονται στο τέλος (χωρίς 
                                                 
31 Το υλικό είναι ένα πραγματικά πολύ δύσκολο υλικό, λόγω της διατήρησης του (θρυμματισμένο και 
απολεπισμένο) και της μεγάλης ποσότητας οστράκων. 



αυτό να σημαίνει περαιτέρω βιβλιογραφική αναζήτηση). Όλα τα παραπάνω 
συνεχίζουν την αρίθμηση με το κεφαλαίο γράμμα της ελληνική αλφαβήτου π.χ. Δ) 
συνδυασμός με άλλα σημεία, Ε) παραλλαγές, Ζ) σε άλλα αντικείμενα.  

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Κατάλογος σημείων κεραμέως   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι. ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  
 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΧΕΙΛΗ 
 
 
 

 1. Τμήμα χείλους, μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
 
37.332,  Π 24.895 

 
 
εικ. 1 

 
σχ. 1    1:1 
 
 
Όστρακο:   χείλος απλό, ελαφρώς έσω νεύον.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 1,4 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. χείλους: 3,1 εκ. σωζ. πάχ.   
                    τοιχωμ.: 0,3/0,4 εκ.  
Πηλός:        καστανοκίτρινος (Munsell: 7,5 YR 7/6), με μικρά εγκλείσματα.  
Σημείο:       δύο (2)  εγχαράξεις στην ακμή του σωζόμενου χείλους, λοξές και          
                    αντίρροπες. Σώζονται ολόκληρες, αλλά ο αριθμός τους αβέβαιος. 
Διαστάσεις: ανοίγματος εγχαράξεων: 2,5 εκ.  
 
Παράλληλα: -α. δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις στο χείλος σε συνδυασμό με εγχάραξη 
σχήματος «Μ» στο σώμα ανοικτού αγγείου (ΜΜ ΙΒ-ΙΙ ) από τον Κομμό (Bennet 
1996, 314-315, πίν. 4.46 και 4.48, αρ. 1),  
-β. δύο (2) εγχαράξεις στο χείλος σε συνδυασμό με εγχάρακτο διπλό πέλεκυ από 
κάτω στο σώμα ανοικτού αγγείου από την Πρωτοανακτορική Φαιστό (Festos I**, 
563, Festos I*  πίν. 227 το l),  
-γ. τρεις (3) εγχαράξεις στο χείλος δύο πιθαμφορέων από την Κολώνα Αίγινας, και 
από την Ασίνη Αργολίδας και  δύο (2) εγχαράξεις στην ακμή πώματος από την 



Κολώνα Αίγινας (Lindblom 2001, 85, πίν. 48, αρ. 1009-1010, και πίν. 63, αρ. 1009, 
επίσης  90, πίν. 56, αρ. 1108),  
-δ. δύο (2) εγχαράξεις στο χείλος δύο κυαθίων (ΜΚυπρ. ΙΙΙ-Υκυπρ. Ι) από την 
Καλοψίδα Κύπρου (Astrom 1966, 156, αρ. VgII 28, 29,  εικ. 156 (αρ. 29), 157 (αρ. 
28) και 202).  
 
Παρατηρήσεις: -οι εγχαράξεις φαίνεται να έχουν γίνει με ένα εργαλείο κυκλικής 
τομής  (2,5-3,0 εκ. διαμέτρου).  
-ο Astom αναφέρει ότι αυτές οι εγχαράξεις μπορεί να δηλώνουν χωρητικότητα 
(Astrom 1966, 158). 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙ (;) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Τμήμα χείλους, μικρού ανοικτού αγγείου (μόνωτου κυπέλλου). 
 

37.741 

 
εικ. 2 

σχ. 2          1:1 
 
Όστρακο:    χείλος απλό έξω νεύον,  με ίχνος έκφυσης λαβής. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,1 εκ., μέγ. σωζ. διάμ.: 2,7 εκ., σωζ. πάχ.: 0,3/04 εκ 
Πηλός:         ωχροκίτρινος (Munsell: 10YR 8/3), λεπτόκοκκος, με μικρά εγκλείσματα. 

         Ίχνη μελανού επιχρίσματος εξωτερικά.  
Σημείο:        δύο (2) λεπτές, αβαθείς παράλληλες και λοξές (προς τα  δεξιά)  
                     εγχαράξεις εσωτερικά  στο σωζόμενο χείλος. Σώζονται ολόκληρες, αλλά     
                     ο αριθμός τους αβέβαιος. 
Διαστάσεις:  μήκος αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: 0,85 εκ. και 1,0 εκ.  
 
Παράλληλα: -α. δύο (2) παράλληλες και λοξές, (προς τα αριστερά) εγχαράξεις 
εσωτερικά κάτω από το χείλος σε λεκανίδα από τον Πετρά Σητείας 
(Παλαιονακτορικό)  (Τσιποπούλου 1991, 968, αρ. 203 και σχ. 8 (αρ. 2)),  
-β1. δύο (2) παράλληλες  και λοξές (προς τα δεξιά) εγχαράξεις εξωτερικά κάτω από 
το χείλος/ ψηλά στο σώμα σε δύο προχυτικά αγγεία και  στο χείλος πίθου και δύο (2) 
λοξές (προς τα αριστερά) εγχαράξεις σε όστρακο και σε αμφορέα από τη Συνοικία Μ 
ΙΙΙ των Μαλλίων (ΜΜ   ΙΙΒ)   (EtCret. 32,  191, πίν.74, αρ. 387-389 και 192, πίν. 74, 
αρ. 390-391),  
-β2. δύο (2) παράλληλες και λοξές (προς τα δεξιά) εγχαράξεις, σε προχυτικό αγγείο 
από τα Μάλια (ΜΜ ΙΙΒ)   (EtCret. 20, 143,  πίν. XLV, αρ. 522),  και 
-β3. δύο (2) παράλληλες και οριζόντιες εγχαράξεις σε πέντε όστρακα, δύο (2) 
παράλληλες και λοξές (προς τα δεξιά) εγχαράξεις σε 18 περιπτώσεις και μία 
περίπτωση με δύο (2) παράλληλες και λοξές (προς τα αριστερά) εγχαράξεις σε 



λεκάνη από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (ΜΜ ΙΙΒ)  (EtCret. 23, 182-184, αρ. 253-
257,   186-193, αρ. 264-281 και 194, αρ. 285),   
γ. δύο (2) παράλληλες και λοξές (προς τα δεξιά) εγχαράξεις εξωτερικά σε κυάθιο και, 
δύο σχεδόν οριζόντιες εγχαράξεις, εξωτερικά σε κυάθιο από την  Καλοψίδα Κύπρου 
(ΜΚυπρ. ΙΙΙ-Υκυπρ. Ι), (Astrom 1966, 156, αρ. VgII 27, εικ. 158, και 164, αρ. ΗgII 
10, εικ. 166).  
 
Παρατηρήσεις: - οι εγχαράξεις μπορεί να έχουν γίνει με ένα αιχμηρό εργαλείο ή και 
με το νύχι. 
- ίσως ο χρόνος κατασκευής του σημείου να έγινε στη φάση στεγνώματος του 
αγγείου, γιατί οι εγχαράξεις είναι σχετικά αβαθείς, με «παρακλάδες» και φαίνεται να 
έχουν γίνει με δυσκολία.  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙ- ΙΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ 
 

 3. Τμήμα χείλους και σώματος μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
 
37.337, Π 24.898 

 
εικ. 3 

 
σχ. 3        1:1 
          
Όστρακο:    χείλος απλό με αποστρογγυλεμένη ακμή και σώμα σχεδόν κωνικό. 
Διαστάσεις:  μέγ. σωζ. ύψ.: 3,9 εκ.,  σωζ. διάμ. χείλους: 4,15 εκ. 
Πηλός:         ερυθρός (Munsell: 2,5 Y/R, 5/6) με μετρίους κόκκους και λίγα μικρά   
                     εγκλείσματα. Ίχνη τροχού εξωτερικά και εσωτερικά. Ολόβαφο μελανό. 
Σημείο:        δύο (2) αβαθείς εγχαράξεις σχήματος «Χ» εξωτερικά στο 
                     σώμα. Μη σωζόμενο ολόκληρο. 
Διαστάσεις:  μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [1,9] εκ. και [3] εκ.  
                
Παράλληλα: Α) στα σώματα, χείλη, ώμους: -α. εγχάραξη σχήματος «Χ» στο σώμα δύο 
ανοικτών αγγείων (Πρωτοανακτορικά) από τη Φαιστό (Festos Ι**, 478, 523 και 
Festos Ι*, πίν. 227 m (6599), q (4940),  
-β. εγχάραξη σχήματος «Χ» ψηλά στο σώμα ανοικτού αγγείου (ΜΜ ΙΙΑ) από τη 
Φαιστό (Fiandra 1996, 479, εικ. 7), 
-γ. εγχάραξη σχήματος «Χ» στον ώμο αμφορέα, στο εσωτερικό βάσης και σε ένα 
κυάθιο (ΜΜ ΙΙΒ) από τη Συνοικία Μ ΙΙΙ των Μαλλίων (EtCret. 32, 184-185, πίν. 72, 
αρ.  359, 361,362).  



-δ. εγχάραξη σχήματος «Χ» κάτω από το χείλος κλειστού αγγείου, σε πρόχους, σε 
καπάκι, στον πυθμένα μικρού πινακίου και σε τέσσερα όστρακα  (ΜΜ ΙΙΒ) από τη 
Συνοικία Μ των Μαλλίων (EtCret. 23, 161-163, αρ. 197, 196, 195, 194, 198-201). 
-ε. εγχάραξη σχήματος «Χ» σε δύο όστρακα στο ένα κάτω από το χείλος σε μεσαίο 
αγγείο και στο άλλο στο σώμα του (ΜΜ ΙΙΒ) από τα Μάλια (EtCret. 20, 142 και 139, 
πίν. XLIV και XLI, αρ. 520 και 503). 
-ζ. εγχάραξη σχήματος «Χ» εγγεγραμμένο σε ορθογώνιο (σύμβολο του διπλού 
πέλεκυ) σε τρεις αμφορείς και σε δύο όστρακα (ΜΜ ΙΒ) από την Κνωσό (Panagiotaki 
1998, 168-170, εικ. 1, πίν. 32α: a,b).  
-η. εγχάραξη σχήματος «Χ» στο εσωτερικό κάλαθου (Παλαιοανακτορικό) και στο 
χείλος πίθου με μια οριζόντια εγχάραξη στα κάτω άκρα του (ΥΜ Ι) από τον Πετρά 
Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 968, αρ.200, σχ. 6 (αρ. 2) και Tsipopoulou 1990, 96, εικ. 
1, πίν.1 αρ. 5).  
-θ. εγχάραξη που μοιάζει με το σημείο της Γραμμικής Α γραφής «L 81΄ (81b)» στο 
χείλος/λαιμό, κοντά στη λαβή αμφορέα (εισηγμένο-Μινωικό;) και εγχάρακτος 
σταυρός χαμηλά στο σώμα κυαθίου (τέλος ΜΕΧ) από την Αγία Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 22-23, πίν. 21, αρ. V-4 και  24, πίν. 22, αρ.V-10). 
-ι. εγχάραξη σχήματος «Χ» χαμηλά στο σώμα κυαθίου (ΜΕ Ι-ΙΙ) και εγχάραξη 
σχήματος «Χ» κάτω από ένα επίθετο κομβίο στων ώμο τριών ευρύστομων  αμφορέων 
από την Κολώνα Αίγινας (Lidblom 2001, 80, πίν. 41, αρ. 893 και 84, πίν. 45, αρ. 966-
68 και πίν. 62 (αρ. 967)). 
-κ. εγχάρακτος σταυρός σε λεκάνη, ψηλά στο σώμα (ΥΚυπρ ΙΑ) από την Τούμπα του 
Σκούρου Κύπρου (Vermeule-Wolsky 1976, 67, 70, εικ. 1,2,  αρ. 4, 7).  
-λ. εγχάρακτος διαγώνιος σταυρός στο σώμα πίθου (ΜΚυπρ.); και σε χείλος πίθου 
(ΥΚυπρ. ΙΙ – ΙΙΙ) από την Καλοψίδα Κύπρου και του Μύρτου-Πηγάδες Κύπρου 
(Αstrom 1966, 174-75, αρ. Χ 13,19). 
Β) σε λαβές: -α.εγχάραξη σχήματος «Χ» στις ράχες λαβών ανοικτού αγγείου και 
αμφορέα (Παλαιοανακτορικό και Νεοανακτορικό) και στην έκφυση λαβής 
χονδροειδούς αγγείου (ΥΜ Ι) από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 968, αρ. 
195 και 970, αρ. 225 και Tsipopoulou 1990, 96, εικ. 1, αρ.4).  
-β. εγχάραξη σχήματος «Χ» σε δύο λαβές (ΜΜ ΙΙΒ) από τη Συνοικία Μ ΙΙΙ των 
Μαλλίων (EtCret. 32, 184, πίν. 72, αρ. 358, 360). 
-γ.εγχάρακτος σταυρός, στην απόφυση λαβής ανοικτού αγγείου (αρχή ΥΕΧ) από την 
Αγία Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 27, πίν. 11, 23, το VI-3). 
-δ. εγχάραξη σχήματος «Χ»; σε κάθετη λαβή μόνωτου μινυακού αγγείου από την 
Ελευσίνα (Crouwel 1973, 103, εικ. 2b, αρ.5 (;)). 
-ε. εγχάρακτος σταυρός σε τέσσερις λαβές (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ Ι); από την Αγία Ειρήνη Κέας, 
Άγιος Κωνσταντίνος Μέθανα, Κολώνα Αίγινας, Λέρνα Αργολίδας  (Lindblom 2001, 
88, πίν. 52-53, αρ. 1059-1062).   
-ζ. εγχάρακτος σταυρός σε λαβή πίθου (ΥΚυπρ ΙΑ) από την Τούμπα του Σκούρου 
Κύπρου (Vermeule-Wolsky 1976, 70, εικ. 2,  αρ. 7).  
-η. εγχάρακτος διαγώνιος σταυρός σε  τρεις λαβές δύο από την Καλοψίδα Κύπρου, 
μία από το Λαπίθο (ΜΚυπρ. Ι-ΥΚυπρ), και μία λαβή πρόχους (Levanto- Μυκηναική 
ΙΙΙΒ) από την Εγκώμη, (Αstrom 1966, 174-175, αρ. Χ 11,15, 12,18). 
 -θ. υπάρχουν όμως και δύο περιπτώσεις όπου η εγχάραξη έχει γίνει μετά την όπτηση 
του αγγείου σε λαβή πρόχους και κρατήρα  (ΥΚυπρ. ΙΙ-ΙΙΙ) από το Κούριον 
«Μπαμπούλα» Κύπρου (Αstrom 1966, 174-175, αρ. Χ 16, 17). 
Γ) σε βάσεις: -α. απλός εγχάρακτος σταυρός (αναφέρεται ως σταυρός, αν και μοιάζει 
με «Χ», στη βάση κωνικού κυπέλλου (ΥΜ ΙΙΙΒ) από τον Κομμό (Βennet 1996, 316, 
πίν. 4.46, 4.49, αρ.6). 



-β. εγχάραξη σχήματος «Χ» στη βάση αγγείου (ΥΜ ΙΙΙ) (?) και στη βάση πίθου 
(Νεοανακτορικό) από τον Πετρά Σητείας (Tsipopoulou 1990 και Τσιποπούλου 1991, 
97, εικ. 2, αρ. 6 και 966, αρ. 173, σχ. 6 (αρ. 3), φωτ. 8). 
-γ1. εγχάρακτος σταυρός  σε τρεις βάσεις κυαθίων και σε ένα κωνικό κύπελλο με το 
σημείο στον πυθμένα (τέλος ΜΕΧ - αρχή ΥΕΧ) από την Αγία Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 24, 27, πίν. 22, 23, αρ. V-11, VI-4, VI-6 και VI-5).  
-γ2. εγχάρακτος σταυρός σε τρεις βάσεις ανοικτών αγγείων (τα δύο τελευταία 
εισαγόμενα) (μέση ΥΕΧ) από την Αγία Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 34, πίν. 12,  26, 
αρ. VΙΙ-19 και 35, 37,  αρ. VΙΙ-26, 44,  πίν. 12, 26 (VΙΙ-26), και 14, 27 (VΙΙ-44)).   
-δ. εγχάρακτος σταυρός στη βάση κυπέλλου (ΥΜ ΙΒ/ΥΜ ΙΙ) από την Αγ. Ειρήνη 
Κέας (Caskey 1970, 115, εικ. 4, πίν. IV, αρ. 25). 
-ε1. εγχάραξη σχήματος «Χ» (το «Χ» σχηματίζεται από δύο μακριές εγχάρακτες 
γραμμές)  σε οκτώ βάσεις αγγείων  (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙ) (;) από την Ασίνη Αργολίδας,  την 
Κολώνα Αίγινας και τη Λέρνα Αργολίδας (Lidblom 2001, 61-62, αρ. 345-352, πίν. 17 
(αρ.346-350) , 58 (αρ. 349)).  
-ε2. εγχάραξη σχήματος μικρού «Χ» (το «Χ» σχηματίζεται από δύο κοντές 
εγχάρακτες γραμμές)  σε 37 βάσεις ανοικτών και κλειστών αγγείων από την Ασίνη 
Αργολίδας, Αθήνα, Αγία Ειρήνη Κέας, Άγιος Κωνσταντίνος Μεθανα, Κακή 
Θάλασσα Αττική, Κίαθα Θήτη Αττική, Κολώνα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα 
και Τίρυνθα Αργολίδας (ΜΕ ΙΙΙ–ΥΕ ΙΙΙΑ1) (;) (Lidblom 2001, 61, αρ. 308-344, πίν. 1 
(αρ. 310), 16 (αρ. 309-313, 316, 318, 320-324, 327-330), 17 (αρ. 333, 336, 338-339, 
341, 343, 58 (αρ.316, 344)).  
-ζ. εγχάραξη σχήματος «Χ» ή σταυρού σε πέντε βάσεις (ΥΕΧ) από την Τίρυνθα 
(Dohl 1978, 129-130 και 140, αρ. 18, 20, 21 και 70,71, σχ. 2 (αρ. 18, 20, 21), 5 (αρ. 
70, 71), πίν. I (αρ.71), ΙΙΙ (αρ. 20,21), VI. (αρ.70)).   
- η. εγχάρακτος διαγώνιος σταυρός στη βάση κρατήρα και στη βάση θηλάστρου (;) 
(Υκυπρ. ΙΙΒ και Υκυπρ. ΙΒ) από τον Αγ. Ιάκωβο και από τη Στεφανία Κύπρου 
(Αstrom 1966, 174-175, αρ. Χ 14, 20).  
Δ) συνδυασμός με άλλα σημεία: -α. εγχάρακτος σταυρός (μετά την όπτηση) και μια 
ωοειδείς εμπίεση στη βάση κυπέλλου (αρχή ΥΕΧ) εισηγμένο στην Αγία Ειρήνη Κέας 
(Bikaki 1984, 25, πίν. 9, 22, αρ. V-17).   
-β. εγχάρακτος σταυρός στη βάση και μια εγχάραξη στην ακμή βάσης κλειστού 
αγγείου (ΜΕ ΙΙΙΒ) από την Ασίνη Αργολίδας (Lidblom 2001, 67, πίν. 24, αρ. 509).   
-γ. εγχάραξη σχήματος «Χ» κάτω από μια εμπίεση δακτύλου σε λαβή πρόχους ή 
αμφορέα (ΜΚυπρ. Ι-ΙΙ) από την Καλοψίδα Κύπρου Κύπρου (Αstrom 1966, 174, αρ. Χ 
10, εικ. 190). 
 
Παρατηρήσεις: - το σημείο έχει χαραχτεί με ένα απλό αιχμηρό εργαλείο πριν την 
όπτηση του αγγείου. 
- η δεξιά εγχάραξη είναι βαθύτερη και φαίνεται ότι έγινε δεύτερη, μετά την αριστερή.  
-  από τις παραπάνω παραπομπές συμπεραίνεται ότι: όταν η εγχάραξη σχήματος «Χ» 
ή ο εγχάρακτος σταυρός ή ο εγχάρακτος διαγώνιος σταυρός συναντάται σε λαβές, σε 
χείλη ή σε σώματα αγγείων ξεκινάει από τη ΜΕΧ έως και την αρχή της ΥΕΧ,  ενώ 
όταν συναντάται σε βάσεις χρονολογείται από την ΜΕΧ έως και την  ΥΕΧ (ΥΕ 
ΙΙΙΑ1).  
 
-εγχάρακτος σταυρός έχει παρατηρηθεί και σε άλλα αντικείμενα. Ενδεικτικά  
αναφέρονται τα παρακάτω: α) εγχάραξη σχήματος «Χ» εγγεγραμμένη σε ένα 
ορθογώνιο σε υφαντικό βάρος (ΥΜ Ι) από τον Πετρά Σητείας (Tsipopoulou 1990, 
100, εικ. 3, πιν. ΙΙ, αρ. 15), β) σε ένα υφαντικό βάρος από το Κίτιον όπου το «Χ» 



είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο, γ) σε κυλινδρική σφραγίδα (Υκυπρ. Ι) από την 
Εγκώμη, δ) σε πήλινο σφαιρίδιο από τη Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, ε) σε χάλκινο πλακίδιο 
από τη Λάρνακα; (Αstrom 1966, 175).  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού ανοικτού αγγείου ; 
 
37.536 

 
εικ. 4 

σχ. 4          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη και σώμα ελαφρώς καμπυλούμενο έσω.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 2,05 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2,1 εκ. μέγ. σωζ. πάχ.:  
                    0,3/0,6 εκ.  
Πηλός:         ανοικτός κιτρινοκάστανος (Munsell: 7,5 ΥR, 8/3-8/4), λεπτόκοκκος, με  
                    πολύ λεπτά και  μικρά εγκλείσματα, «πουδρώδη υφή». Ο πυρήνας   
                    είναι ροδόχρωμος. Εξωτερικά φέρει ίχνη ερυθροκάστανου επιχρίσματος.  
Σημείο:       δύο (2) αβαθείς εγχαράξεις σχηματίζουν εγχάραξη σχήματος «V»  
                    χαμηλά στο σώμα ακριβώς πάνω από τη βάση. Σώζεται σχεδόν   
                    ολόκληρο. 
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς κεραίας: [1,3] εκ και: 1,05 εκ. 
 
Παράλληλα: Α) ΄Ορθιο «V»: -α1. εγχάρακτη οξεία γωνία στο σώμα δύο προχυτικών 
αγγείων και σε δύο λαβές (στη δεύτερη  είναι σε πλάγια θέση) (ΜΜ ΙΙΒ) από τη 
συνοικία Μ  των Μαλλίων (EtCret. 23, 175-177, αρ. 234, 237, και 235-236).  
-α2. εγχάρακτη αμβλεία γωνία στο σώμα προχυτικού αγγείου και σε μία λαβή (στη 
λαβή η εγχάραξη είναι σε πλάγια θέση (ΜΜ ΙΙΒ) από τη συνοικία Μ  των Μαλλίων 
(EtCret. 23, 177-178). 
-β. δύο συγκλίνουσες ονυχώσεις σε λαβή πιθοειδούς (Παλαιοανακτορικό) από τον 
Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 967, αρ. 189, σχ. 7 (αρ. 6), φωτ. 9).  



-γ. εγχάραξη σχήματος «V»  χαμηλά στο σώμα και ακριβώς πάνω από τη βάση σε 12 
ανοικτά και κλειστά αγγεία (ΜΕ Ι-ΙΙΙ) (;) από την Ασίνη, Κολώννα Αίγινας, Λέρνα 
και Μιδέα (Lindblom 2001, 79, αρ. 858-869, πίν. 1 (859), 40 (858-860, 862-864, 867-
869), 61 (858-859)).  
-δ. εγχάραξη σχήματος «V» στο χείλος τεσσάρων ευρύστομων αγγείων από την 
Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 85, πίν. 48, αρ. 1003-1006).  
-ε. εγχάραξη σχήματος «V»  σε 16 βάσεις ανοικτών και κλειστών αγγείων (ΥΕ Ι-ΙΙ) 
(;) από την Ασίνη, Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, Μιδέα, Μυκήνες 
και Τίρυνθα (Lindblom 2001, 59-60, αρ. 270-285, πίν. 14 (270-273, 275, 277-282, 
285)). Οι αρ. 275, 279 είναι οι αρ. 51, 15 του  Dοhl (Dohl 1978, 136 και 129, σχ. 4 
και 2, πίν. V, και ΙΙΙ, αρ. 51 και 15).  
Β) Ανάποδο «V»: -α1. δύο (2) εγχαράξεις σχηματίζουν ένα ανάποδο «V» ή ένα «Λ», 
ή να είναι μέρος του σημείου 050  «λόγχη»» στο εσωτερικό μεγάλου πινακίου ή 
λεκάνης (ΜΜ ΙΙΒ) από τη συνοικία Μ III  των Μαλλίων (EtCret. 32, 179,  πίν. 70, 
αρ. 341). 
-α2. εγχάρακτη οξεία γωνία σε μια βάση και εγχάρακτη αμβλεία γωνία σε όστρακο 
(ΜΜ ΙΙΒ) από τη συνοικία Μ  των Μαλλίων (EtCret. 23, 175 και 177, αρ. 233 και 
239).  
-α3. εγχάρακτη οξεία γωνία σε κάθετη λαβή αμφορέα (;) και εγχάρακτη αμβλεία 
γωνία σε τρία προχυτικά αγγεία (ΜΜ ΙΙΒ) από τη συνοικία Μ III  των Μαλλίων 
(EtCret. 32, 188-189, πίν. 73,  αρ. 375-378). 
-β. εγχάραξη ανάποδου «V»  χαμηλά στο σώμα και ακριβώς πάνω από τη βάση σε 
τρία  ανοικτά αγγεία από την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 79, αρ. 855-857, πίν. 
2 (855), 40 (855, 857)).  
-γ. εγχάραξη ανάποδου «V»  σε  επτά λαβές μικρών και μεγάλων ανοικτών αγγείων 
(Lindblom 2001, 88, αρ. 1063-1069, πίν. 2 (1064), 53 (1063-1069), 64 (1064-1065)).  
 
Γ) Συνδυασμός με άλλα σημεία: -α. εγχάραξη σχήματος «V»  χαμηλά στο σώμα και 
τρία εγχάρακτα γραμμίδια στη βάση κλειστού αγγείου (ΥΚ ΙΙ) (;) από την Αγ. Ειρήνη 
Κέας (Bikaki 1984, 36, πίν. 13, 26, αρ. 33).  
-β. αναφορά για εγχάραξη σχήματος «V» και συνδυασμός τους με άλλες εγχαράξεις 
γίνεται σε υλικό της Λέρνας από τον Caskey (Caskey 1955, 34, πίν. 15d).  
-γ. εγχάραξη σχήματος «V»  χαμηλά στο σώμα και μία (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) 
εγχαράξεις στην ακμή βάσης σε 11 ανοικτά και κλειστά αγγεία (ΥΕ Ι-ΙΙ) (;) από την 
Κολώννα Αίγινας, Λέρνα, Τίρυνθα και Μιδέα (Lindblom 2001, 71, αρ. 659-669, πίν. 
30 (659-667, 669, 59 (661, 665, 668), 60 (669)).  
-δ1. εγχάραξη σχήματος «V»  στη βάση και μία (1) εγχάραξη στην ακμή της βάσης 
σε δύο κλειστά αγγεία από τις Μυκήνες (Lindblom 2001, 67, πίν. 24, αρ. 501-502).  
-δ2. εγχάραξη σχήματος «V»  στη βάση και δύο (2) εγχαράξεις στην ακμή της βάσης 
σε τρία κλειστά αγγεία από την Ασίνη και τη Λέρνα (Lindblom 2001, 68, αρ. 535-
537, πίν. 25 (535-537), 59 (537)). 
-δ3. δύο (2) αβαθείς εμπιέσεις (;) σχήματος «V» και δύο (2) ωοειδείς κοιλότητες από 
κάτω τους σε λαβή από την Κολώννα Αίγινας (ΜΕ Ι-ΙΙ) (Lindblom 2001, 86, πίν. 49, 
63, αρ. 1018). 
-δ4. εγχάραξη σχήματος «V» και μία (1) ωοειδής κοιλότητα στη βάση σε δύο ανοικτά 
αγγεία (ΜΕ ΙΙ) από την Κολώννα Αίγινας και τη Λέρνα (Lindblom 2001, 73, αρ. 712-
713, πίν. 33 (712-713), 60 (713)). 
-ε1. εγχάραξη σχήματος «V» χαμηλά στο σώμα και δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις 
στην ακμή δύο βάσεων από την Αργολίδα (Dohl 1978, 131, 137, σχ. 2, 4, πίν. ΙΙ, ΙV, 
αρ. 29, 57).  



-ε2. εγχάραξη σχήματος «V» χαμηλά στο σώμα και μια (1) οριζόντια εγχάραξη με 
τρεις (3) μικρές κάθετες σε βάση από την Τίρυνθα (Dohl 1978, 135, σχ. 4, πίν. ΙΙ, V, 
αρ. 46).                    
 
Παρατηρήσεις:  
-στο υλικό των Μαλίων η εγχάραξη σχήματος «V» συναντάται ως οξεία ή αμβλεία 
γωνία υπάρχει όμως και η περίπτωση που δύο εγχαράξεις σχηματίζουν ορθή γωνία. 
Για εγχάρακτη ορθή γωνία δες EtCret. 23, 165-175, EtCret. 32, 185-188 και ΕtCret. 
20, 140-141).  
- για παραλλαγές και συδυασμούς δες Lindblom 2001.  
- ο πηλός μοιάζει με το 37.537 αρ. καταλόγου 20. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ- ΥΜ ΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. Τμήμα σώματος μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
  
1.473, Π 24.924 
 

 
εικ. 5 

 
σχ. 5          1:1 
 
Όστρακο:   σώμα κωνικό. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ. : 2,55 εκ.,   σωζ. πάχ.: 0,4/0,9 εκ.  
Πηλός:         καστανωπός (Munsell: 7,5 Y/R 7/4), με μικρού και μεσαίου μεγέθους  
                    εγκλείσματα. 
Σημείο:       βαθιά εγχάραξη ή εμπίεση αντικειμένου. Μοιάζει με σχήμα «Π» με τα  
                    δύο σκέλη όχι παράλληλα και το δεξί της να καμπυλώνει  προς τα μέσα.  
                    Βρίσκεται διαγώνια στο σώμα του αγγείου, πάνω από τη βάση. Σώζεται       
                    ακέραιο. 
Διαστάσεις: μήκ. σκελών: 0,85 εκ., μέγ. άνοιγμα μεταξύ σκελών: 0,75 εκ. και πλάτος  
                    σκελών: 0,3 εκ.   
Σχέση με γραφή: υπάρχει μια μικρή ομοιότητα με το σημείο ΑΒ 37 ή 73 της 
Γραμμικής Α γραφής (GORILA 5, πίν. 1 και πίν. ΧΧΧΙΧ ΑΒ 73 ΗΤ Wc 300 6a). 
 
Παράλληλα: δεν εντοπίζονται.  
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 



 
 6. Κάτω τμήμα σώματος μεσαίου μεγέθους χονδροειδούς αγγείου.  

 
37.345, Π 24.925 

 
εικ. 6         

σχ. 6          1:1 
 
Όστρακο:   σώμα κωνικό (;) 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 2,9 εκ.,   σωζ. πάχ.: 1,1/1,0 εκ.  
Πηλός:         καστανoροδόχρωμος (Munsell: 7,5 Y/R 6/4 ή 5 YR 6/4), λεπτόκοκκος,  
                    με  αρκετά μικρά εγκλείσματα. Ο πυρήνας  είναι ερυθροκάστανος. 
Σημείο:       μία (1) βαθιά εγχάρακτη κυματοειδής γραμμή (πεταλόσχημη) με έντονα      
                    καμπυλούμενα τα δύο της άκρα και από κάτω της τρεις (3) μικρές  
                    εμπίεστες στιγμές.  Σώζεται ολόκληρο.                      
Διαστάσεις: μήκ. κυματοειδούς γραμμής: 1,1 εκ. και μήκ. εμπίεστων στιγμών: 0,95  
                    εκ. 
 
Παράλληλα: -α. μία (1) οριζόντια εγχάραξη και τρεις (3) εμπίεστες στιγμές σε σειρά 
από κάτω σε 15 βάσεις ανοικτών και κλειστών αγγείων από Ασίνη, Αθήνα, Κιάθα 
Θήτη Αττική, Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, Μυκήνες και Τίρυνθα 
(ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΙΓ) (Lindblom 2001, 66, αρ. 474- 488, πίν. 1 (474), 23 (474-482, 484-
486, 488, 59 (474)).   
-β. μία (1) οριζόντια εγχάραξη και τρεις (3) εμπίεστες τριγωνικές στιγμές σε σειρά 
από κάτω, στην απόφυση λαβής μόνωτου κυαθίου. Υπάρχει και η περίπτωση όπου οι 
τρεις εμπίεστες κυκλικές στιγμές είναι πάνω από την εγχάραξη σε τριποδικό αγγείο  
(ΥΕ ΙΙΙΒ–ΙΙΙΓ) από την Κολώνα Αίγινας  (Lindblom 2001, 89, πίν. 54, αρ. 
1082,1083).   



Παράλληλα της εγχάρακτης κυματοειδούς γραμμής: –α. εγχάρακτη κυματοειδής 
γραμμή (αναφέρεται ως αμβλεία γωνία) σε λαβή (ΜΜ ΙΙΒ) από τα Μάλια.(EtCret. 
20, 144,  πίν. XLVI, αρ. 526). 
Παράλληλα των στιγμών: - α. τρεις (3) εμπίεστες στιγμές σε σειρά σε 35 βάσεις 
ανοικτών και κλειστών αγγείων (ΥΕ Ι-ΙΙΙΑ1) από την Ασίνη, Αθήνα, Αγ. Ειρήνη, 
Κιάθα Θήτη, Κολώννα Αίγινας, Λέρνα, Μιδέα, Μυκήνες και Τίρυνθα (Lindblom 
2001, 63-64, αρ. 387-421,   πίν. 19 (387-391, 393), 20 (394-395, 399-401, 403- 404, 
408-410, 412-413, 416-417), 58 (401, 410)).  
-β. τρεις (3) εμπίεστες επιμήκεις στιγμές σε σειρά στο κάτω μέρος 15 ανοικτών 
αγγείων  (ΥΕ Ι-ΙΙ); από την Ασίνη, Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα 
και Τίρυνθα (Lindblom 2001, 81, αρ. 910-914, πίν. 42 (αρ. 910-912, 914).  
 
Παρατηρήσεις: - υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εγχάραξη και οι στιγμές να έχουν 
γίνει με το ίδιο εργαλείο (εργαλείο με αποστρογγυλεμένη ακμή).  
- η εγχάραξη και οι στιγμές έχουν σχεδόν ίδιο μήκος.  
- οι εμπίεστες στιγμές μπορεί να βρίσκονται από μία έως και έξι μόνες τους σε 
διάφορες συνδυασμούς ή και δέκα με εγχάρακτη ή –ες εγχαράξεις δες Lindblom 
2001. 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7. Τμήμα σώματος μικρού αγγείου (μόνωτου κυπέλλου με κάθετα 
τοιχώματα (;)).  

 
37.742 

 
εικ. 7 

σχ. 7          1:1 
 
Όστρακο:   σώμα κυπέλλου με κάθετα τοιχώματα. Εξωτερικά πάνω από τη βάση  
                    φέρει ίχνη από την απόφυσης της λαβής που αποκολλήθηκε.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 3,9 εκ., μέγ. σωζ. πάχ.: 0,9 εκ.  
Πηλός:         ερυθρός (Munsell: 2,5 YR, 4/6) με μικρά εγκλείσματα. Ολόβαφο με  
                    μελανό επίχρισμα. 
Σημείο:       μια (1) μικρή, λοξή (προς τα δεξιά) εγχάραξη και από μία (1) εμπίεστη 
                    στιγμή εκατέρωθεν στο μέσο της, στην εξωτερική  επιφάνεια 
                    του αγγείου και κοντά στη βάση. Σώζεται ολόκληρο. 
Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης: 0,9 εκ. και μήκ. μεταξύ στιγμών 1,2 εκ.  
 
Παράλληλα: Α) –α. μία (1) κάθετη, ελαφρώς καμπύλα, εγχάραξη και εκατέρωθεν της 
από μία ωοειδής κοιλότητα σε δύο βάσεις κυαθίων (το πρώτο εισηγμένο) (τέλος 
ΜΕΧ) (στη βάση του δεύτερου αγγείου υπάρχει και ένα επιπλέον σημείο, που έγινε 
μετά την όπτηση του αγγείου και μοιάζει με το «Lm΄ 5 (ΑΑ)» και αρ. 116 των 
Γραμμικών Α και Β γραφών αντίστοιχα, το οποίο στη Γραμμική Β γραφή έχει 



ερμηνευτεί ως μονάδα μέτρησης των 242 γραμμαρίων (Bikaki 1984, 25, πίν. 9, 22, 
αρ. 15, 16). 
-β. μία (1) κάθετη, ελαφρώς καμπύλα εγχάραξη και μία ωοειδής στιγμή διπλά της 
(ένα επιπλέον σημείο χαράκτηκε μετά την όπτηση του αγγείου και μοιάζει με το «L΄ 
20») σε βάση κυπέλου (αρχή ΥΕΧ) (Bikaki 1984, 29, πίν. 24, αρ. 21).  Επίσης 
αναφέρθηκε και από τον Caskey (Caskey 1970, 113, εικ. 4, πίν. ΙΙΙ, αρ. 16).  
-γ. μία (1) κάθετη εγχάραξη και εκατέρωθεν της από μία αβαθής ωοειδής στιγμή 
χαμηλά στο σώμα και δύο ωοειδείς στιγμές στη βάση σε ανοικτό αγγείο από του  
Κοράκου Κορινθίας (Lindblom 2001, 74, πίν. 34, αρ. 728).  
-δ. μία (1) επίθετη ράβδος και εκατέρωθεν της επίθετo κομβίo στον ώμο δύο 
ευρύστομων αγγείων (ΜΜ ΙΙΙ) από τη Λέρνα και την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 
2001, 85, πίν. 47, 63, αρ. 999-1000). Θα μπορούσε να είχαν την ίδια σημασία, αν και 
βρίσκονται ψηλά στο σώμα και όχι χαμηλά. 
-ε. μία (1) οριζόντια εγχάραξη και εκατέρωθεν της ζεύγος στιγμών σε βάση αγγείου 
από την Τίρυνθα (;) (Dοhl 1978, 132, σχ. 3, πίν. IV, αρ. 34).  
 
Β) σε άλλα αντικείμενα: -α. μία (1) αβαθή, κοντή γραμμική εγχάραξη και από μία 
κοκκίδωση εκατέρωθεν της σε μολύβδινο σταθμό (ΥΜ Ι ή ΥΜ ΙΙΙΑ) από την Αγ. 
Ειρήνη Κέας (Petruso 1978, 33, εικ. 2, αρ. 11). Αναφορά έχει κάνει και ο Caskey  
(Caskey  1971, 99, εικ. 1, πίν. 53, αρ. 40).  
-β. μία (1) κάθετη, ελαφρώς καμπύλα, εγχάραξη και μία ωοειδείς εμπίεση διπλά της 
σε μολύβδινο σταθμό από την Αγ. Ειρήνη (Caskey 1971, 99, εικ. 1, πίν. 53, αρ. 27).  
Γ) παραλλαγές: -α. μία (1) οριζόντια γραμμική εγχάραξη και εκατέρωθεν της τρία (3) 
ζεύγη κοκκιδώσεων (τριγωνικές, κυκλικές, επιμήκεις) σε πέντε βάσεις και σε άλλη 
μία με πέντε (5) πιθανόν ζεύγη κοκκιδώσεν (ΥΜ Ι – ΙΙ) (;) από ΑΑΕΡ (επιφανειακή 
Αργολίδας), Κιάθα Θήτη Αττική, Λέρνα και Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 66, 
αρ.491-496, πίν. 24 (491-496), 59 (494, 496)). 
 
Παρατηρήσεις: - τα σημεία των α και β από την Αγ. Ειρήνη Κέας που χαράκτηκαν 
πριν την όπτηση του αγγείου έχουν ομοιότητα με τα δύο αναφερόμενα μολύβδινα 
σταθμά.    
- ο Caskey  αναφέρει ότι οι δύο κοκκιδώσεις είναι ένδειξη μονάδα μέτρησης βάρους 
(Caskey  1971, 105). Κάτι το οποίο αναφέρει και ο Petruso παρατηρώνταας ότι το 
μολύβδινο σταθμό με τις δύο κοκκιδώσεις έχει το μισό βάρος από τα μολύβδινα 
σταθμά με τέσσερις κοκκιδώσεις που έχουν το διπλάσιο βάρος του (Petruso 1978, 36-
37).   
- Για διαφορετικό αριθμό εμπίεστων στιγμών και παραλλαγές τους δες Lindblom 
2001. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8. Τμήμα χείλους (;) μεσαίου μεγέθους ανοικτού αγγείου (;) 
 
1.929, Π 24.926 

 
εικ. 8 
      

σχ. 8          1:1 
 
Όστρακο:   χείλος απλό, αποστρογγυλεμένο. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., μέγ σωζ. διάμ. 3,7 εκ και μέγ. σωζ. πάχ.: 1,05 εκ..   
Πηλός:        καστανοκίτρινος (Munsell: 7,5 Y/R 7/4), λεπτόκοκκος, με αρκετά μικρά  
                    εγκλείσματα. Η επιφάνεια του είναι αδρή. Έντονα ίχνη επαφής με φωτιά  
                    στο εσωτερικό τοίχωμά του. 
Σημείο:       τρεις (3) ωοειδείς/κυκλικές κοιλότητες σε τριγωνική διάταξη με την  
                    «κορυφή  του τριγώνου» πάνω. Εξωτερικά κάτω από το χείλος σώζεται  
                    ολόκληρο.  
Διαστάσεις:  μέγ. πλάτ.: 1,4 εκ., μέγ. ύψ.:0,98 εκ. 
 
Παράλληλα: -α. τρεις (3) ωοειδείς/κυκλικές κοιλότητες σε τριγωνική διάταξη με την 
«κορυφή του τριγώνου» πάνω σε κύλικα και στη βάση ρηχού κυαθίου (αρχή και μέση 
ΜΕΧ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 17, πίν. 6, 19, αρ. IV 64 και σ. 19, πίν. 
8, 20, αρ. IV 82).  
-β. δύο (2) ωοειδείς κοιλότητες σε σειρά στη βάση και μία (1) τρίτη  πάνω από την 
ακμή σε έξι ανοικτά και κλειστά αγγεία (ΜΕ Ι) (;), από την Ασίνη Αργολίδας, 
Κολώνα Αίγινας και Λέρνα (Lindblom 2001, 72, αρ. 684-689, πίν.31 (684-689), 60 
(684)).  
-γ. τρεις (3) κυκλικές κοιλότητες σε τριγωνική διάταξη σε δύο λαβές πρόχων (στην 
πρώτη περίπτωση η διάταξη τους είναι αβέβαιη δηλ. εάν η «κορυφή του τριγώνου»  
είναι πάνω ή κάτω (ΜΚυπρ. Ι-ΙΙΙ) από την Καλοψίδα Κύπρου Κύπρου (Αsrtrom 



1966, 171, αρ. CcIII 3, 4, εικ. 181, 208 (τρίτη σειρά) (CcIII3) και εικ.  4 (στη δεύτερη 
σειρά το πρώτο), 182 (CcIII 4)).  
-δ1. υπάρχει και η περίπτωση όπου οι δύο (2) κοιλότητες βρίσκονται χαμηλά στο 
σώμα και η τρίτη (3η ) στη βάση εισηγμένου αγγείου (αρχή και μέση ΜΕΧ) στην Αγ. 
Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 18, πίν. 7, 20, αρ. 74).  
δ2.όπως η παραπάνω περίπτωση σε εννέα ανοικτά και κλειστά αγγεία (ΜΕ Ι-ΙΙΙ) (;), 
από την Ασίνη, Κολώνα και Λέρνα (Lindblom 2001, 72, αρ. 690-698, πίν.31 (690), 
32 (691-694, 696-698)).  
 
Παρατηρήσεις: - οι κοιλότητες έχουν γίνει με ένα εργαλείο με στρογγυλή απόληξη. Η 
Μπικάκη αναφέρει ότι  πιθανόν έχουν γίνει με ένα κόκαλο (Βikaki 1984, 9). 
- για  παραλλαγές τους και συνδυασμός τους με άλλα σημεία δες Lindblom 2001 και 
Bikaki 1984.  
- με βάση τα παραπάνω όταν οι εμπιέσεις/κοιλότητες συναντούνται ψηλά στο σώμα 
του αγγείου χρονολογούνται στην αρχή της ΜΕΧ, ενώ όταν οι εμπιέσεις 
συναντούνται χαμηλά στο σώμα και στη βάση χρονολούνται λίγο υστερότερα δηλ. 
μέση και ύστερη ΜΕΧ .  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙ ή ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9. Τμήμα σώματος μεσαίου μεγέθους αγγείου. 
 
37.346, Π 24.922 

 
εικ. 9 

σχ. 9          1:1 
 
Όστρακο:   αρκετά φθαρμένο και το σωζόμενο τμήμα θα πρέπει να είναι κοντά στο  
                    χείλος.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 2,75 εκ., μέγ. σωζ. πάχ.: 0,55/0,9 εκ.      
Πηλός:        ανοικτός καστανοκίτρινος εξωτερικά (Munsell: 7,5 YR, 8/4) και   
                    πορτοκαλόχρωμος εσωτερικά. Λεπτόκοκκος με αρκετά μεσαίου  
                    μεγέθους εγκλείσματα. 
Σημείο:       τέσσερις (4) αβαθείς εγχαράξεις:  η μία κάθετη και οι άλλες  

τρεις στα αριστερά της, λοξές. Το δεξί τμήμα του δεν σώζεται, εάν 
υπήρχε. Μοιάζει σα να πρόκειται για κλάδο. Μη σωζόμενο ολόκληρο. 

Διαστάσεις: μήκ.εγχαράξεων:  [0,5/1,1] εκ. και συνoλ. ύψ. σημείου: [2,05] εκ.    
Σχέση με γραφή: στην κρητική ιερογλυφική γραφή ο κλάδος είναι το συλλαβόγραμμα 
025  και στη γραμμική Α και Β γραφή το ΑΒ 04 (CHIC, 17, 395 (025) και GORILA 
5, πίν. 1 (ΑΒ 04)). 
 
Παράλληλα: επειδή η θέση του ως προς το όστρακο είναι αβέβαιη θα αναφερθούν 
δύο περιπτώσεις: 
Α) κλάδος: -α1. εγχάρακτος κλάδος (Ρ 97) σε ένα όστρακο και σε ένα προχυτικό 
αγγείο (Παλαιοανακτορικά) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (EtCret. 23, 139, αρ. 
133-134). 



-α2. έκτυπος κλάδος (Ρ 97) σε τέσσερα κλειστά αγγεία (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ 
των Μαλλίων (EtCret. 23, 106-107, αρ. 58-62, 64, πίν. XXIΙ (58-59), ΧΧ ΙΙΙ (60-62, 
64)).  
- β. εγχάρακτος κλάδος στο λαιμό δύο κλειστών αγγείων, σε μία βάση (εισηγμένο) 
(τέλος ΜΕΧ) και σε μία λαβή (ΥΚ ΙΙ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας. Στο   πρώτο και στο 
τελευταίο  το σημείο είναι ανάποδα. Το  σημείο αυτό μοιάζει με το «92 (92a)» 
(Bikaki 1984, 24 και 33, αρ. V-5, 6, 8 και VII-10, πίν. 10 (V-5, 6), 12 (VII-10), 22 (V-
5, 6, 8), 25 (VII-10). Για το αρ. V-5 και VII-10 αναφορά είχε γίνει και από τον Caskey  
(Caskey  1970, 112-113, αρ. 13, 14, εικ. 3 (13, 14),  πίν. ΙΙ (14)). 
Β) κλάδος με κεντρικό στέλεχος με αριστερούς  ή μόνο δεξιούς κλάδους: -α. κλάδος με 
δύο κλάδους στα αριστερά σε βάση μεγάλου κλειστού αγγείου εισηγμένο (τέλος 
ΜΕΧ) στην Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984,  24, πίν. 22, αρ. V-9).  
-β.  κλάδος με δύο κλάδους στα δεξιά του και εκατέρωθεν του από μία ωοειδή 
κοιλότητα χαμηλά στο σώμα και μία άλλη ωοειδής κοιλότητα στη βάση ανοικτού 
αγγείου (ΜΕ Ι-ΙΙ) από την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 74, πίν. 33, 60, αρ. 
726).  
-γ. κλάδος με δύο ή τρεις κλάδους στα δεξιά του και εκατέρωθεν του από μία ωοειδή 
κοιλότητα χαμηλά στο σώμα σε τέσσερα ανοικτά αγγεία (ΜΜ Ι-ΙΙ) από την Κολώννα 
Αίγινας (Lindblom 2001, 76-77, αρ. 786-789, πίν. 1 (786, 788), 37, 61 (786-789)).  
 
Υπάρχει και η περίπτωση όπου μεταξύ ζεύγους κυματοειδών γραμμών υπάρχει 
εκατέρωθεν από ένας κλάδος με δηλωμένα ή τους αριστερούς ή τους δεξιούς κλάδους 
αντίστοιχα σε σώμα κλειστού αγγείου (ΥΚ II) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 33, πίν. 10, 25, αρ. VII-7). Αναφορά έχει γίνει και από τον Caskey για το οποίο 
όμως σημειώνει ότι πιθανόν είναι διακοσμητικό (Caskey 1970, 113, εικ. 3, πίν. ΙΙ, αρ. 
15). 
 
Γ) Σε άλλα αντικείμενα: - α. στη λίθινη τράπεζα προσφορών από το Ιερό Κορυφής 
Βρύσινα με Γραμμική Α γραφή (VRY Za 1) παρατηρείται το ίδιο σημείο 
(παρουσιάζεται με κάθετο στέλεχος και δεξιά και αριστερά του τρεις κλάδους-
γραμμώσεις). Η περίπτωση αυτή είναι τμήμα επιγραφής Γραμμικής Α γραφής.  Είναι 
το τρίτο από τα αριστερά στη δεύτερη σειρά (b) και το τρίτο από τα δεξιά από το 
ανάπτυγμα της πινακίδας (GORILA 4,  61, VRY ZA 1).  
-β. μια οριζόντια γραμμική εγχάραξη και δύο λοξές, μεταξύ τους παράλληλες, από 
κάτω της, σε ένα βαρίδιο (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (EtCret. 23, 
104, πίν. XXI, αρ. 56). 
 
Παρατηρήσεις: - η φορά του σημείου μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη διότι άγνωστη 
είναι η φορά του οστράκου.  
-στην κρητική ιερογλυφική γραφή συναντάται ο διπλός κλάδος χωρίς το ζεύγος των 
κυματοειδών γραμμών και είναι το 068 (CHIC, 17, 415 (068)).  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙ- ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 



 10. Τμήμα σώματος και βάσης μεσαίου μεγέθους χονδροειδούς αγγείου, 
(πιθανόν δίσκος). 

 
3.150,  Π 24.909 

 
εικ. 10 

σχ. 10          1:1 
 
Όστρακο:   αρκετά φθαρμένο όστρακο. Σώμα με κάθετα τοιχώματα και βάση 
                    ελάχιστα σωζόμενη. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 3,8 εκ., σωζ. πάχος.: 0,9/1,25 εκ.                    
Πηλός:         ερυθροπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 5YR 6/6), με αρκετά γωνιώδη  
                    εγκλείσματα. Ο πυρήνας είναι  γκριζοκάστανος στο εσωτερικό.   
Σημείο:       δύο (2) αβαθείς εγχάρακτες ενάλληλες γωνίες σε διαγώνια διάταξη,  
                    χαμηλά στο σωζόμενο τμήμα του σώματος του αγγείου. Δε σώζεται  
                   ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ. άνω αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [0,6] εκ. και 1,3 εκ.  
                    μήκ. κάτω αριστερής και δεξιάς εγχάραξης [0,85] εκ. και  1,05 εκ. 
                    
Παράλληλα: -α. σειρά από δύο (2) ή τρείς (3) ενάλληλες γωνίες σε δύο κρατήρες (στο 
ένα βρίσκονται κάθετα στο σώμα, ακριβώς πάνω από τη βάση και στο άλλο λίγο λοξά 
στο σώμα του αγγείου) (αρχή ΥΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη Κέας  (Bikaki 1984,  
29, πίν. 11, 24, αρ.VI –19- 20). 
 



-β. δύο (2) ενάλληλες γωνίες χαμηλά στο σώμα και μία (1) εγχάραξη στην ακμή της 
βάσης ανοικτού και κλειστού αγγείου από τη Λέρνα (ΥΕ Ι-ΙΙ) (Lindblom 2001, 72, 
αρ. 674, 675, πίν. 31 (674-675), 60 (675)).  
-γ. δύο (2) ή τρεις (3) ενάλληλες γωνίες πολύ χαμηλά στο σώμα και μία (1) οριζόντια 
εγχάραξη στη βάση σε δύο ανοικτά αγγεία (ΥΕ) (;) από τη Λέρνα και την Ασίνη 
(Lindblom 2001, 74, αρ. 732-733, πίν. 34 (732-733), 60 (732)).   
-δ. τρεις (3) ενάλληλες γωνίες πολύ χαμηλά στο σώμα και ένα (1) επίθετο κομβίο 
κάτω τους σε ανοικτό αγγείο από την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 77, πίν. 38, 
61, αρ. 803).  
-ε. δύο (2) ενάλληλες γωνίες χαμηλά στο σώμα τριών αγγείων (ΥΕ Ι-ΙΙ) από την 
Κολώννα Αίγινας και Λέρνα (Lindblom 2001, 80, αρ. 875- 877, πίν. 40 (875-877), 61 
(876)).  
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ ΙΑ (;) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 11. Τμήμα βάσης και σώματος ανοικτού αγγείου (λεκανίδας).  
 
37.341, Π 24.910 

 
εικ. 11 

 
σχ. 11 
   1:2 
Όστρακο:    βάση επίπεδη και σώμα κωνικό.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,0 εκ.,  σωζ. διάμ. βάσ.: 2,4 εκ.,  σωζ. πάχ.: 0,65/1,2 εκ.  
Πηλός:         η απόχρωση του πηλού κυμαίνεται από ερυθρoκάστανο (Munsell: 2,5YR  
                    4/6 - 3/6 έως σκούρο καστανό (Munsell: 5YR 3/2 – 2,5/2). Περιέχει   
                    εγκλείσματα.  Έντονα ίχνη επαφής με φωτιά παρατηρούνται εξωτερικά,  
                    ενώ στο εσωτερικό  λιγότερο. 
Σημείο:       δύο (2), σχετικά, αβαθείς «φυλλόσχημες» εγχαράξεις στο εσωτερικό του  
                    σωζόμενου τμήματος του αγγείου. Οι εγχαράξεις φαίνεται να ξεκινούν  
                     πάνω από την περιφέρεια του πυθμένα στα εσωτερικά τοιχώματα του  
                    αγγείου σε διαγώνια διάταξη. Δε σώζεται ολόκληρο.   
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [1,3] και [2,3]εκ.   
 
Παράλληλα: -α.  δύο (2) εγχάρακτες γραμμές στο εσωτερικό κυαθίων 
(Προανακτορικά) από το Ψαθί Κυδωνίας («μικρές εγχάρακτες γραμμές, συχνά σε 
ζεύγη ή σε σχηματισμό Χ σε θραύσματα μεγάλων, συνήθως, αγγείων») (Μυτιληναίου 
1997-98,  208, 223-24, εικ. 6 (8:70)). 



-β. δύο (2) εγχαράξεις σχηματίζουν ένα καμπύλο «υ» εξωτερικά κάτω από το χείλος 
σε όστρακο από την Πρωτοανακτορική Φαιστό (FESTOS I**, 591, FESTOS I* πίν. 
227s). 
 
Παρατηρήσεις: - οι εγχαράξεις έχουν γίνει πιθανόν με τη λεπίδα κάποιου εργαλείου, 
κάτι σαν οπέα.  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΒ ή ΜΜ ΙΙ (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12. Τμήμα σώματος μεσαίου μεγέθους ανοικτού  αγγείου.  
 
 
37.744                              

 
 
εικ. 12  

  
σχ. 12          1:1 
 
Όστρακο:   ελαφρώς καμπυλούμενο σώμα αδιάγνωστου αγγείου. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ.μήκος: 4,05 εκ., μέγ. σωζ. πλάτος: 3,3 εκ., σωζ. πάχ.: 0.9 εκ. 
Πηλός:         ερυθροπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 5YR 3/4 ) με εγκλείσματα. Η  
                    εξωτερική επιφάνεια είναι σκούρα καστανή λόγω επαφής με φωτιά.                     
Σημείο:       δύο (2) παράλληλες (προς τα αριστερά)  πλατιές εγχαράξεις. Σώζεται  
                    σχεδόν ολόκληρο. 
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [1,8] εκ. και [1,7] εκ.   
 
Παράλληλα: -α. για δύο (2) εγχαράξεις χαμηλά στο σώμα σε δέκα πέντε περιπτώσεις 
(ΜΕ Ι- ΙΕ ΙΙ) από την Απάθεια, Ασίνη, Γωνιά, Κολώννα και Λέρνα. (Lindblom 2001, 
78, αρ. 813-827,  πίν. 38 (813-816, 818-821), 39 (822-823, 825, 827)) . 
- β. δες και παράλληλα αρ. καταλ. 2.  
  
Παρατηρήσεις: -οι εγχαράξεις θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την ακμή λεπίδας 
ενός εγχειριδίου. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙ (;) 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΛΑΒΕΣ 
 
 

 13. Κάθετη λαβή αμφορέα. 
 
37.338, Π 24.900 

 
εικ. 13 

 
σχ. 13α                  1:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



σχ. 13β         1:2 
 
Όστρακο:   ακέραιη λαβή. Σώζεται ακόμα τμήμα του χείλους, του λαιμού και του  
                    ώμου του αγγείου. Κάθετη λαβή, ελλειψοειδούς διατομής  συμφυής  με  
                    το χείλος και με την απόφυση στον ώμο. Χείλος αποστρογγυλεμένο,  
                    λαιμός κοντός και ώμος επικλινής. Στο σημείο ένωσης λαιμού και ώμου  
                    φέρει έξεργο δακτύλιο.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκ. οστρ.:11,5 εκ.,  σωζ. πάχ.: 0,9/1,2 εκ.  
Πηλός:        καστανοκίτρινος (Munsell: 7,5 Y/R, 8/4),  λεπτόκοκκος με μικρά και  
                    μεγάλα εγκλείσματα. Σχεδόν αδρές οι επιφάνειες του.  
Σημείο:       δύο (2) κάθετες, σχεδόν παράλληλες,  βαθιές εγχαράξεις στην απόφυση 
                    της λαβής. Οι εγχαράξεις είναι ανισοϋψείς που εάν αναπτυχθούν  προς τα 
                    πάνω θα συγκλίνουν . Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: 2,7 εκ.. και  2,5 εκ. 
                     
Παράλληλα: -α. δύο κάθετες, παράλληλες εγχαράξεις σε κάθετη λαβή αμφορέα (ΜΜ 
ΙΙβ) από τα  Μάλια (ΕtCret. 23, 197, αρ. 295). 
-β. δύο (2) κάθετες, παράλληλες εγχαράξεις στην απόφυση κάθετης λαβής κυκλικής 
διατομής  (ΥΕ ΙΙ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 33, πίν. 12, 25, αρ. VII-12).   
-γ. ζεύγος μικρών κάθετων αυλακώσεων σε οριζόντια μηνοειδούς λαβής πίθου; και 
ζεύγος μικρών, λοξών και ομόρροπων αυλακώσεων, με μικρή οπή στο σημείο 
συνάντησης τους (ΠΚ ΙΙ-ΙΙΙ) από το Ακρωτήρι Θήρας (Σωτηρακοπούλου 1999, 81- 
85 το  Δ 216 και Φ 44, πίν. 2α., 301 (Δ 216), 12, (Φ 44)). 
-δ. δύο (2) κάθετες, παράλληλες εγχαράξεις σε δύο λαβές (ΥΕ ΙΙ) (;) από την Τίρυνθα 
και την Ελευσίνα (Lindblom 2001, 87, πίν. 50, αρ. 1035, 1037).                  
-ε. δύο (2) σχεδόν κάθετες (λοξές) παράλληλες εγχαράξεις στην απόφυση λαβής και 
δύο (2) λοξές εγχαράξεις που συγκλίνουν προς τα πάνω στην απόφυση λάβής και πιο 
πάνω τους δύο (2) οριζόντιες παράλληλες γραμμικές εγχαράξεις, σε δύο λαβές από 
την Τίρυνθα (Dohl 1978, 131-132, σχ. 3, πίν. II, IV, αρ. 31, 33).   
-ζ1. δύο παράλληλες εγχαράξεις κοντά στην απόφυση λαβής (Μ Κυπρ. ΙΙΙ) από την 
Καλοψίδα Κύπρου (Astrom 1966, 154-155, αρ. Vg II 11-11 bis και 16, εικ. 146 (Vg II 
16)).  
-ζ2. δύο (2) κάθετες, παράλληλες αυλακώσεις σε τρεις λαβές (ΜΚυπρ. Ι-ΙΙΙ) και σε 
πέντε λαβές (ΜΚυπρ. ΙΙΙ-ΥΚυπρ. Ι) από την Καλοψίδα Κύπρου και Ακχέρα Κύπρου 
(Astrom 1966, 155-157, αρ. Vg II (12-13, 15 και 21-24, 30), εικ. 4, 148 (VgII 12),  18, 
19, 144 (VgII 13), 151 (VgII 15), 154, 202 (VgII 21), 208 (VgII 22), 155, 208 (VgII 
23),  152, 208 (VgII 24)).  
 



Παραλλαλές: Α) συνδυασμοί: -α. δύο (2) κάθετες αυλακώσεις και μία (1) εμπίεση 
δακτύλου στην έκφυση λαβής από την Καλοψίδα Κύπρου Κύπρου (Astrom 1966, 
155, αρ. Vg II (14 bis)).    
-β. δύο (2) κάθετες αυλακώσεις και μία (1) κυκλική κοιλότητα χαμηλά σε λαβή (Μ 
Κυπρ. ΙΙΙ) από την Καλοψίδα Κύπρου Κύπρου (Astrom 1966, 156, αρ. Vg II (19)).  
 
Παρατηρήσεις: - ίσως η δύο συγκλίνουσες εγχαράξεις να δηλώνουν βέλος.  
 
Χρονολόγηση:  ΥΜ Ι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14. Τμήμα κάθετης ταινιωτής λαβής.  
 
37.339, Π 24.904 

 
εικ. 14 
 
 

σχ. 14          1:1 
 
Όστρακο:    κάθετη ταινιωτή λαβή μεσαίου μεγέθους αγγείου.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκ. οστρ.: 3,2 εκ.   
Πηλός:         καστανός με πορτοκαλόχρωμες  αποχρώσεις (Munsell: 7,5 Υ/R 7/4-6/4).  
                    Λεπτόκοκκος με αρκετά μικρά εγκλείσματα.  
Σημείο:       δύο (2) κάθετες, βαθιές εγχαράξεις και ίχνος μιας τρίτης (3ης) 
                    αριστερά τους στη απόφυση της λαβής. Δεν σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ. αριστερής, μεσαίας και δεξιάς εγχάραξης: [0,85] εκ., [1,2] εκ. και  
                    [1,55] εκ. και η μεταξύ τους απόσταση  1,4 εκ. 
 
Παράλληλα: -α1. τρεις (3) παράλληλες εγχαράξεις σε μία κάθετη και σε μία οριζόντια 
λαβή (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (ΕtCret. 23, 198, αρ. 297-298).  
-α2. τρεις (3) παράλληλες εγχαράξεις σε κάθετη λαβή (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ 
ΙΙΙ των Μαλλίων (ΕtCret. 32, 193, πίν. 74, αρ. 394). 
-β. τρεις (3) κάθετες, παράλληλες εγχαράξεις, σε οριζόντια λαβή πιθοειδούς αγγείου 
(Παλαιοανακτορικό) και τρεις (3) κάθετες εγχαράξεις (;) σε λαβή ημισφαιρικού 
κυπέλλου (Νεοανακτορικό) από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 968, αρ. 
204, σχ. 8 (αρ. 12), φωτ. 12) και 970, αρ. 224).    



-γ. τρεις (3) κάθετες εγχαράξεις στην απόφυση κάθετης λαβής (αρχή ΥΜ) στην Αγ. 
Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 28, πίν. 11, 23, αρ. VI-13).  
-δ. τρεις (3) κάθετες, παράλληλες εγχαράξεις σε πέντε λαβές ανοικτών και κλειστών 
αγγείων (ΜΕ ΙΙΙ) από την Ασίνη, Κολώννα Αίγινας και Μιδέα (Lindblom 2001, 87,  
αρ. 1045-1049, πίν. 51 (1045-1048)).  
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15. Τμήμα λαβής δίωτου αγγείου (αμφορέα).  
 
2.728, Π 24.90 

  
εικ. 15 
 

 
σχ.15               1:2 
 
Όστρακο:   σώζεται επιπλέον τμήμα του χείλους και του λαιμού του αγγείου. Κάθετη   
                    λαβή ελλειψοειδούς διατομής, συμφυής με το χείλος.   
Διαστάσεις: μέγ. πάχ. τοιχωμ.: 0,75 εκ., μέγ. σωζ. μήκ. οστρ.: 5,0 εκ.  
Πηλός:        καστανόγκριζος εξωτερικά (Munsell: 7,5, Y/R, 6/4) και   καστανός  
                    εσωτερικά (Munsell: 5 Y/R, 6/6). Λεπτόκοκκος με μικρά γωνιώδη 
                    εγκλείσματα. Το σκουρότερο χρώμα στην άνω επιφάνεια του, πιθανόν 
                    οφείλεται σε επαφή του με φωτιά. Ο πυρήνας της λαβής είναι γκρίζος.   
Σημείο:       μία (1) επιμήκης αυλάκωση (εγχάραξη με αποστρογγυλεμένα άκρα) στην  
                    αρχή της λαβής και αριστερά από τον κατά μήκους άξονά της (η  
                    κοιλότητα που διακρίνεται στα δεξιά της είναι έγκλεισμα). Σώζεται 
                    ολόκληρο. 
Διαστάσεις: ύψ.: 3,2 εκ. και μέγ. πλάτ.: 0,55 εκ.   



 
Παράλληλα: μία (1) κάθετη, πλατιά εγχάραξη στην αρχή δύο κάθετων λαβών και σε 
μία οριζόντια λαβή (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (ΕtCret. 23, 194-196,  
αρ. 287-288, 291).  
-β1. μία (1) απλή εγχαράξη σε 14 λαβές (Παλαιοανακτορικές και Νεοανακτορικές) 
από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 958, 961, 963-964, 966-968, 970, αρ. 67, 
100-101, 110-111, 131, 138, 176, 180, 186-187, 199, 223, 227, σχ. 5 (αρ. 17:67, αρ. 
2:100, αρ. 11:101, αρ. 14:111, αρ ;:138, αρ. 3:176 (;), αρ. 18:180, αρ. 21:187, αρ. 
8:199, αρ. 4:223), φωτ. 11(131), 24(176), 10(180), 25(186), 34(199)).  
-β2. μία (1) κάθετη εγχάραξη στην απόφυση κάθετης λαβής (ΥΜ Ι) από τον Πετρά 
Σητείας (Tsipopoulou 1990, 98, εικ. 2, αρ. 8).  
-γ. μία (1) κάθετη εγχάραξη σε έξι λαβές ανοκτών και κλειστών αγγείων (τέλος ΜΕ Ι 
η μία και ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ τρεις λαβές), από την ΑΑΕΡ (επιφανειακή Αργολίδας), Αθήνα, 
Κολώννα Αίγινας και Λέρνα (Lindblom 2001, 86 (αρ. 1022-1027), πίν. 49 (αρ. 1022-
1025, 1027), 63 (1022)).  
-δ1. μία (1) κάθετη αυλάκωση ψηλά σε 12 λαβές  (ΜΚυπρ. Ι-Υκυπρ. Ι) από την 
Καλοψίδα, Περά και Ακακή Κύπρου και ο αρ. 34 (Υκυπρ. Ι-ΙΙ) από την Καντάρα 
Κύπρου (Astrom 1966, 150-152, αρ. Vg I (10-19, 31, 34), εικ. 135 (VgI 10), 141 (VgI  
11), 136, 208 (σειρά1:1) (VgI 12), 207 (VgI 13), 137, 208 (σειρά 1:2) (VgI 14), 4, 142 
(VgI 15), 147 (VgI 16), 143 (VgI 17), 140, 202 (σειρά 1:1)(VgI 18), 138, 208 (σειρά 
1:3)).    
-δ2. μία (1) κάθετη αυλάκωση σε πέντε λαβές (στο μέσο τους και αλλού) (ΜΚυπρ. ΙΙ-
Υκυπρ. Ι) από την Κύπρο (Astrom 1966, 151-2, αρ. Vg I (20-22, 30, 32)).  
 
Παρατηρήσεις: - ο Astrom αναφέρει ότι: μία κάθετη γραμμή χρησιμοποιήθηκε σαν 
νούμερο, μια μονάδα στη Γραμμική Α και Β, στην Κυπριακή συλλαβική γραφή, 
Αιγυπτιακή Ιερογλυφική, Φοινικική, και στη Λυκιακή γραφή   (Astrom 1966, 153). 
Σημειώνεται ακόμα ότι έχουν βρεθεί και σε περιοχές εκτός Κύπρου: Afula, Tell el-
Hesi, Gezer, Hazor, Meggido, Gurob, Ras Shamra (Astrom 1966, 152).  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16. Τμήμα κάθετης ταινιωτής λαβής μόνωτου κυπέλλου (;).  
 
2.430, Π 24.90 

 
εικ. 16  

 
σχ. 16          1:1 
 
Όστρακο:   κάθετη ταινιωτή λαβή. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 5,0 εκ. 
Πηλός:        κιτρινοκάστανος (Munsell: 7,5 YR 8/4), λεπτόκοκκος με λίγα μικρά  
                    ασβεστολιθικά εγκλείσματα. «Πουδρώδη» υφή. 
Σημείο:       μια (1) οριζόντια, κάπως βαθιά, εγχάραξη κοντά στην απόφυση της 
                   λαβής. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ.: 1,25 εκ. και  μέγ. πλάτ.: 0,3 εκ.    
 
Παράλληλα.: -α1. μία (1) οριζόντια εγχάραξη σε μία κάθετη και σε μία οριζόντια 
λαβή (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (ΈtCret. 23, 194-196, αρ. 290, 286).   
-α2. μία (1) οριζόντια εγχάραξη σε λαβή (ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ ΙΙΙ των 
Μαλλίων (ΕtCret. 32, 192, πίν. 74, αρ. 393).   
-β. μία (1) οριζόντια εγχάραξη σε δύο λαβές, η πρώτη λαβή οριζόντια, 
(Παλαιοανακτορική και Νεοανακτορική) από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 
968, 971, αρ. 202  και 238, σχ. 5( αρ. 1:202)). 



-γ. μία (1) οριζόντια εγχάραξη σε πέντε λαβές ανοικτών και κλειστών αγγείων (ΥΕ 
ΙΙΙΒ-Γ) από την Ασίνη, Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνος Μέθανα Μέθανα, Λέρνα και 
Μιδέα (Lindblom 2001, 86, πίν. 50, αρ, 1028-1032).   
 
Παραλλαγές 
- μία (1) απλή εγχάραξη (λοξά και κάθετα) σε δύο κάθετες και σε μία οριζόντια λαβή 
(ΜΜ ΙΙβ) από τα Μάλια (EtCret. 20, 138, 142 και 146, αρ. 501, 517 και 535, πίν. XLI, 
1 (501), XL III, 4 (517), και XLVII, 4 (535)). 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17. Τμήμα κάθετης λαβής αμφορέα (;). 
 
3.738, Π 24.902 

 
εικ. 17 
 

σχ. 17          1:1 
 
Όστρακο:   κάθετη λαβή κυκλικής διατομής, συμφυής με το χείλος.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.. λαβής: 5,7 εκ.  
Πηλός:         ερυθρός (Munsell: 2,5 Y/R, 5/8), λεπτόκοκκος με αρκετά γωνιώδη   
                    εγκλείσματα  
Σημείο:       μία (1) αβαθής «σιγμοειδής» εγχάραξη  στην αρχή της λαβής και στον  
                    κατά μήκους άξονά της. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις:  ύψ.: 2,5 εκ.   
Παράλληλα: -α. μία (1) κάθετη ελαφρώς σιγμοειδής εγχάραξη ψηλά σε κάθετη λαβή 
(ΜΜ ΙΙβ) από τη Συνοικία Μ των Μαλλίων (ΕtCret. 23, 195, αρ. 289).  
 
Παρατηρήσεις: - εργαλείο με απλή απόληξη.  
 
Χρονολόγηση:  ΜΜ ΙΙΙ 
 
 



 18. Τμήμα οριζόντιας λαβής μεσαίου μεγέθους αγγείου.  
 
2.840, Π24.903 
 

  
εικ. 18  
 
 

σχ. 18          1:1 
 
Όστρακο:   οριζόντια λαβή κυκλικής διατομής και τμήμα σώματος μεσαίου μεγέθους  
                    ανοικτού αγγείου (κάδου ή χύτρας). 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκ.: 6,65 εκ.  
Πηλός:         ερυθρωπός (Munsell: 2,5 Y/R 5/8), λεπτόκοκκος με γωνιώδη (μικρά και  
                    μεγάλα) εγκλείσματα.  
Σημείο:       μια (1) κάθετη, μικρή, σχετικά βαθιά, εγχάραξη κοντά στην αριστερή 
                    πρόσφυση της λαβής και στην άνω επιφάνειά της, ενώ δίπλα της, δεξιά 
                    της και διαγώνια σ΄αυτήν υπάρχει μια δεύτερη εγχάραξη που μοιάζει 
                    με μικρή κοιλότητα. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ. εγχάραξης: 1,1 εκ. και κοιλότητας: 0,9 εκ.  
 
 



Παράλληλα: -α. δύο (2) οριζόντιες  εγχαράξεις σε σειρά (;) σε οριζόντια λαβή (ΜΕ 
ΙΙΙ/ΥΕ Ι) από την Ασίνη (Lindblom 2001, 87, πίν. 51, αρ. 1044).  
 
Παρατηρήσεις: - χρησιμοποιήθηκε είτε διαφορετικό είτε το ίδιο εργαλείο δηλ. το ένα 
άκρο του για την εγχάραξη και το άλλο άκρο, όπου θα είχε προφανώς κυκλική 
απόληξη, για την κοιλότητα.  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19. Tμήμα οριζόντιας λαβής (;).  
 
37.535   

 
εικ. 19 

σχ. 19          1:1 
 
Όστρακο:    τμήμα οριζόντιας λαβής κυκλικής διατομής.  
Διαστάσεις:  μέγ. σωζ. μήκ.: 3,5 εκ., διάμ.: 2,4 εκ. 
Πηλός.:        αρχικά καστανοκίτρινος (Munsell: 10YR 3/2), αργότερα γκριζόμαυρος  
                     λόγω επαφής του με φωτιά Περιέχει αρκετά και πολύ-πολύ μικρά  
                     εγκλείσματα. Αδρή επιφάνεια.  
Σημείο:        δύο (2) ωοειδείς αντίρροπες  κοιλότητες, που ενώνονται στη μια άκρη 
                     τους σε αμβλεία γωνία. Βρίσκεται στην πρόσοψη της λαβής και στην  
                     αριστερή πρόσφυσή της. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις:  μήκ. άνω και κάτω κοιλότητας: 0,6εκ.  
 
Παράλληλα: -α. αναφέρεται ως απλό σημείο, το οποίο μοιάζει με το Κυπρο- Μινωικό 
σημείο CM 28 και βρίσκεται κοντά στην έκφυση κάθετης ταινιωτής λαβής (πιθανόν 
εισηγμένη: κυπριακή) (σε ΥΜ ΙΙΙΑ2 στρώμα) από τον Κομμό (Bennet 1996, 316, πίν. 
4.46, 4.49, αρ. 5). 
 
Παρατηρήσεις: έχει μια ομοιότητα με το σημείο από τον Κομμό, αλλά μπορεί να 
είναι και τυχαίο.  
 
Χρονολόγηση: (;) 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ 
 
 

 20. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού τροπιδωτού κυπέλλου.  
 
37.537 

 
εικ. 20  

σχ. 20          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη με ελαφρώς προεξέχουσα ακμή. Η τροπίδωση του αγγείου  
                    σχηματίζεται ψηλά στο σώμα.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 5,4 εκ., μέγ, σωζ. διάμ. βάσης: 3,4 εκ., σωζ. πάχ.: 0,2/0,6  
                    εκ.  
Πηλός:        ανοικτός κιτρινοκάστανος (Munsell: 10YR 8/4), σχεδόν καθαρός. Ο  
                    πυρήνας είναι απαλός ροδόχρωμος. Στα εσωτερικά τοιχώματα φέρει  
                    «ραβδώσεις»: ίχνη από τον τροχό. Ολόβαφο από καστανέρυθρο     
                    επίχρισμα. 
Σημείο:       μία (1) εγχάραξη στην ακμή της βάσης. Σώζεται ολόκληρο, αλλά ο 
                    αριθμός τους αβέβαιος.  



Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης και άνοιγμα: 0,4εκ.  
 
Παράλληλα: -α. μία (1) εγχάραξη στην ακμή οκτώ βάσεων ανοικτών και κλειστών 
αγγείων (ΥΕ Ι-ΙΙ) (;) από την Ασίνη, Κολώννα Αίγινας, Λέρνα και Τίρυνθα 
(Lindblom 2001, 68-69, αρ. 559-566, πίν. 27 (560-566)).  
 
Παρατηρήσεις: - ο πηλός μοιάζει με το 37.536 αρ. καταλόγου 4. 
- στο υλικό της Αγ. Ειρήνης Κέας η Μπικάκη αναφέρει τις εγχαράξεις στην ακμή των 
βάσεων ως «cut marks», «nicks» και «strokes». Παίρνοντας υπόψιν το υλικό της 
παρατηρούμε ότι στην αρχή και στο μέσο της ΜΕΧ αναφέρονται ως «cut marks», στο 
τέλος της ΜΕΧ «nicks» και στην ΥΕΧ «strokes» (Bikaki 1984, 8, 25 (πίν. 9, 22, αρ. 
VI 14), 26). Δηλαδή αρχικά πιο περιποιημένα από ότι υστερότερα ; ή είναι κάτι άλλο; 
Εξυπηρετούσαν όμως τον ίδιο σκοπό οι εγχαράξεις στην ακμή των βάσεων; Είχε 
σχέση το εργαλείο που είχε στη διάθεση του ο κατασκευαστής εκείνη τη στιγμή που 
έκανε το σημείο; ή ήταν κάτι άλλο; 
Τι μπορεί να σημαίνει ο αριθμός των εγχαράξεων στην ακμή των βάσεων. Συναντάμε 
από 1 έως και έξι. Δυστυχώς δε σώζεται πάντα ολόκληρη η βάση ώστε να έχουμε 
ασφαλή συμπεράσματα. Ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός εγχαράξεων να υπάρχει στα 
υστερότερα αγγεία και ίσως και η σημασία τους να ήταν διαφορετική. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21. Τμήμα βάσης και σώματος κυαθίου. 
 

37.541 

 
εικ. 21 

σχ. 21          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη, χαμηλή διακριτή και σώμα κωνικό (;). Στο εσωτερικό της  
                    βάσης έξεργος δακτύλιος τη διαγράφει.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 1,6 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 3,1 εκ., σωζ. πάχ.: 0,3/0,4   
                    εκ. 
Πηλός:        καστανοροδόχρωμος (Munsell: 5 YR 7/4),  με πολύ λεπτά εγκλείσματα.  
                    Ο πυρήνας είναι γκρίζος. Εξωτερικά φέρει ίχνη μελανού επιχρίσματος.  
Σημείο:       μία (1) μικρή εγχάραξη στην ακμή της βάσης. Σώζεται ολόκληρο, αλλά ο  
                    αριθμός τους αβέβαιος. 
Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης και άνοιγμα: 0,3εκ. και 0,15εκ.  
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω βλ. αρ. καταλόγου 20. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: υστερότερο (;)  
 
 
 
 



 22. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
 
37.547 

 
εικ. 22          1:1 
 
 

 
σχ. 22 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη, διακριτή και σώμα κωνικό. Εξωτερικά φέρει δύο (2)  
                    αποφύσεις πηλού και εσωτερικά ραβδώσεις.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 1,9 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2,7 εκ. και σωζ. πάχ.:  
                    0,3/0,4 εκ.  
Πηλός:        καστανόγκριζος (Munsell: 10 YR 7/3), με αρκετά εγκλείσματα. 
Σημείο:       μία (1) εγχάραξη στην ακμή της βάσης. Δε σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης και άνοιγμα: 0,4 εκ.  
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω βλ. αρ. καταλόγου 20. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 
 
 



 23. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού αγγείου, πιθανόν κλειστού.  
 
37.533 

 
εικ. 23 

σχ. 23          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη προεξέχουσα με ελαφριά γωνίωση. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. 2,1 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2.9 εκ., σωζ. πάχ.: 0,55/0,65  
                    εκ. 
Πηλός.:       ανοικτός κιτρινοκάστανος (Munsell: 10YR 7/3), λεπτόκοκκος με πολύ  
                    μικρά εγκλείσματα. Αδρή επιφάνεια. 
Σημείο:       μία (1) πρόχειρη (;) κοιλότητα στην ακμή της βάσης. Δε σώζεται  
                    ολόκληρο. 
 
Διαστάσεις: μέγ. μήκ. εγχάραξης και άνοιγμα: 0,65 εκ. και 0,8 εκ.  
Παράλληλα: δύο (2) στρογγυλές κοιλότητες (impressions), αμελώς φτιαγμένες 
(carelessly made), χαμηλά στο σώμα και στην ακμή βάσης αγγείου (μέσηΥΕΧ) από 
την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 34-35, πίν. 26, αρ. VII-23).  
 
Παρατηρήσεις: - η κοιλότητα μπορεί να είναι και τυχαία. πιθανόν έχει γίνει με ένα 
εργαλείο με στρογγυλή ακμή από τη βάση προς την ακμή. 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ ΙΑ (;) 
 
 
 
 



 24. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού τριποδικού αγγείου.  
 
37.540 

 
εικ. 24 

 
σχ. 24          1:1 
 
Όστρακο:   τμήμα βάσης και σώματος μικρού τριποδικού αγγείου με μία σωζόμενη  
                    διάτρηση χαμηλά στο σώμα. Σώζεται ακόμα και μικρό τμήμα από το ένα 
                    πόδι του αγγείου. Βάση επίπεδη και τοιχώματα κυρτά  προς τα μέσα. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.. οστρ.: 4,5 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 6,3 εκ., σωζ. πάχ.:  
                    0,9/1,2 εκ.  
Πηλός:         ερυθροκάστανος (Munsell: 7,5 YR 6/4), με αρκετά εγκλείσματα. Αδρή    
                    επιφάνεια. Ίχνη επαφής με φωτιά στην εσωτερική και ελάχιστα στην  
                    εξωτερική επιφάνεια.  
Σημείο:       δύο (2) σωζόμενες εγχαράξεις στην ακμή της βάσης. Δε σώζεται  
                    ολόκληρο. 
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [0,5] εκ. και 1,05 εκ. και  
                    άνοιγμα: 0,2 εκ.   
 
Παράλληλα: -α1. δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις  στην ακμή 11 βάσεων ανοικτών και 
κλειστών αγγείων (αρχή και μέση ΜΕΧ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 13-
14, αρ. IV-27-37, πίν. 3 (αρ. IV- 27-34),  4 (IV-35),  17 (IV –27-33), 18 (IV-34, 36-
37)).   



-α2. δύο (2)  εγχαράξεις χαρακιές στην ακμή βάσης συν δύο κάθετες χαρακιές στη 
απόφυση της λαβής κυπέλλου (τέλος ΜΕΧ) εισηγμένο στην Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 25, πίν. 9, 22, αρ. V- 14).  

-α3. τρεις (3) παράλληλες εγχαράξεις στην ακμή βάσης αμφορέα συν πάνω από 
αυτήν δύο (2) αγκιστροειδείς εγχαράξεις αντίροπες, σε πλαγιαστή θέση,  έξι (6) 
παράλληλες εγχαράξεις στην ακμή βάσης κυπέλλου ή κυαθίου και  δύο (2) βαθιές 
εγχαράξεις στην ακμή βάσης (αρχή και μέση ΥΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη Κέας 
(Bikaki 1984, 28, πίν. 11, 23, αρ. VΙ- 11, 28-29, πίν. 24, αρ. VΙ- 16 και  35-36, πίν. 13, 
26, αρ. VΙΙ- 32).   

-β. τέσσερις (4) παράλληλες εγχαράξεις στην ακμή βάσης κλειστού αγγείου (ΜΜ ΙΙΙ) 
από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Caskey 1970, 113, εικ. 4, πίν. ΙΙΙ, αρ. 19). 
-γ. Ζεύγος μικρών κάθετων αυλακώσεων σε βάση κλειστού αγγείου (ΠΚ ΙΙ-ΙΙΙ) από 
το Ακρωτήρι Θήρας (Σωτηρακοπούλου 1999, 81, 84, σχ. 2α, πίν. 6, το Ξ 239).  
-δ. δύο (2) εγχαράξεις στην ακμή 29 βάσεων ανοικτών και κλειστών αγγείων (ΥΕ Ι-
ΙΙΙΑ1) (;) από την Ασίνη, Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνος Μέθανα, Μπερμπάτι Αργολίδας, 
Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, Μιδέα, Σαλαμίνα, Τίρυνθα και 
Τσουγκίζα Κορινθίας) (Lindblom 2001, 69, αρ. 567-573, 575-596, πίν. 27 (567-572, 
578-579), 28 (580, 586-587, 589, 593-594, 596)).  
-ε. εγχαράξεις παρατηρούνται στην ακμή  βάσεων σε κεραμεική (ΜΕ και πρώιμη 
Μυκηναΐκή) από τη Λέρνα Αργολίδας (Caskey 1955, 34, πίν. 15 c-d). 
-ζ. δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή τριών βάσεων από την Τίρυνθα (Dohl 
1978, 133, 136, 139, αρ. 38, 50, 65, σχ. 3 (38), 4 (50), 5 (65),  πίν. ΙV (38), V (50),  Ι 
(65)).  
 
Παρατηρήσεις: - Τον αρ. VΙ- 16 της Μπικάκη αναφέρει και ο Caskey (Caskey 1970, 
113-114, εικ. 4, πίν. ΙΙΙ, αρ. 20) 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25. Tμήμα μικρού δίσκου.  
 
50.081 

 
εικ. 25 

σχ. 25  
         1:1 
Δίσκος:       τμήμα του σώζεται καθ΄ύψος. Βάση επίπεδη, σώμα κυλινδρικό και    
                    χείλος απλό επιπεδούμενο άνω. 
Διαστάσεις: ύψ.: 4,0 εκ., σωζ. διάμ. βάσης: 7,3 εκ., πάχ.: 1,05/1,2 εκ.   
Πηλός:         ερυθροκάστανος (Munsell: 5 YR 5/6 –6/6), με αρκετά εγκλείσματα. Ίχνη  
                    τροχού εξωτερικά (δύο ανεπαίσθητες ραβδώσεις).  
Σημείο:       δύο (2) ωοειδείς εγχαράξεις/κοιλότητες παράλληλες και ίσου μεγέθους  
                    στον πυθμένα του αγγείου και κοντά στο σημείο ένωσης του σώματος με  
                    τη βάση του αγγείου. Σώζεται ολόκληρο, αλλά ο αριθμός τους αβέβαιος. 
                     
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς κοιλότητας: 0,6 εκ. και 0,45εκ. και άνοιγμα:  



                    0,25 εκ.  
Παράλληλα: δεν εντοπίζονται. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ (;) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26. Τμήμα βάσης και σώματος ανοικτού ή κλειστού αγγείου. 
37.340, Π 24.907 

 
εικ. 26 
 



σχ. 26          1:1 
 
Όστρακο:    συγκολλημένo από τρία συνανήκοντα όστρακα. Βάση επίπεδη και σώμα 
                     με διεύρυνση προς τα πάνω, κωνικά.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 5,9 εκ., μέγ. σωζ. διάμ βάσ. 8,2 εκ., πάχ. τοιχωμ: 0,4/1,1εκ.  
Πηλός:         κιτρινοκάστανος (Munsell: 10YR 8/3) λεπτόκοκκος με πολύ μικρά  
                     εγκλείσματα. Ο πυρήνας είναι γκρίζος. Οι  πορτοκαλόχρωμες  
                     αποχρώσεις (Munsell: 5YR 7/6) στην εξωτερική επιφάνεια του αγγείου  
                     οφείλονται στις συνθήκες όπτησης του αγγείου.  
Σημείο:        τρεις (3) εγχαράξεις  στην ακμή της σωζόμενης βάσης, από τις οποίες οι  
                     δύο από δεξιά είναι βαθιές, ενώ η τρίτη, η αριστερή  είναι αβαθής και  
                     μικρότερη. Δε σώζεται ολόκληρο 
Διαστάσεις: συνολ. μήκ. τους: 1,65 εκ. και τα ανοίγματά τους: από 0,3 /0,48 εκ.   
 
Παράλληλα: -α. τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή 42 βάσεων ανοικτών και κλειστών 
αγγείων (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙ) (;) από  την Ασίνη, Μπερμπάτι Αργολίδας, Ελευσίνα, Γωνιά 
Κορινθίας, Κιάθα Θήτη Αττική, Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, 
Μυκήνες και Τίρυνθα (Lindblom 2001, 69-70, αρ. 597- 638, πίν. 2 (600), 28 (598, 
600-601, 604-605, 607-611), 29 (612, 614, 616, 621, 623, 626-627, 629-631, 633, 
635-637), 59 (600, 623)). Οι αριθμοί 598 και 638 αναφέρονται και από τον Dohl 
(Dohl 1978, 137, 131, σχ.  4, 2, πίν. V, ΙV,  αρ. 61 και 30 αντίστοιχα). 
-β1. τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή βάσης και από πάνω τους χαμηλά στο σώμα 
κομβίο) από την Τίρυνθα (Dohl 1978, 137, σχ. 4, πίν. V, αρ. 60). 
-β2. τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή βάσης και δύο (2) εγχαράξεις σχηματίζουν «V»  
από πάνω τους χαμηλά στο σώμα αγγείου από την Αργολίδα (Τίρυνθα;) (Dohl 1978, 
137, σχ. 4, πίν. ΙΙ, V, αρ. 57).  
 
Παρατηρήσεις: -πιθανόν οι εγχαράξεις έγιναν με ένα μακρόστενο κυλινδρικό 
εργαλείο  (καλάμι ;). 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ ΙΙΙ (;) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27. Βάση ανοικτού αγγείου (κυαθίου).  
 
1.415, Π 24.908 

 
εικ. 27 
 

σχ. 27       1:1  
         
   
Όστρακο:    βάση επίπεδη, διακριτή και σώμα που καμπυλώνει ελαφρά . 
                    Εξωτερικά και εσωτερικά φέρει λεπτές ραβδώσεις. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,7 εκ., διάμ. βάσ.: 3,9 εκ., σωζ. πάχ. τοιχωμ.: 0,3/0,5 εκ.  
Πηλός:         ωχροκίτρινος (Munsell:10YR 8/4), πολύ καθαρός πηλός με πολύ λίγα  
                     εγκλείσματα. Εσωτερικά και εξωτερικά φέρει ένα παχύ στρώμα βαθύ  
                     καστανέρυθρου επιχρίσματος και ίχνη λευκής βαφής περιμετρικά της  
                     βάσης εξωτερικά. Στη επιφάνεια έδρασης φαίνονται τα σημάδια από     
                     τη διαδικασία   αποκόλλησης του αγγείου από τον κεραμεικό τροχό  
                      (επάλληλες τοξοειδείς γραμμώσεις).                   
Σημείο:        δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις (η αριστερότερη είναι  μικρότερη των 
                     άλλων δύο) στην ακμή της βάσης, ενώ επιπλέον δύο παράλληλες 
                     εγχαράξεις στην επιφάνεια έδρασης του αγγείου ξεκινάνε από την 
                     περιφέρειά της. Δε σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης στην ακμή της βάσης: 0,5 εκ και   
                     0,35 εκ. και άνοιγμα αριστερής και δεξιάς: 0,4 εκ. και 0,5 εκ.. Μήκ.  
                     εγχαράξεων στην επιφάνεια έδρασης άνω και κάτω: 1,6 εκ. και 1,5 εκ.  



Παράλληλα: Α) για τις δύο (2) ή τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή της βάσης συν 
εγχάραξη ή –εις στην επιφάνεια έδρασης:  -α. τρεις (3) εγχαράξεις στην ακμή βάσης 
συν μία (1) αβαθή εγχάραξη από κάτω τους στη βάση και δύο (2) ωοειδείς κοιλότητες 
στην επιφάνεια έδρασης σε γραπτό κύπελλο (αρχήΥΕΧ) εισηγμένο στην Αγ. Ειρήνη 
Κέας (Bikaki 1984, 29, πίν. 11, 24, αρ. VΙ-18).  
-β. τρεις (3) και δύο (2) εγχαράξεις στην ακμή βάσης και μια (1) οριζόντια εγχάραξη 
στην επιφάνεια έδρασης σε δύο αγγεία από την Τίρυνθα (Dohl 1978, 131και 135, σχ. 
2 και 4, πίν. ΙV και  V, αρ. 27 και 47).  
Β) για τις δύο εγχαράξεις στη βάση: -α. δύο (2) παράλληλες εγχαράξεις σε βάση 
αγγείου (αρχή και μέση ΜΕΧ) και δύο (2) παράλληλες αυλακώσεις από άκρη σε 
άκρη και κοντά στην ακμή βάσης συν δύο (2) ζεύγη από πρόχειρες ωοειδείς 
κοιλότητες κοντά στην ακμή της (τέλος ΜΕΧ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 20 και 24-25, πίν. 21 και 22, αρ. IV-88 και V-12).  
Η Μπικάκη αναφέρει ότι οι αυλακώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην 
είναι σημείο κεραμέως (Bikaki 1984, 24, 25, αρ. V-12).  
-β. δύο (2) παράλληλες εγχαράξεις άλλοτε μικρές και άλλοτε μακριές σε 32 βάσεις 
ανοικτών και κλειστών αγγείων (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΙΑ1) από ΑΑΕΡ, Ασίνη, Αθήνα, Αγ. 
Ειρήνη, Αγ. Κωνσταντίνος Μέθανα, Κιάθα Θήτη Αττική, Κολώννα Αίγινας, 
Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, Τίρυνθα και Τσουγκίζα Κορινθίας (Lindblom 2001, 55, 
αρ.  92-123, πίν. 1 (92), 7 (92-95, 97-99, 102, 104-106, 108-114, 116-117), 8 (118-
119, 121-122), 57 (92, 94, 104)).  
-γ. δύο (2) παράλληλες αβαθείς εγχαράξεις, στη μια πλευρά της βάσης σε αγγείο από 
την Τίρυνθα (Dohl 1978, 128, σχ. 1, πίν. ΙΙΙ, αρ. 11).  
-σε άλλα υλικά: δύο (2) εγχαράξεις στη μία πλευρά σε δύο μολύβδινα σταθμά (στο 
δεύτερο είναι παράλληλα και στην ίδια ευθεία συν μία εμπίεστη στιγμή ή κοκκίδωση 
στα δεξιά τους) (ΥΕ ΙΙΙΑ) (Caskey 1971, 98-99, εικ. 1, πίν. 53, αρ. 24, 29).  
 
Παρατηρήσεις: - δεν είναι βέβαιο ότι οι δύο αυτές ομάδες σημείων (στην ακμή της 
βάσης και στην επιφάνεια έδρασης συνδέονται μεταξύ τους. Οι εγχαράξεις στη βάση 
πιθανόν να συμπληρώνουν τη σημειοδότηση ή αντίθετα να είναι τυχαίες δηλ. να 
έχουν συμβεί κατά την αποκόλληση του αγγείου επειδή και οι δύο ξεκινάνε από την 
ακμή της. Με βάση τις αναφορές του Lindblom (δες παραπάνω) οι δύο εγχαράξεις 
στη βάση αποτελούν μια ομάδα σημείων κεραμέων. Η Μπικάκη αναφέρει ότι ενώ 
φαίνεται να συνεχίζεται η παράδοση από την Περίοδο VΙ (αρχή ΥΕΧ) της 
κατηγορίας 1 και 2 (εγχαράξεις στην ακμή και ωοειδείς εμπιέσεις στη βάση) η 
καινοτομία τώρα είναι στο συνδυασμό εγχαράξεων στην ακμή «cut» και εγχαράξεις 
στη βάση «incision» (Bikaki 1984, 29).  
- οι εγχαράξεις στην ακμή της βάσης πιθανόν να έγιναν με ένα μακρόστενο εργαλείο  
με κυλινδρικό στέλεχος (καλάμι ;). 
-το πλάτος των εγχαράξεων στην επιφάνεια έδρασης είναι το ίδιο με το άνοιγμα της 
μικρής εγχάραξης στην ακμή  δηλαδή 0,3 εκ. 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ Ι (;) 
 
 
 
 
 
 
 



 28. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου;). 
 
37.336,  Π 24.894 
 

                                             
εικ. 28 
 

σχ. 28          1:1 
 
Όστρακο:    βάση επίπεδη, ελαφρώς κοίλη στην επιφάνεια έδρασης, μη διακριτή   
                     και καμπυλούμενο σώμα.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,8 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσ.: 3,55 εκ., σωζ. πάχ.: 0,3/0,45 εκ.  
Πηλός:         κιτρινοκάστανος εσωτερικά (Munsell: 10YR 8/3), λεπτόκοκκος με μικρά  
                    εγκλείσματα. Ο πυρήνας είναι ροδόχρωμος. Ολόβαφο από μελανό    
                    επίχρισμα, ενώ εξωτερικά σώζονται και ίχνη υπόλευκης βαφής   
                    περιμετρικά της βάσης. 
Σημείο:       μία (1) «αμβλεία εγχάραξη» ξεκινάει χαμηλά από το σώμα προς  την  
                    ακμή της βάσης και συνεχίζει μετά την ένωση στη βάση με στενότερη  
                    την άκρη της. Επίσης μία (1) ή δύο (2) αβαθείς κοιλότητες στην  
                    περιφέρεια της  βάσης. Δε σώζεται ολόκληρο. 
                     
Διαστάσεις: μήκ. κοιλότητας: 0,55 εκ. και μήκ. εγχάραξης: 1,8 εκ.  
 
 



Παράλληλα: -α. μία (1) εγχάραξη στην ακμή της βάσης και μία (1) οριζόντια της στη 
βάση σε δύο ανοικτά αγγεία από την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 66, πίν. 24, 
αρ. 497-498).  
 
Παρατηρήσεις: - μπορεί  η κοιλότητα-ες να είναι τυχαία-ες.  
 
Χρονολόγηση: ΥΜ Ι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29. Βάση μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
 
1.478,  Π 24.911 

 
εικ. 29 

 
σχ. 29          1:1 
  
Όστρακο:   βάση  επίπεδη διακριτή και σώμα κωνικό. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ.: ύψ.:1,60 εκ.,  διάμ. βάσ.: 4,0 εκ., πάχ. τοιχωμ.: 0,5 εκ. 
Πηλός:        ερυθροκάστανος  (Munsell: 5YR 5/6), λεπτόκοκκος.  
Σημείο:       μία (1) τοξοειδής εγχάραξη, μικρότερη  από την ακτίνα της βάσης,  
                    ξεκινάει  σχεδόν από το κέντρο της με στιγμή και απολήγει με       
                    παραλληλόγραμμη βάθυνση κοντά στην περιφέρειά της (αντίθετα 
                    από  την κίνηση του τόξου). Σώζεται ολόκληρο. 
Διαστάσεις: μήκ.εγχάραξης: 1,45 εκ.     
 
Παράλληλα: -α. μία (1) αβαθή, μακριά εγχάραξη  με μία (1) αβαθής ωοειδείς στιγμή 
στο ένα της άκρο σε κυάθιο (ΜΕ Ι-ΙΙ) από την Κολώννα Αίγινας (Lindblom 2001, 53-
54, πίν. 1, 5, 57, αρ. 50).  
 
Παρατηρήσεις: -σε πινακίδες Γραμμικής Α γραφής συναντάμε σημεία γραφής που 
ξεκινάνε ή απολήγουν σε «στιγμή» όπως π.χ. στην πινακίδα KN Za 19 που είναι το 
σημείο ΑΒ 73 (GORILA 4, 14) το  ΑΒ 73 (GORILA 5,  πίν. ΧΧΧΙΧ το ΑΒ 73) και 
το Ρ 26 στον πίνακα των ιερογλυφικών σημείων (ΕtCret. 23, πίν. 2, το Ρ26).   
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 



 
 30. Βάση μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 

 
1.815, Π 24.912 

 
εικ. 30 

σχ. 30          1:1 
 
Όστρακο:    η βάση φέρει αποκρούσεις στην περιφέρειά της. Βάση επίπεδη   
                     διακριτή και σώμα κωνικό (;). 
Διαστάσεις:  σωζ. ύψ.: 1,1 εκ., διάμ. βάσ.: 3,5 εκ. 
Πηλός:          καστανοπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 5YR 6/6), λεπτόκοκκος με αρκετά  
                     μικρά εγκλείσματα. 
Σημείο:        μία (1) βαθιά τοξοειδής εγχάραξη από άκρη σε άκρη στην περιφέρεια.  
                     Σώζεται σχεδόν ολόκληρο.  
Διαστάσεις:  μήκ. τοξοειδής εγχάραξης: [2,1] εκ.    
 
Παράλληλα: -α. μία (1) εγχάραξη σε βάση αγγείου από την Ασίνη (Lindblom 2001, 
54, πίν. 6, αρ. 85).   
 
Παρατηρήσεις: το στοιχείο που μας έκανε να την αναφέρουμε ως εγχάραξη (στη  
βάση) και όχι ως στοιχείο από τη διαδικασία αποκόλλησης του αγγείου είναι το 
βάθος της εγχάραξης και η σπανιότητα σ΄ όλο το υλικό.  
-για μία (1) εγχάραξη σε βάσεις αγγείων δες Lindblom 2001, 54-55, αρ. 57-91.  
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 



 31. Τμήμα βάσης και σώματος μεσαίου μεγέθους, πιθανόν κλειστού αγγείου. 
 
1.520,  Π 24.913 

 
εικ. 31 

 
σχ. 31          1:1 
 
Όστρακο:    βάση επίπεδη, μη διακριτή και σωζόμενο τμήμα σώματος καμπύλο.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 4,5 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσ.: 3,7εκ.  
Πηλός:         κιτρινοκάστανος  (Munsell: 7,5 YR 7/4), με αρκετά λεπτά γωνιώδη  
                    εγκλείσματα.  
Σημείο:       μία (1) σχετικά βαθιά, αλλά λεπτή μηνοειδής εγχάραξη κοντά στην 
                    περιφέρειά της σωζόμενης βάσης. Δε σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: άνοιγμα μήκ.: [1,25]εκ. 
 
Παράλληλα: -α. εγχάραξη σχήματος «Γ»  σε τρεις βάσεις κυπέλλων (Νεοανακτορικά) 
από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 957 και 962, αρ. 44, 53 και 118, σχ. 6 
(αρ.44:5, 53:6, 118:9) και φωτ. 29 (αρ. 118)).  
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 



 32. Βάση και τμήμα σώματος μικρού κυπέλλου με πόδι. 
 
2.560, Π 24.914 

 
εικ. 32 

 
σχ. 32          1:1 
 
Όστρακο:    βάση κωνική κοίλη και σωζόμενο τμήμα σώματος κωνικό.  
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 2,3 εκ., διάμ. βάσ.: 4,4 εκ.  
Πηλός:         ερυθροκάστανος (με πορτοκαλόχρωμες αποχρώσεις κατά τόπους)  
                    (Munsell:  5 YR 7/6 - 6/6), πολύ καθαρός. «Σαπουνοειδή» υφή.  
Σημείο:       μία (1) λεπτή εγχάραξη στο μέσο του κοίλου της βάσης, σχεδόν από 
                    άκρη σε άκρη (όχι ευθύγραμμη, αλλά ελαφρώς γωνιούμενη στο κέντρο). 
                    Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: άνοιγμα /μήκ. εγχάραξης: [2,85] εκ.  
 
Παράλληλα: -α. μία (1) εγχάραξη στη βάση άλλοτε μικρή και άλλοτε μεγαλύτερη σε 
35 ανοικτά και κλειστά αγγεία (ΥΕ Ι-ΙΙΙΑ1) από την ΑΑΕΡ, Ασίνη, Αθήνα, Αγ. 
Ειρήνη, Ελευσίνα, Κολώννα Αίγινας, Κοράκου Κορινθίας, Λέρνα, Μιδέα και 
Τίρυνθα. Τα πλησιέστερα παραδείγματα είναι οι αρ. 72-73, 78, 84 (Lindlom 2001, 
54-55, αρ. 57-91. πίν. 2 (66), 5 (57-59), 6 (60-66, 68-69, 71-74, 76, 78-81, 84-85, 87-
88, 91)). 



Παρατηρήσεις: - οι άλλες κωνικές κοίλες της κεραμεικής του Βρύσινα δεν έχουν 
αυτή την εγχάρακτη γραμμή. 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33. Τμήμα  σώματος μεσαίου μεγέθους, πιθανόν, μαγειρικού αγγείου.  
 
37.740 

 
εικ. 33  

σχ. 33          1:1 
 
Όστρακο:    φθαρμένο.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. μήκ. οστρ.: 3,3 εκ., μεγ. σωζ. πλάτ.: 2,55 εκ., μέγ. σωζ. πάχ.  
                    οστρ.: 0,8 εκ. 
Πηλός:        αρχικά ήταν ερυθρωπός (τομή) (Munsell: 7,5 YR N 3), λόγω αναγωγικής  
                    ατμόσφαιρας. Περιέχει αρκετά μικρά εγκλείσματα. 
                     
Σημείο:       δύο (2) παράλληλες, βαθιές εγχαράξεις πιθανόν δηλώνουν την ύπαρξη                  
                    δύο   (2) ενάλληλων γωνιών στη βάση και στο σώμα του σωζόμενου  
                    αγγείου. Η αριστερή πλευρά του σώζεται καλύτερα. Δε σώζεται  
                    ολόκληρο.  
Διαστάσεις:  μήκ. άνω και κάτω εγχάραξης: [0,6] εκ. και [0,7] εκ.  
 
Παράλληλα: όπως  παραπάνω, βλ. αρ. καταλόγου 10. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ 
 
 
 
 



 34. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού αγγείου. 
 
37.534 

 
 
εικ. 34 

 
σχ. 34          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη με προεξέχουσα ακμή που γωνιάζει και σώμα διευρυμένο  
                    προς τα έξω.                                                                                      
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψος: 1,7 εκ. μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2,8 εκ., σωζ. πάχος:     
                    0,5/0,7 εκ.:                                                      
Πηλός:        κιτρινωπός εσωτερικά (Munsell: 10 YR 8/3), ενώ εξωτερικά  είναι και  
                    γκριζωπός (Munsell: 10 YR 6/2). Λεπτόκοκκος με πολύ μικρά   
                    εγκλείσματα. Δεν σώζεται ολόκληρο. 
Σημείο:       δύο (2) ωοειδείς κοιλότητες στη βάση (η  μία από τις δύο σώζεται  
                    ολόκληρη). 
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς κοιλότητας: 0,7 εκ. και [0,4] εκ.  
 
Παράλληλα: -α1. μία (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ωοειδείς ή κυκλικές κοιλότητες σε 13 
βάσεις ανοικτών και κλειστών αγγείων μόνες τους ή σε συνδυασμό με ζεύγος 
κοιλοτήτων στο σώμα χαμηλά (αρχή και μέση ΜΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη 
(Bikaki 1984, 18-19, αρ. IV-71-83, πίν. 7 (IV-71-74),  8 (IV- 75, 79-83),  20 ( IV-71-
74, 76-79, 81-83)).   
-α2. μία (1) ή δύο (2)  ή τρεις (3) ωοειδείς κοιλότητες μόνες τους ή με εγχαράξεις που 
έχουν γίνει μετά την όπτηση του αγγείου (εκτός τον αρ. V-15, V-18) σε πέντε βάσεις 
κυρίως ανοικτών αγγείων (τέλος ΜΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 
1984, 25, πίν. 9, 22, αρ. V-13, 15-18). 



 -α3. μία (1) ή δύο (2) έως και έξι (6) ωοειδείς ή κυκλικές κοιλότητες στη βάση 10 
ανοικτών και κλειστών αγγείων (αρχή ΥΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη Κέας 
(Bikaki 1984, 29-30, αρ. VΙ- 22-31, πίν.11 (22-23), 24 (23-32)).  
-α4. δύο (2) ή τρεις (3) ωοειδείς κοιλότητες στη βάση κλειστού και ανοικτού αγγείου 
(μέση ΥΕΧ) εισηγμένα στην Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki 1984, 38, πίν. 28, αρ. VΙΙ- 55-
56).  
-β1. μία (1) ή δύο (2) έως και πέντε (5) ωοειδείς κοιλότητες σε 48 βάσεις κυρίως 
ανοικτών αγγείων (ΠΕ ΙΙΙ/ΜΕ Ι- ΙΙΙ) από την Αθήνα, Ασίνη, Αγ. Ειρήνη, Κολώννα 
Αίγινας και Λέρνα (Lindblom 2001, 52-53, αρ. 1-17, 19-49, πίν. 1, 3, 4, 5 και 57).   
-β2. μία (1) ή δύο (2) ωοειδείς κοιλότητες σε σειρά χαμηλά στο σώμα 15 αγγείων 
(ΜΕ Ι-ΙΙΙ) δες Lindblom 2001, 75, 76, πίν. 1, 35, 36, 37, 60, 61, αρ.749-755, 762-773, 
780, 783-785). 
-β3. για ωοειδείς κοιλότητες χαμηλά στο σώμα και στη βάση σε διάφορους 
συνδυασμούς δες Lindblom 2001, 72-73, αρ. 684-709, πίν. 31-32, 60.  
-β4. για ωοειδείς κοιλότητες και συνδυασμούς με άλλα σύμβολα δες Lindblom 2001, 
73-76, αρ. 710-728, 756-761, 774-779, 781-782,786-792, πίν 1,33-36, 37,60,61. 
-γ. Γραπτές κουκίδες-κοιλότητες αναφέρονται και σε όστρακα ΠΕ ΙΙ (;) από τη Λέρνα 
(Wiencke 1986, 77-78, πίν. 13d-g). 
 
Παρατηρήσεις: για συνδυασμούς με άλλα σημεία δες Bikaki 1984. 
 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ (:) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΠΟΔΙΑ ΤΡΙΠΟΔΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 

 35. Τμήμα ποδιού τριποδικού αγγείου. 
 
37.531 

 
εικ. 35 
 

 
σχ. 35           1:1 
 
Όστρακο:   πόδι ελλειψοειδούς διατομής. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 5,7 εκ.  
Πηλός.:       ερυθρωπός (Munsell: 2,5 YR 5/6), με καμμένη την επιφάνεια του  
                    αφήνοντας  κατά τόπους γκριζωπές έως και ωχροκίτρινες αποχρώσεις.  
                    Περιέχει αρκετά γωνιώδη εγκλείσματα. Καλή όπτηση. 
Σημείο:       τρεις (3) κάθετες εγχάρακτες ενάλληλες γωνίες από πάνω προς τα κάτω    
                    στην  εξωτερική όψη του. Σώζονται πλήρως οι δύο και η αρχή της τρίτης  
                    και χαμηλότερης. Δεν σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μέγ. ύψος: [4,05] εκ.  
 
Παράλληλα: για τις ενάλληλες γωνίες όπως παραπάνω βλ. αρ. καταλόγου 10. 
 



Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ Ι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36. Τμήμα βάσης και ποδιού τριποδικού αγγείου. 
 
37.342, Π 24.920 

 
εικ. 36 

σχ. 36         1:1 
  
Όστρακο:    πόδι πιεσμένης ελλειψοειδούς διατομής. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 2,8 εκ.  
Πηλός:         ερυθροκάστανος  (Munsell: 2,5 YR 5/6), με αρκετά μικρά γωνιώδη  
                    εγκλείσματα. 
Σημείο:       δύο (2) αβαθείς παράλληλες και ελαφρώς λοξές  προς τα δεξιά,  
                    πλατιές εγχαράξεις στην αρχή του ποδιού και στα δεξιά του. Δε σώζεται  
                   ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: [1,5] εκ. και [1,8] εκ.  
 
Παράλληλα: σώζονται αποσπασματικά χωρίς να αναφέρονται ως σημεία κεραμέως. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 
 



 37. Τμήμα ποδιού και βάσης μεγάλου τριποδικού αγγείου.  
 
1.706,  Π 24.901 

 
εικ. 37 



 
σχ. 37         1:1 
        
Όστρακο:     πόδι ελλειψοειδούς διατομής. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 8,4 εκ.                    
Πηλός:         ερυθροπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 5 YR 5/6 – 6/6), με αρκετά γωνιώδη  
                    εγκλείσματα. Ο πυρήνας του ποδιού είναι γκρίζος. 
Σημείο:        μία (1) σχεδόν κάθετη, βαθιά εγχάραξη ψηλά στο πόδι. Σώζεται  
                     ολόκληρο. 
Διαστάσεις:  ύψ. εγχάραξης: 2,15 εκ. 
 
Παράλληλα: -α. μία (1) κάθετη κοντή και βαθιά αυλάκωση σε πόδι τριποδικού 
αγγείου (ΥΜ ΙΙΙ) από την Άρβη Φορτέτζα Πεδιάδας Λασιθίου (Nowicki 1996, 266, 
εικ. 10, πίν. 45α, αρ. 6).  
 
Παρατηρήσεις: - αναφέρονται ως «slash marks» (Nowicki 1996, 274).  
- είναι διακοσμητικά, λειτουργικά ή σημεία κεραμέως (;). 
 
Χρονολόγηση: ΥΜ ΙΙΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΙΙ. ΠΙΘΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ 

 
 38. Τμήμα χείλους και σώματος, μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου).  

 
37.543 

 
εικ. 38 

σχ. 38          1:1 
 
Όστρακο:    χείλος απλό, ελαφρώς έσω νεύον και σώμα καμπύλο. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ.: 1,7 εκ., σωζ. διάμ. χείλους: 2,2 εκ., σωζ. πάχ.: 0,5/0,6 εκ. 
Πηλός:         ερυθροκάστανος (Munsell: 7,5 YR 6/6), λεπτόκοκκος. 
Σημείο:       μία (1) οριζόντια, βαθιά «κυματοειδής» εγχάραξη εξωτερικά κάτω από  
                    το σωζόμενο χείλος. Δε σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης: [1,65] εκ. 
 
Παράλληλα: δεν εντοπίζονται. 
 
Παρατηρήσεις: -το σημείο αυτό, εάν θεωρηθεί σημείο κεραμέως και όχι μέρος 
διακόσμησης, μπορεί να ομοιάζει με το 061 σημείο της Ιερογλυφικής γραφής (CHIC, 
413, σημείο 061). 

 
Χρονολόγηση: ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ 
 
 
 
 



 39. Τμήμα χείλους και σώματος μεσαίου μεγέθους αγγείου (μαγειρικού).  
 
37.539 

 
εικ. 39 

σχ. 39          1:1 
Όστρακο:   χείλος απλό, λοξότμητο εσωτερικά και σώμα καμπυλούμενο. Εξωτερικά  
                    κάτω από το χείλος φέρει επίθετο κομβίο. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 3,55 εκ., μέγ. σωζ. πλάτ: 3,3 εκ., σωζ. πάχ: 0,6/0,85  
                    εκ.  
Πηλός:        ερυθρωπός/καστανοκίτρινος (Munsell: 5 Y/R 6/4) λεπτόκοκκος, με  
                   αρκετά εγκλείσματα. Σχεδόν αδρή επιφάνεια. 
Σημείο:      μία (1) κάθετη  αυλάκωση πάνω στο επίθετο κομβίο, από τη μέση του    
                   κομβίου προς τα κάτω. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ. αυλάκωσης: 1,2 εκ.  
 
Παράλληλα: -α. μια εγχάραξη (προς τα κάτω και αριστερά) πάνω σε επίθετο κομβίο 
σε δύο ανοικτά αγγεία (ΜΕ Ι) (;) από την Κολώννα Αίγινας και Λέρνα (Lindblom 
2001, 81-82, πίν. 2 (921), 42 (921-922)).   
 
Παρατηρήσεις: - για παραλλαγές σε αριθμό επίθετων κομβίων και εγχαράξεων 
(Lindblom 2001, 81-85, αρ. 921-956, 958-1002, πίν.2,42-48, 62-63). 
  
Χρονολόγηση: (;) 
 



 40. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού κυπέλλου  με κάθετα τοιχώματα.  
 
37.538 

 
εικ. 40   

σχ. 40          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη με γωνίωση και κάθετα τοιχώματα.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 2.0 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2,5 εκ., σωζ. πάχ.:  
                    0,45/0,70 εκ.  
Πηλός:        καστανόγκριζος (Munsell: 5 ΥR, 7/3), πολύ λεπτόκοκκος με πολύ- πολύ  
                    μικρά εγκλείσματα. Εξωτερικά και εσωτερικά φέρει ίχνη ερυθρωπού  
                    επιχρίσματος και πάνω σε αυτό ίχνη λευκής βαφής.  
Σημείο:       μία (1) οριζόντια πλατιά εγχάραξη εξωτερικά πάνω από τη βάση. Στα  
                    δεξιά στενεύει και στα αριστερά πλαταίνει, σα να σχηματίζεται ένα  
                    «δάκρυ». Δε σώζεται ολόκληρο.    
Διαστάσεις: μήκ. εγχάραξης: [1,5] εκ.  
 
Παράλληλα: δεν εντοπίζονται. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση:  ΜΜ ΙΙΙ 
 
 
 
 
 



 41. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού ανοικτού αγγείου (κυαθίου). 
 
37.542 

 
εικ. 41 

σχ. 41          1:1 
 
Όστρακο:   βάση επίπεδη μη διακριτή και σώμα κωνικό. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 2,5 εκ., μέγ. σωζ. διάμ. βάσης: 2,4 εκ., σωζ. πάχ.:  
                    0,45/0,6 εκ.   
Πηλός:         ερυθροκάστανος (Munsell: 2,5 Y/R 5/4-4/4), με αρκετά πολύ μικρά  
                    εγκλείσματα. 
Σημείο:       δύο (2) παράλληλες, λοξές (προς τα αριστερά) και ανισοϋψείς (η  
                    αριστερή είναι ψηλότερα από τη δεξιά) βαθιές εγχαράξεις,   χαμηλά στο  
                    σώμα και  ακριβώς πάνω από τη βάση. Δε σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: μήκ. αριστερής και δεξιάς εγχάραξης: 1,3 εκ. και [0,65] εκ.  
 
Παράλληλα: δες παράλληλα αρ. καταλόγου 2  
σε άλλα υλικά: -α. δύο παράλληλες, λοξές (προς τα δεξιά) εγχαράξεις σε υφαντικό 
βάρος (Παλαιοανακτορικό) από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 969, αρ. 206, 
σχ. 4 (αρ. 21) ). 
-β. δύο εγχαράξεις σε μολύβδινο σταθμό (ΜΚ ΙΙΙ) από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Caskey 
1971, 98, εικ. 1,πίν. 53,  αρ. 24).   
 
Παρατηρήσεις: - γεννάται το ερώτημα είναι μέρος σύνθεσης που μπορεί να 
περιτρέχει το αγγείο ή είναι σημείο κεραμέως (;). 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ 
 

 42. Τμήμα βάσης και σώματος μικρού μεγέθους ανοικτού αγγείου, με παχιά 
τοιχώματα (πινακίου).  

 
2.916 

 
εικ. 42 

 
  
σχ. 42          1:1 
 
Όστρακο:   Βάση επίπεδη  διακριτή και σωζόμενο τμήμα  
                    σώματος ευρύ κωνικό.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 2,8 εκ., σωζ. διάμ. βάσης: 4,70 εκ., σωζ. πάχ.: 0,6/1,2 εκ.  
Πηλός:        ωχροκίτρινος (Munsell: 10 YR 8/2), σχεδόν καθαρός με ελάχιστα πολύ  
                    μικρά εγκλείσματα. Εξωτερικά  σώζονται αποτυπώματα δακτύλων του  
                    κεραμέα. Εσωτερικά ίχνη τροχού (φέρει ραβδώσεις).  
Σημείο:     μία (1) πλατιά  εμπίεση στην ακμή της βάσης από πάνω προς τα κάτω. 
Διαστάσεις: μέγ.μήκ.: 0,9 εκ. και άνοιγμα:1,6 εκ.  
 
Παράλληλα: δεν εντοπίζονται. 
 
Παρατηρήσεις: -στις προηγούμενες περιπτώσεις με την εγχάραξη στην ακμή της 
βάσης το «έξεργο» από την κίνηση του εργαλείου ήταν πάνω από την ακμή, ενώ 
σ΄αυτή την περίπτωση το «έξεργο» βρίσκεται κάτω από την ακμή. Είναι και το 
μοναδικό σ΄αυτό το υλικό. 



- μπορεί να είναι ή μια απλή πίεση δακτύλου στη βάση ή αποτυχημένη προσπάθεια 
σημείου κεραμέως. 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΠΟΔΙΑ ΤΡΙΠΟΔΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 

 43. Τμήμα ποδιού και βάσης τριποδικού μαγειρικού αγγείου.  
 
2.727, Π 24.916 

 
εικ. 43 

σχ. 43          1:1 
 
Όστρακο:    πόδι ελλειψοειδούς διατομής.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 8,1 εκ.  
Πηλός:         ερυθρός (Munsell: 2,5 YR 5/6), με αρκετά μικρά γωνιώδη εγκλείσματα.  
                    Ίχνη  επαφής με φωτιά ψηλά. 
Σημείο:       μία (1) κάθετη, βαθιά αυλάκωση στο σημείο ένωσης του σώματος με το  
                    πόδι του αγγείου. Σώζεται ολόκληρο.  
Διαστάσεις: ύψ.: 3,2 εκ.  
 



 
 
Παράλληλα: -α. κάθετη, βαθειά εγχάραξη σε επτά τριποδικά αγγεία (Νεοανακτορικά) 
από τον Πετρά Σητείας (Τσιποπούλου 1991, 960, αρ. 85, φωτ. 30,  960, αρ. 91, σχ. 5 
(αρ. 15),  960, αρ. 96, σχ. 9 (αρ. 3), 966, αρ. 169), 968, αρ. 205, σχ. 9 (αρ. 1), φωτ. 
35),  970, αρ. 231, σχ. 9 (αρ. 2)),   971, αρ. 243, σχ. 9)). 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44. Τμήμα βάσης και σώματος τριποδικού αγγείου. 
 
37.343, Π 24.917 

 
εικ. 44 
 
 

σχ. 44          1:1 
 
Όστρακο:    πόδι ελλειψοειδούς διατομής.  
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 6,3 εκ.  
Πηλός:         ερυθρωπός (Munsell: 2,5 YR 5/8), με αρκετά γωνιώδη εγκλείσματα. Ο  
                    πυρήνας  είναι γκρίζος.  
Σημείο:       μια (1) σχεδόν  κάθετη βαθιά αυλάκωση-εγχάραξη χαμηλά στο σημείο  
                    ένωσης του σώματος με το πόδι του αγγείου. Σώζεται ολόκληρο.  



Διαστάσεις: ύψ.: 3,0 εκ. 
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω, βλ. αρ. καταλόγου 43. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45. Τμήμα σώματος και ίχνος από την αποκόλληση ποδιού τριποδικού 
αγγείου. 

 
37.344, Π 24.918 

 
εικ. 45 

σχ. 45          1:1 
 
Όστρακο:    σώμα με κάθετα τοιχώματα. 
Διαστάσεις: σωζ. ύψ. οστρ.: 5,2 εκ.            
Πηλός:         ερυθροπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 5YR 6/8), με αρκετά γωνιώδη  
                     εγκλείσματα. Ο πυρήνας είναι γκριζοκάστανος. 
Σημείο:        αρχή μιας (1) κάθετης καλοφτιαγμένης αυλάκωσης στο σημείο ένωσης  
                     του σώματος με το  πόδι του αγγείου. Σώζεται κατά το ήμισυ. 
Διαστάσεις:  ύψ.: [2,1] εκ.  
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω, βλ. αρ. καταλόγου 43. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 
 



 46. Τμήμα ποδιού και βάσης τριποδικού αγγείου. 
 
37.743 

 
εικ. 46 
 

 
σχ. 46          1:1 
 
Όστρακο:   σώμα με σχεδόν κάθετα τοιχώματα. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ.: 8,1 εκ.                    
Πηλός:         ερυθροπορτοκαλόχρωμος (Munsell: 2,5 YR 6/8) με έντονα εγκλείσματα. 
                    Ο πυρήνας είναι γκρίζος. 
Σημείο:       μία (1) κάθετη αυλάκωση στο σημείο ένωσης του σώματος με το πόδι   
                    του αγγείου. Σώζεται κατά το ήμισυ. 
Διαστάσεις: ύψ.: [3,55] εκ. 
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω, βλ. αρ. καταλόγου 43. 
 
Παρατηρήσεις: - τι εξυπηρετούσαν οι αυλακώσεις (;) 
- γιατί κάποιες είναι περιποιημένες και κάποιες άλλες όχι (;). 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 



 47. Τμήμα σώματος και ίχνος από την αποκόλληση ποδιού τριποδικού 
αγγείου. 

 
3.022, Π 24.919 

 
εικ. 47 

σχ. 47         1:1 
 
Όστρακο:    σώμα με καμπυλούμενα τοιχώματα. 
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. ύψ. οστρ.: 3,5 εκ.  
Πηλός:         ερυθρός (Munsell: 2,5 YR 5/6), με αρκετά εγκλείσματα. Ο πυρήνας είναι  
                     γκριζοκάστανος. Στο εσωτερικό παρατηρούνται έντονα καγκελαρίσματα 
                     Καλοψημένο.  
Σημείο:        αρχή μιας (1) βραχείας κάθετης αυλάκωσης-εγχάραξης με  
                     αποστρογγυλεμένη ακμή στο σημείο ένωσης με το πόδι του αγγείου.  
                     Σώζεται κατά το ήμισυ.  
Διαστάσεις:  ύψ.: [1,1] εκ. 
 
Παράλληλα: όπως παραπάνω, βλ. αρ. καταλόγου 43. 
 
Παρατηρήσεις: --- 
 
Χρονολόγηση: (;) 
 
 



• Επεξεργασία του υλικού  

1. Περιγραφή του υλικού με σημεία κεραμέως  

Στα σημεία κεραμέως του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα παρατηρούνται 
δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο και το μέσο εκτέλεσης τους; 
εγχάρακτα και εμπίεστα. Επίθετα και γραπτά δεν υφίστανται στο παρόν υλικό. 
Όλα τα σημεία κεραμέως έγιναν πριν την όπτηση του αγγείου και σε μία 
περίπτωση στη φάση στεγνώματός του (αρ. 2). Οι δύο κύριες κατηγορίες 
(εγχάρακτα και εμπίεστα) χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες (πίν. 4). Στα 
εγχάρακτα σημεία κεραμέως τοποθετούνται όλες οι εγχαράξεις είτε είναι 
ευθύγραμμες, σιγμοειδείς, κυματοειδείς, τοξοειδείς, μηνοειδείς, είτε είναι σχήματος 
Χ, Π, V, είτε φυλλόσχημες, είτε σε μορφή κλάδου, σταυρού και οι αυλακώσεις. 
Στα εμπίεστα σημεία κεραμέως ανήκουν οι στιγμές, οι κοιλότητες και κάποιες 
άλλες απλές εμπιέσεις (;). 

Ως προς την ονομασία του κάθε σημείου κεραμέως αρχικά υπήρξαν πολύ 
προβληματισμοί. Στη βιβλιογραφία δε συναντάται πάντα η ίδια ορολογία (είτε 
στην ελληνική είτε στη διεθνή) και κάποιοι μελετητές επιλέγουν μια δική τους 
ονομασία που πιστεύουν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην ταύτιση του 
σημείου κεραμέως. Για την ονομασία των σημείων κεραμέως του καταλόγου δεν 
επιλέχτηκε η ορολογία κάποιου συγκεκριμένου μελετητή, αλλά από τις 
υπάρχουσες δημοσιεύσεις επιλέχτηκε, κάθε φορά, αυτή που θεωρήθηκε ότι 
ανταποκρινόταν περισσότερο στην περιγραφή του σημείου κεραμέως (πίν. 5). 
Έτσι ως ευθύγραμμες εγχαράξεις ορίζονται οι χαράξεις που έχουν γίνει με την 
ακμή ενός απλού εργαλείου εγχάραξης και συναντώνται σε σώματα αγγείων, σε 
λαβές, σε επιφάνειες έδρασης και σε πόδια τριποδικών αγγείων. Η ορολογία που 
συναντάται στην αγγλική βιβλιογραφία είναι incised lines, strokes. Για τις 
εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και σε ακμές βάσεων που είναι ευθύγραμμες; αλλά 
έχουν γίνει με το στέλεχος ενός ως επί το πλείστον εργαλείου κυκλικής 
διατομής, η ορολογία που συναντάται είναι cut marks, nicks, strokes32. Η εγχάραξη 
σχήματος «Χ» που αποτελείται από δύο λοξές απλές εγχαράξεις που 
διασταυρώνονται στο μέσο τους στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται ως  
cross, diagonal lines, shaped X. Η εγχαράξη σχήματος «V» συναντάται ως 
chevron, angle droit, (στα γαλλικά). Οι «φυλλόσχημες» εγχαράξεις που έχουν 
γίνει με τη λεπίδα ενός εργαλείου εγχάραξης, σε πλαγιαστή θέση, 
συναντώνται σε μια περίπτωση ως curva u (στα γαλλικά). Για τις αυλακώσεις 
που συναντώνται σε λαβές, σε σώματα και σε πόδια τριποδικών αγγείων και 
το χαρακτηριστικό αυτών των εγχαράξεων είναι ότι είναι πιο πλατιές από ότι οι 
απλές εγχαράξεις και οι άκρες τους αποστρογγυλεμένες συναντώνται με την 
ονομασία groove καθώς και incised lines. Οι στιγμές έχουν γίνει με την πίεση 
μιας αποστρογγυλεμένης ακμής ενός εργαλείου και στη βιβλιογραφία 
συναντώνται ως dots και oval impressions. Κάτι ανάλογο είναι και οι κοιλότητες, 
ως επί το πλείστον μεγαλύτερες από ότι οι στιγμές και ωοειδείς και στην αγγλική 
βιβλιογραφία συναντώνται ως cavities και oval impressions.  

 
                                                 
32 Η Μπικάκη τις εγχαράξεις στην ακμή των βάσεων τις αναφέρει cut marks στην αρχή και στο μέσο 
της ΜΕΧ, nicks στο τέλος της ΜΕΧ και strokes στην ΥΕΧ (Bikaki 1984, 8, 25 (πίν. 9, 22, αρ. VI 14), 
26). 
 



Τα αγγεία που παρουσιάζονται στον κατάλογο είναι κυρίως μικρά 
ανοικτά αγγεία όπως κυάθια, μόνωτα κύπελλα, κύπελλα με κάθετα τοιχώματα, ένα 
κύπελλο με χαμηλό πόδι (egg cup), ένα τροπιδωτό κύπελο, ένα τριποδικό 
αγγείο με πλευρική διάτρηση/εις, αλλά υπάρχουν και μεσαίου μεγέθους ανοικτό, και 
κλειστά αγγεία, όπως μαγειρικά και πρόχοι (;), ένας δίσκος και ένα λεκανοειδές, καθώς 
και μεγαλύτερα όπως αμφορείς και μαγειρικά τριποδικά αγγεία. Τα αγγεία αυτά είναι 
είτε άβαφα και αποτελούν το 80,5% είτε φέρουν ένα επίχρισμα εξωτερικά ή είναι 
ολόβαφα ή μπορεί να φέρουν και επιπλέον βαφή, όπως λευκή περιμετρικά της βάσης 
(αρ. 27, 28, 40) και αποτελούν το 19,5% του συνόλου της κεραμεικής με σημεία 
κεραμέως (πίν. 1). 

Όσο για τον αριθμό του κάθε σημείου ή για πόσα σημεία υπήρχαν αρχικά 
πάνω στο ίδιο αγγείο δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου σίγουροι, γιατί το σωζόμενο 
τμήμα του αγγείου με το σημείο κεραμέως είναι μικρό και έτσι δεν έχουμε πλήρη 
εικόνα του αγγείου και επομένως και του σημείου-είων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Σχολιασμός σημείων κεραμέως 

Τα σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα συναντώνται, 
με βάση τον κατάλογο, σε όλα σχεδόν τα είδη αγγείων του Ιερού Κορυφής: σε 
μικρά ανοικτά, μεσαία ανοικτά και κλειστά, σε μαγειρικά και σε αγγεία 
μεταφοράς. Ως επί το πλείστον σε μικρά ανοικτά αγγεία. Έτσι έχουμε όστρακα 
με σημεία κεραμέως: μικρά ανοικτά αγγεία 8 κυάθια (αρ. 1, 3, 21, 22, 27, 28, 
29, 30), 2 μόνωτα κύπελλα (αρ. 2, 16), 1 κύπελλο με χαμηλό πόδι (αρ. 32), 1 
τροπιδωτό κύπελλο (αρ. 20), 1 μικρό τριποδικό με πλευρική διάτρηση/εις (αρ. 
24)) κ.ά., αγγεία μεσαίου μεγέθους ανοικτά και κλειστά 1 δίσκος (αρ. 25), 1 
λεκανίδα (αρ. 11), 1 μαγειρικό (αρ. 33), κ.ά, καθώς και λίγα μεγαλύτερα 3 αγγεία 
μεταφοράς (αμφορείς) (αρ. 13,15,17) και 3 τριποδικά αγγεία (αρ. 35-37). Ενώ, 
στα όστρακα που φέρουν τα πιθανά σημεία κεραμέως έχουμε: 1 κυάθιο (αρ. 
38), 1 κύπελλο με κάθετα τοιχώματα (αρ. 40), 1 μικρό ανοικτό αγγείο (αρ. 41), 
1 πινάκιο (αρ. 42), 1 μαγειρικό αγγείο (αρ. 39), 5 τριποδικά αγγεία (αρ. 43-47) 
(δες πίν. 2, 3). Όσον αφορά την τυπολογία των σημείων κεραμέως, με βάση όπως 
παρουσιάζονται στους τέσσερις τελευταίους πίνακες (πίν. 7-10)33 παρατηρούμε 
ότι έχουμε τις εξής περιπτώσεις: εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και βάσεων (πίν. 7, 
Α), οριζόντιες εγχαράξεις σε βάσεις, λαβές και σώματα (πίν. 7, Β και πίν. 8, Γ), 
κάθετες εγχαράξεις σε λαβές και πόδια (πίν. 8, Δ), κάθετες εγχαράξεις  (δεξιά) σε 
χείλη και πόδια (πίν. 8, 9, Ε), κάθετες εγχαράξεις  (αριστερά) σε σώματα (πίν. 9, 
Ζ), τοξοειδείς, κυματοειδείς εγχαράξεις σε βάσεις και χείλη (πίν. 9, Η), σύνθετες 
εγχαράξεις σε σώματα, πόδια και βάσεις (πίν. 9, 10, Θ), εμπιέσεις σε χείλη, λαβές 
και βάσεις (πίν. 10, Ι), εγχαράξεις και εμπιέσεις σε σώματα (πίν. 10, Κ) και μια 
περίπτωση επίθετου με εγχάραξη σε σώμα αγγείου (πίν. 10, Λ).   

Οι διαστάσεις των σημείων κεραμέως είναι συνήθως μικρές, σε σχέση με 
το αγγείο, εκτός της εγχάραξης σχήματος «Χ» στο σώμα αγγείου (αρ. 3) και 
των ενάλληλων γωνιών στο πόδι τριποδικού αγγείου (αρ. 35) που σχεδόν 
καταλαμβάνουν όλη τη μία εξωτερική τους όψη. Τα σημεία κεραμέως 
βρίσκονται άλλοτε σε θέση εμφανή όπως είναι το χείλος και η ακμή του χείλους, 
τα εξωτερικά τοιχώματα, οι κάθετες λαβές και τα πόδια των τριποδικών αγγείων 
και άλλοτε βρίσκονται σε θέση λιγότερο εμφανή όπως είναι το εσωτερικό του 
χείλους, τα εσωτερικά τοιχώματα των ανοικτών αγγείων, οι προσφύσεις των 
οριζόντιων λαβών και οι βάσεις (πυθμένας, επιφάνεια έδρασης και ακμή των 
βάσεων) (πίν. 6). Από τον πίνακα 6 βλέπουμε ότι τα σημεία κεραμέως σε θέση 
εμφανή κατέχουν το 57%, ενώ το υπόλοιπο 43% τα αγγεία σε θέση λιγότερο 
εμφανή. Η διαφορά είναι μικρή και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι η 
σημείωση γίνεται σε όλα τα μέρη του αγγείου, από το χείλος του έως και τη 
βάση του, αλλά σχεδόν πάντα εξωτερικά. Επίσης παρατηρείται ότι όταν το 
σημείο κεραμέως βρίσκεται σε σώματα, σε κάθετες λαβές, και σε πόδια των 
τριποδικών αγγείων (δηλ. σε εμφανή θέση) το σημείο καταλαμβάνει μεγαλύτερο 
χώρο στο αγγείο από ότι τα σημεία κεραμέως που βρίσκονται σε εσωτερικό του 
χείλους, σε προσφύσεις οριζόντιων λαβών και σε βάσεις (δηλ. σε λιγότερο 

                                                 
33 Αρχικά σημειώνεται ένα κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου σε κάθε είδος σημείου 
κεραμέως, όπως π.χ. στις εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και βάσεων δίνεται το Α, δίπλα του ακολουθεί 
ένας αριθμός που δείχνει πόσες είναι οι εγχαράξεις μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) και στο τέλος 
σημειώνεται με μικρό γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου το μέρος του αγγείου που βρίσκεται το 
σημείο κεραμέως: α-ακμή χείλους, β-ακμή βάσης και βάση, γ-λαβή, δ-πόδι και ε-σώμα.  



εμφανή θέση). Το σημείο και η διαφορά στη θέση του πάνω στο αγγείο πιθανόν 
να αφορά το διαφορετικό σημαινόμενο του σημείου κεραμέως. 

Στο υλικό του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα συναντώνται, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, κυρίως εγχάρακτα, αλλά και απλά εμπίεστα σημεία 
κεραμέως (πίν. 4). Η κάθε κατηγορία σημείων κεραμέως συνήθως συναντάται 
μόνη της, αν και ενίοτε συνυπάρχουν εγχάρακτα και εμπίεστα μαζί, όπως στις 
περιπτώσεις των αριθμών 6, 7, 18 (;) και 28. Τα εγχάρακτα αλλά και τα απλά 
εμπίεστα σημεία κεραμέως συναντώνται συνήθως σε σώματα και σε βάσεις 
και λιγότερο σε λαβές και σε πόδια τριποδικών αγγείων. Έτσι έχουμε α) 
εγχάρακτα: με ευθύγραμμες εγχαράξεις σε ακμές χειλέων, σε σώματα, σε λαβές, 
σε ακμές βάσεων, σε βάσεις και σε πόδια τριποδικών αγγείων, με σιγμοειδείς, 
κυματοειδείς, τοξοειδείς, μηνοειδείς εγχαράξεις σε σώματα, σε λαβές και σε 
βάσεις αγγείων, με εγχαράξεις σχήματος «Χ», «Π», «V», «Υ», φυλλόσχημες 
και κλάδου σε σώματα και σε βάσεις αγγείων και αυλακώσεις σε λαβές και σε 
πόδια τριποδικών αγγείων (πίν. 3, 4), β) εμπίεστα: με στιγμές σε σώματα 
αγγείων και κοιλότητες σε σώματα, σε βάσεις και σε πυθμένα αγγείων. Από το 
παραπάνω διαθέσιμο υλικό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι; -απλές εγχαράξεις 
σημειώνονται σε λαβές αμφορέων, σε βάσεις μικρών ανοικτών αγγείων 
(κυρίως κυαθίων) και σε πόδια τριποδικών αγγείων34  -και σύνθετες εγχαράξεις 
(σχήματος Χ, V, φυλλόσχημες κ.ά. σημειώνονται σε σώματα κυαθίων. 

Από το κάθε σημείο κεραμέως μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες, 
που φαίνονται να σχετίζονται με το χρόνο κατασκευής του σημείου, το μέσο 
κατασκευής και τον τρόπο κατασκευής του. Το κάθε σημείο έχει το δικό του βάθος, 
μήκος, πλάτος και κατεύθυνση. Όλα εξαρτώνται από το τι είχε στο μυαλό του να 
σημειώσει ο κεραμέας, από το πώς κρατούσε το αγγείο τη στιγμή της εκτέλεσης του 
σημείου και από τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του. Ως προς το παρόν υλικό όταν ο 
χρόνος κατασκευής των σημείων έχει γίνει πριν την όπτηση του αγγείου οι 
εγχαράξεις είναι ως επί το πλείστον βαθιές και σε μία περίπτωση έχει γίνει στη φάση 
του στεγνώματος του αγγείου, δηλ. όταν ήταν ακόμα νωπός ο πηλός, όπως στην 
περίπτωση του αριθμού καταλόγου 2 (οι εγχαράξεις είναι αβαθείς και με 
«παρακλάδες»). Για το μέσο κατασκευής του σημείου μπορούμε να πούμε ότι για τις 
εγχαράξεις δε χρειάζεται κάποιο ειδικό εργαλείο χάραξης γιατί η επιφάνεια είναι 
αρκετά μαλακή και το επιθυμητό (σημείο κεραμέως) μπορεί να προέλθει με 
ο,τιδήποτε έχει απλή αιχμηρή απόληξη, όπως μια λεπίδα εγχειριδίου, ένα πλατύ 
εργαλείο (Bennet 1996, 316 (αρ. 8)), ένα κλαδί ή καλάμι (Τσιποπούλου 1995, 940), ένα 
οστέινο αντικείμενο (Βikaki 1984, 9) ή μια λεπτή ξύλινη γραφίδα (Hallager-Vlasakis 
1975-76, 215) ή και ακόμα με το νύχι κάνοντας παλινδρομική κίνηση, όπως μπορεί να 
έχει γίνει το σημείο του αριθμού 2. Για τις εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και βάσεων όταν 
είναι ημικυκλικές θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ένα μακρόστενο εργαλείο με 
κυλινδρικό στέλεχος, καλάμι ή κλαδί (το πιο απλό), ενώ όταν είναι «οξείες» θα έχει 
χρησιμοποιηθεί η λεπίδα ή η ακμή ενός εγχειριδίου. Όσο για τις αυλακώσεις, οι οποίες 
είναι πλατιές και αποστρογγυλεμένες εγχαράξεις, θα πρέπει να έχουν γίνει με ένα 
εργαλείο με πλατιά και ελαφρώς αποστρογγυλεμένη ακμή. Για τις στιγμές θα πρέπει 
να έχει χρησιμοποιηθεί ένα απλό εργαλείο με μικρή αποστρογγυλεμένη ακμή ή 

                                                 
34 Για τις απλές εγχαράξεις/αυλακώσεις στις ενώσεις σώματος-ποδιών των τριποδικών αγγείων 
πιστεύεται από τη γράφουσα ότι είναι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό για το «κόλλημα» της ένωσης 
των δύο τμημάτων. Η Τσιποπούλου σε άρθρο της το 1995 αναφέρει ότι «… όσον αφορά τα πόδια, 
κάθετες γραμμές βρίσκονται πολύ συχνότερα σε τριποδικούς δίσκους, που έχουν πόδια λεπτότερα, 
πεπλατυσμένης τομής, και όχι στις χύτρες.» (Τσιποπούλου 1995, 963 και κατάλογο).  



στρογγυλή απόληξη όπως και για τις κοιλότητες, μόνο που η διάμετρος της ακμής για 
τις κοιλότητες θα πρέπει να ήταν λίγο μεγαλύτερη από το εργαλείο που είχε 
χρησιμοποιηθεί για τις στιγμές. Για τις κοιλότητες η Μπικάκη αναφέρει ότι πιθανόν να 
έχουν γίνει με ένα κόκαλο (Βίκακί 1984, 9). 

Για τον τρόπο κατασκευής του σημείου μπορούμε να πούμε ότι στην 
περίπτωση του υλικού του Βρύσινα έχουμε μόνο εγχάρακτα σημεία κεραμέως και 
απλά εμπίεστα. Οι κινήσεις του κεραμέα είναι απλές και εξαρτώνται κάθε φορά από το 
τι θέλει να αποδώσει και τι μορφή να έχει το σημείο. Οι παρατηρήσεις που 
μπορούν να γίνουν αφορούν τις περιπτώσεις των αριθμών 23 και 42. Στην πρώτη 
περίπτωση (αρ. 23) η κοιλότητα στην ακμή της βάσης φαίνεται να είναι «πρόχειρα» 
φτιαγμένη, ίσως ο κεραμέας να ήθελε να αποδώσει εγχάραξη στην ακμή της βάσης ή και 
να είναι τυχαία. Τυχαία μπορεί να είναι και η πλατιά εμπίεση στην ακμή της βάσης 
του αριθμού 42. Στην περίπτωση αυτή το «έξεργο» που αφήνεται από την απόδοση του 
σημείου είναι από κάτω, δηλαδή στην επιφάνεια έδρασης της βάσης και όχι από πάνω, 
που σημαίνει ότι ο κεραμέας κρατούσε το αγγείο ανάποδα, αντίθετα από ότι έχουμε με 
τις προηγούμενες περιπτώσεις εγχαράξεων σε ακμή βάσεων που ο κεραμέας έκανε την 
κίνηση από τη βάση προς την ακμή αφήνοντας το «έξεργο» από πάνω, εάν δεν 
εξομάλυνε την επιφάνεια. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Σχολιασμός παραλλήλων και χρονολόγησης 

Κεραμεική με σημεία κεραμέως συναντάται σε όλο σχεδόν τον Αιγαιακό 
χώρο (Κυκλάδες, ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη) την Εποχή του Χαλκού, κυρίως 
κατά τη μέση και την ύστερη εποχή του. Με βάση τις αναφορές που έχουν γίνει στον 
κατάλογο για την κεραμεική με σημεία κεραμέως του Αιγαίου παρατηρείται ότι στο 
υλικό του Βρύσινα οι κεραμείς35 φαίνεται να ακολουθούν τις τάσεις του Αιγαικού 
χώρου της εποχής τους δηλ. σημειώνουν με εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και βάσεων 
(πίν. 7, Α1-Α3, Ε2-α), με απλές εγχαράξεις σε σώματα (πίν. 7, Γ, πίν. 9, Ζ-ε), σε λαβές 
(πίν. 7, Β1-γ, πίν. 8, Δ1-γ, Δ2-γ, Δ3-γ) και σε βάσεις αγγείων (πίν. 8, Β1-β, πίν. 9, Η1-
α)  και με σύνθετες εγχαράξεις σε σώματα, πόδια και βάσεις (πίν. 9, Θ-ε, πίν. 10, Θ-δ, 
ε, β), αλλά και με απλές  εμπιέσεις (πίν. 10, Ι-α, γ, β) και με συνδυασμό εγχαράξεων 
και εμπιέσεων σε σώματα (πίν. 10, Κ-ε).  Οι τάσεις αυτές φαίνεται να ανήκουν σε 
σύστημα ή συστήματα   σημείωσης36 (όσον αφορά το ρεπερτόριο των σημείων) 
γνωστό στους κεραμείς του αιγαιακού χώρου κατά την Εποχή του Χαλκού. Αυτό το 
σύστημα-τα σημείωσης θα μπορούσε να χωρίζεται-ονται σε ομάδες ανάλογα με το 
σημαίνον και το σημαινόμενο, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί με 
βεβαιότητα η ταύτιση ενός τύπου  σημείου  κεραμέως  με κάποιο  από  τα  μέχρι 
σήμερα προτεινόμενα σημαινόμενα (δες παρακάτω).   Αυτό, όμως, που παρατηρείται 
γενικά στον αιγαιακό χώρο είναι ότι οι κεραμείς σημειώνουν τα αγγεία με εγχαράξεις, 
εμπιέσεις ή ακόμα με επίθετα κομμάτια πηλού ή και χρησιμοποιούν βαφή σε 
ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου   να   σημειώσουν   αυτό   που   θέλουν   (δες   
παραπάνω «θεωρητική προσέγγιση των κεραμεικών σημείων»). Κυρίως σημειώνουν     
με εγχαράξεις και απλές εμπιέσεις κατά τη μέση και την ύστερη εποχή του χαλκού. 
Οι σημειώσεις μπορούν να γίνουν σε όλα τα σημεία του αγγείου. Αυτό που 
παρατηρείται, είναι ότι υπάρχει προτίμηση οι σημειώσεις να γίνονται σε σώματα, σε 
λαβές και σε βάσεις των αγγείων, σπανιότερα σε χείλη, σε ώμους, σε εσωτερικό των 
αγγείων και σε πυθμένα αγγείων. Στο υλικό του Βρύσινα φαίνεται να υπάρχει 
προτίμηση να σημειώνουν σε βάσεις είτε το σημείο βρίσκεται στην ακμή της βάσης 
είτε στην επιφάνεια έδρασης, σε σώματα και σε λαβές (πίν. 7-10). Για τις εγχαράξεις 
στην ένωση σώματος και ποδιού των τριποδικών αγγείων αναφορά γίνεται μόνο 
από την Τσιποπούλου (Τσιποπούλου 1995, 943). Η ιδιαίτερη προτίμηση που 
φαίνεται να υπάρχει στην ακμή βάσεων είναι με τις εγχαράξεις στο σωζόμενο τμήμα να 
είναι από 1 έως και 3 (πίν. 7, Α1 - Α3) (σε άλλες περιοχές ο αριθμός τους ποικίλει)37, 
σε επιφάνειες έδρασης με τις απλές εγχαράξεις (πίν. 7 και 9, Β1-β και Η1-β), όπως και 
σε λαβές (πίν. 7, Β1-γ, πίν. 8, Δ1-Δ3) (αν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν εμπιέσεις 
και άλλες εγχαράξεις)38, ενώ σε σώματα των  αγγείων  οι  σημειώσεις  φαίνεται να  
είναι  εγχάρακτες,   απλές  και σύνθετες (πίν. 8, Γ, πίν. 9, Ζ-ε και Θ-ε, πίν. 10, Θ) 

                                                 
35 Η κεραμεική του Βρύσινα προέρχεται κυρίως από τοπικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 
παρατηρήσεις της κ. Γ. Κορδατζάκη που μελετάει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεραμεικής.  
36 Ένα κοινό σύστημα σημείων ήταν σε χρήση στις Κυκλάδες και την Ηπειρωτική Ελλάδα, 
τουλάχιστον από την αρχή της ΥΕΧ «a common system of signs was in use in the Cyclades and on the 
Mainland, at least from the beginning of the LBA» ( (Bikaki 1984, 32). «κωδικοποιημένο σύστημα, 
που δεν έχει ούτε αυτό αποκρυπτογραφηθεί, δήλωνε στα «σημεία κεραμέων»» κατά τη Μέση 
Χαλκοκρατία (Treuil et al. 1996, 297). 
Ομοιομορφία κεραμεικών σημείων παρατηρείται και σε περιοχές της Κύπρου της Εποχής του Χαλκού 
(Vermeule- Wolsky 1976, 75). 
37 Π.χ στην Αγ. Ειρήνη συναντώνται έως και 6 (Bikaki 1984, 26). 
38  Π.χ στην Καλοψίδα της Κύπρου εγχάραξη σχήματος «Χ» κάτω από δαχτυλιά σε λαβή (Αstrom 
1966, 174, αρ, Χ(10), εικ. 190).  



αλλά μπορεί και συνδυασμός εγχάρακτων και εμπίεστων (αρ. 7, 8, 18 (;), 28) (πίν. 10, 
Κ) ή και εγχάραξη σε επίθετο κομβίο (αρ. 39) (πίν. 10, Λ). Οι σύνθετες εγχαράξεις στα 
σώματα των αγγείων είναι σχήματος «Χ», «V», «Π», φυλλόσχημες, κλάδοι και   
ενάλληλες γωνίες (πίν. 9-10 το Θ). Οι εγχαράξεις αυτού του είδους βρίσκονται σε 
εμφανή θέση και φαίνεται να μοιάζουν ως προς τη μορφή τους με σημεία των 
Γραμμικών γραφών της περιόδου (δες παρακάτω). 

Η χρονολόγηση του υλικού του Βρύσινα με σημεία κεραμέως βασίστηκε στη 
χρονολόγηση από τη μέχρι τώρα μελέτη της κεραμεικής, που βρίσκεται και στο 
τελικό στάδιο επεξεργασίας της. Έτσι φαίνεται ότι το χρονολογημένο υλικό ανήκει 
κυρίως σε μία κύρια χρονολογική περίοδο, τη ΜΜ III (ή ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ Ι) 
(νεοανακτορική περίοδος), με εξαίρεση: μία περίπτωση που μπορεί να χρονολογηθεί 
λίγο πρωιμότερα στη ΜΜ II (αρ.1), μία άλλη ακόμα πιο πρώιμα στην αρχή της ΜΜ ΙΒ 
ή ΜΜ II περιόδου (αρ. 11), ενώ λίγες περιπτώσεις χρονολογούνται στην ΥΜ (αρ. 6, 26, 
32) και μία ακόμα λίγο υστερότερα (αρ. 21). 

Με βάση το διαθέσιμο χρονολογημένο υλικό δεν είμαστε σε θέση να 
παρατηρήσουμε αλλαγή τάσεων και εξέλιξη των σημείων κεραμέως μέσα στο χρόνο 
στο υλικό του Βρύσινα. Μπορούν, όμως, να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις που 
αφορούν την εμφάνιση και την εξέλιξη κάποιων σημείων κεραμέως στον αιγαιακό 
χώρο, όσον αφορά τη θέση τους πάνω στο αγγείο έτσι: -όταν η εγχάραξη σχήματος 
«Χ» συναντάται σε λαβές, σε χείλη ή σε σώματα αγγείων ξεκινάει από τη ΜΕΧ έως και 
την αρχή της ΥΕΧ, ενώ όταν συναντάται σε βάσεις χρονολογείται από την ΜΕΧ έως 
και την ΥΕΧ (ΥΕ ΙΙΙΑ1). 
 - όταν οι κοιλότητες συναντούνται ψηλά στο σώμα του αγγείου χρονολογούνται στην 
αρχή της ΜΕΧ, ενώ όταν οι κοιλότητες συναντούνται χαμηλά στο σώμα και στη 
βάση χρονολογούνται λίγο υστερότερα δηλ. στη μέση και στην  ύστερη Εποχή του 
Χαλκού. 
- οι εγχαράξεις στη βάση του αριθμού 27 του καταλόγου πιθανόν να συμπληρώνουν 
τη σημείωση ή και να είναι τυχαίες.   Η Μπικάκη αναφέρει ότι οι εγχαράξεις σε 
επιφάνειες έδρασης σε συνδυασμό με τις εγχαράξεις σε ακμή βάσης ενός αγγείου 
είναι καινοτομία της περιόδου VI (αρχή ΥΕΧ), όπου την περίοδο αυτή έχουμε 
συνδυασμό εγχαράξεων σε ακμή βάσης και εγχαράξεις σε επιφάνειες έδρασης «a new 
element is the combination of cuts and incision» (Bikaki 1984, 29, αρ. VΙ-18), ενώ με 
βάση τις αναφορές του Lindblom οι δύο εγχαράξεις στη βάση αποτελούν μία ομάδα 
σημείων κεραμέως (Lindblom 2001, εικ. 13( Α16), 55 αρ. 104,  πίν. 7, 57).  

 

 
 
 
 
 
  
 
 



4. Η λειτουργία  των σημείων κεραμέως 

Τα αγγεία λειτουργούν ως ένα «όχημα», το οποίο μεταφέρει πολλές 
πληροφορίες. Κάποια από αυτά μεταφέρουν κάτι παραπάνω από τα άλλα και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στα σημεία κεραμέως, που ανήκουν σε μία 
κατηγορία ηθελημένων κατασκευαστικών σημαδιών39. Από τις μέχρι σήμερα μελέτες 
που έχουν γίνει πάνω σε αυτά στις περισσότερες αναφέρεται ότι τα σημεία κεραμέως 
έχουν και κάποια λειτουργία, την οποία προσπαθούν να ερμηνεύσουν οι μελετητές 
υποθετικά, στηριζόμενοι κυρίως σε εθνογραφικά παράλληλα. Για αυτά αναφορά 
γίνεται κυρίως ή γύρω από τον κεραμέα και το εργαστήριο ή τον ιδιοκτήτη και την 
ιδιοκτησία ή την παραγωγή του κεραμεικού προϊόντος ή το περιεχόμενο και τη 
χωρητικότητα ή μπορεί να αναφέρεται και σε κάτι άλλο όπως μια αφιέρωση κ.ά40. 
Έτσι για τα σημεία κεραμέως που κινούνται γύρω από τον κεραμέα και το 
εργαστήριο πιστεύεται ότι κάποια αγγεία, πριν την όπτηση του αγγείου, μπορεί να 
σημειώθηκαν από τους κεραμείς για να αναγνωρίσουν τις παραγωγές τους όταν 
χρησιμοποιούσαν κοινούς φούρνους όπτησης (π.χ. Frankel 1975, 38, Τσιποπούλου 
1995, 942-943, Bennet 1996, 314, Τreuil et al. 1996, 196) ή μπορεί να είναι 
ενδεικτικά του εργαστηρίου (υπογραφή εργαστηρίου) ή του κεραμέα (π.χ Caskey 
1955, 34, Tzavella 1980, 96, Bikaki 1984, 42-3, Bennet 1996, 319, Lindblom 2001, 
14). Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να προστεθεί ότι κάποια απλά σημεία μπορεί 
να είναι ατομικά σημεία των κεραμέων που θα έχουν σχέση με τα «μυστικά» των 
τεχνιτών41 (στην περίπτωση που θα μπορούσε να είχε προστεθεί ή αλλάξει κάτι στο 
υλικό τους είτε στον τρόπο πλασίματός τους είτε στη διαδικασία όπτησης). Η 
«εφευρετικότητά» τους θα ήθελε να μείνει κρυφή και ένας τρόπος για να μην μαθευτεί 
θα μπορούσε να ήταν η σημείωση ενός απλού «διακριτού» σημείου πάνω σε αγγείο 
για τον ίδιο τον κεραμέα και τα παιδιά του. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που 
κινείται γύρω από τον ιδιοκτήτη (όνομα ιδιοκτήτη) (π.χ. Evans 1894, 274, Tsipopoulou 
1990, 106, Τσιποπούλου 1995, 944-945) ή την ιδιοκτησία (π.χ. Kober 1948, 100, 
Vermeule 1983, 4242, Wiencke 1989, 507). Η τρίτη περίπτωση κινείται γύρω από το 
κεραμεικο προϊόν και τα αγγεία μπορεί να σημειώθηκαν ή για να αναγνωρίζεται η 
παρτίδα του προϊόντος (Bennet 1996, 314, 318) ή η χρήση του αντικειμένου 
(Tsipopoulou 1990, 106, Bennet 1996, 314) ή να δείχνουν τον τόπο προέλευσης ή τον 
τόπο προορισμού των προϊόντων (π.χ. Bikaki 1984, 38 (VII 54), 42-43, Τσιποπούλου 
1995, 944). Η τέταρτη περίπτωση είναι που κινείται γύρω από το περιεχόμενο και τη 
χωρητικότητα. Στην περίπτωση αυτή ή μπορεί να δείχνουν τη χωρητικότητα του 
αγγείου (π.χ. Caskey 1955, 34,  Bikaki 1984, 9, 42-43 ή το είδος του περιεχομένου(π.χ. 
Pendlebury and Money-Coutts 1940, 39, Vermeule 1983, 42, Τσιποπούλου 1995, 

                                                 
39 Τα κατασκευαστικά σημάδια μπορεί να είναι είτε ηθελημένα είτε αθέλητα/τυχαία. Στην πρώτη 
περίπτωση αναφέρονται τα σημεία κεραμέως και τα αποτυπώματα σφραγίδων και στη δεύτερη 
περίπτωση αναφέρονται τα αποτυπώματα κατασκευαστικών υλικών (πλέγματος και υφάσματος, 
καλαθιών ως καλούπια, κεραμεικού τροχού), τα αποτυπώματα μικρό-περιβάλλοντος (φύλλων, 
δημητριακών, εντόμων, οστρέων) και τα αποτυπώματα κεραμέα (δακτυλικά αποτυπώματα)  
(Γιοκαριδάκη 2000, 4 κ.εξ.).  
40 Ο Lindblom δίνει σε πίνακα όλες τις προτεινόμενες ερμηνείες για τη λειτουργία των σημείων 
κεραμέως στην ανατολική Μεσόγειο (Lindblom 2001, 18, πίνακας 2).  
41 Η μυστικότητα στην τέχνη του πηλού υπάρχει και σήμερα όπως αναφέρουν οι σύγχρονοι 
αγγειοπλάστες από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου (Συραγόπουλος Μανόλης: «την τέχνη να την 
κλέψεις» όπως του έλεγε ο μάστοράς του, Μαρινίκη Μανιά:  «την τέχνη την παίρνεις με τα μάτια»).  
42 Μπορεί ακόμα να «είναι μια στενογραφική δήλωση προϊόντος ή περιουσίας (Vermeule 1983, 42). 



944).  Μπορεί ακόμα ή να παριστάνουν αριθμούς (π.χ. Tzavella 1980, 96, 
Bikaki1984, 42, Βennet 1996, 314, Σωτηρακοπούλου 1999, 86) ή να είναι μια 
αφιέρωση ή και κάτι άλλο. 

Διάφοροι μελετητές έχουν κάνει παρατηρήσεις για τα σημεία στην 
κεραμεική με βάση το διαθέσιμο υλικό που είχαν. Έτσι η Τσιποπούλου (για τον 
Πετρά Σητείας) αναφέρει ότι ενώ ο πηλός στα σημειωμένα αγγεία και στα πήλινα 
βάρη είναι τοπικός, του ίδιου εργαστηρίου, τα σημεία στις δύο ομάδες 
αντικειμένων είναι διαφορετικά κι αυτό ίσως δηλώνει ότι δεν προοριζόταν για 
αναγνώριση του κεραμέα, αλλά μάλλον του ιδιοκτήτη (Tsipopoulou 1990, 106). 
Ο Bennet (για τον Κομμό) αναφέρει ότι οι ενεπίγραφοι ψευδόστομοι αμφορείς 
που φέρουν σημεία Γραμμικής Β γραφής πριν την όπτηση του αγγείου (συχνά 
στους τύπους μοιάζουν με τις πινακίδες της Γραμμικής Β) και οι αμφορείς 
βρίσκονται σε άλλες θέσεις από εκείνες της καταγωγής τους, πιθανόν τα σημεία 
αυτά να σχετίζονται με τη λειτουργία του αγγείου παρά με την κατασκευή του 
(Bennet 1996, 314). Η Μπικάκη (για την Αγ. Ειρήνη Κέας) αναφέρει ότι η 
ομοιότητα σημείων σε δύο αγγεία (αρ. VII-53-54) πιθανόν δηλώνει τον 
κεραμέα, την προέλευση ή τον προορισμό και όχι τη χωρητικότητα ή το προΐόν-
εμπόρευμα, λόγω του διαφορετικού μεγέθους και της χωρητικότητας των 
δύο αγγείων (Bikaki1984, 38, (VIΙ-54). Για τις κυκλικές κοιλότητες και τις 
στιγμές στις λαβές και στα σώματα των αγγείων αναφέρεται ότι δεν έχουν 
σχέση με τη χωρητικότητα λόγω της διαφορετικής χωρητικότητας των αγγείων 
που φέρουν τα συγκεκριμένα σημεία (Αsrtrom 1966, 171, Tzavella 1980, 96, 
Lindblom 2001, 134). Ο Αsrtrom για τις εγχαράξεις στις ακμές χειλέων αναφέρει 
ότι αυτές μπορεί να δηλώνουν χωρητικότητα (Αsrtrom 1966, 158). 

Στην περίπτωση του υλικού του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα λόγω του 
μικρού αριθμού των οστράκων που φέρουν σημεία κεραμέως και της 
αποσπασματικότητας του υλικού οι δυνατότητες για πιθανή ερμηνεία κάποιου 
σημείου κεραμέως είναι σχεδόν μηδαμινές. Εντούτοις όμως θα επιχειρήσουμε 
να κάνουμε μια προσπάθεια ερμηνείας του σημείου κεραμέως του αρ. καταλόγου 
7 με τη μία (1) κάθετη εγχάραξη και από μία στιγμή εκατέρωθέν της. Η 
προσπάθεια αυτή στηρίχτηκε σε παρατήρηση της Μπικάκη για σημείο κεραμέως 
από το υλικό της Αγ. Ειρήνης Κέας. Το σημείο αρ. καταλόγου 7 έχει 
παράλληλα με σημείο κεραμέως από την Αγ. Ειρήνη Κέας (Bikaki1984, 25, πίν. 
9, 22, αρ. V-15,16), το οποίο με τη σειρά του μοιάζει με σημείο σε μολύβδινο 
σταθμό από την Αγ. Ειρήνης Κέας και για το οποίο ο Caskey  αναφέρει ότι το 
σημείο στο μολύβδινο σταθμό μπορεί να είναι ένδειξη μονάδας μέτρησης 
βάρους (Caskey  1969, 99, 102, 105, εικ. 1 αρ. 40),  κάτι το οποίο παρατηρεί ο 
Petruso, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί, αναφέροντας ότι το ίδιο μολύβδινο 
σταθμό έχει το μισό βάρος από τα μολύβδινα σταθμά με τις τέσσερις στιγμές που 
έχουν το διπλάσιο βάρος του (Petruso 1978, 33-34, 36-37, εικ. 2, 3 αρ. 11-14). 
Το σημείο κεραμέως του υλικού του Βρύσινα συναντάται κάτω από τη λαβή 
μόνωτου κυπέλλου με κάθετα τοιχώματα. Το αγγείο αυτό λόγω των παχιών 
τοιχωμάτων του (0,9 εκ.)43, της λαβής του και της παραπάνω παρατήρησης για 
το σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αγγείο μέτρησης όγκου προϊόντων, 
κάτι σαν το σημερινό μαστραπά ή μετράδι κρασιού, δηλ. το αγγείο σημειώθηκε 
για να δηλώσει την ειδική χρήση του αγγείου. 
 

                                                 
43 Οι διαστάσεις των μικρών ανοικτών αγγείων κυμαίνονται κυρίως από 0,3-0,6 εκ.  



Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα σημαινόμενα των σημείων στην 
κεραμεική των τότε κοινωνιών μπορεί να διαφέρουν από αυτά που προτείνονται 
σήμερα και η προσέγγισή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω προτάσεων -
υποθέσεων, μέχρι που να αποδειχθεί ή όχι η ορθότητά τους; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Η  σχέση των σημείων κεραμέως με το γραφικό  σύστημα της 
δεύτερης χιλιετίας π.Χ. 

 
Η ομοιότητα κάποιων σημείων κεραμέως, ως προς τη μορφή τους/ χαρακτήρες44, 

με σημεία των κρητικών γραφών της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. μπορεί να είναι είτε από την 
Ιερογλυφική (π.χ. EtCret. 23, 48-49, 121-159 (αρ. 85-187) είτε από τη Γραμμική Α 
(π.χ. Τσιποπούλου 1995, 940) είτε από τη Γραμμική Β (π.χ. Βennet 1996, 315-317 
(αρ. 3, 8, 9, 10, 12), 319 κ.εξ., Βikaki 1984, 42) είτε από την Κυπρομινωική γραφή 
(Βennet 1996, 315-317 (αρ. 4, 5, 7, 11, 13), 319 κ.εξ.). Το στοιχείο αυτό  έχει κάνει 
μερικούς ερευνητές να αναφέρουν ότι τα σημεία αυτά έχουν κάποια σχέση, έστω και 
μακρινή με τις γραφές. Άλλοι πάλι μελετητές έχουν διαφορετική γνώμη45.  Η Kober 
το 1948 αναφέρει ότι δεν έχουν σχέση με κάποιο σύστημα γραφής (Kober 1948, 100). Ο 
Caskey το 1955 αναφέρει ότι τα παραδείγματα της Λέρνας δεν σχετίζονται με 
κάποιο από τα γνωστά συστήματα γραφής (Caskey 1955, 34). Ο Pope το 1964 
πιστεύει ότι τα σημεία στην αγγειοπλαστική της Λέρνας και των νησιών του Αιγαίου 
δηλώνουν, αλλά όχι με αποδειχτικό τρόπο, μια σύγχρονη γνώση γραφής και αναφέρει 
σαν μια πιθανή πηγή την Κρητική Γραμμική Α γραφή (Bikaki 1984, 1). H Vitelli το 
1971 αναφέρει ότι ίσως σχετίζονται με πρώιμα συστήματα γραφής (Vitelli 1971, 
216).  Η Vermeule το 1983 αναφέρει ότι τα σημεία είναι απλά (συνήθως ευθείες 
γραμμές ή  σταυροί)  και  μοιάζουν  με τα απλά  σημεία που  χρησιμοποιήθηκαν 
αργότερα στα Αιγαιακά συστήματα γραφής (Vermeule 1983, 42) και ανήκουν σε μια 
κοινή πρωτογραφή (Vermeule και Wolsky 1976, 76). Ο Dow το 1973 αναγνωρίζει 
μια μακρινή σχέση με τη γραφή και    τα πιο πρώιμα σημεία θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως η πιο παλιά γνωστή γραφή στην Ελλάδα (Dow 1973, 584-85). Η 
Sacconi το 1974 θεωρεί ότι τα σημεία στην κεραμεική δεν αποτελούν ένα σύστημα 
κάποιου είδους γραφής, αλλά είναι τυχαίες σημειώσεις που δεν δείχνουν κάποια 
εξέλιξη μέσω των αιώνων και ότι κάποια ομοιότητα που ίσως έχουν με τις Αιγαιακές 
γραφές είναι εντελώς τυχαία. Η Μπικάκη το 1984 αναφέρει ότι κι αν ακόμα αυτά 
είναι άσχετα με κάποια από τα γνωστά συστήματα γραφής από μόνα τους ίσως 
αποτελούν ένα σύστημα από σύμβολα τουλάχιστον σε αρχική μορφή (Βikaki 1984, 1) και 
κάποια από αυτά μοιάζουν με τις γραμμικές γραφές (αυτόθι, 2, 3, 22, 42-43). Η 
Wiencke το1989 αναφέρει ότι είναι προκαταρτικά της γραφής (Wiencke 1989, 507). 
Η Τσιποπούλου το 1990 και 1995 αναφέρει ότι σύνθετα γραμμικά σημεία δίνουν την 
εντύπωση ότι μιμούνται επιγραφές (Tsipopoulou 1990, 104 και Τσιποπούλου 1995, 
941). Ο Bennet46 το 1996 αναφέρει ότι κατά τη ΜΜΠΙ-ΥΜ ΙΑ (Νεοανακτορική 
περίοδο), πιθανόν υπάρχει επιρροή από τις Γραμμικές γραφές της περιόδου (Βennet 
1996, 314, 321). Οι Treuil et al. το 1996 αναφέρουν «ότι μερικά από τα οποία 
                                                 
44 Χαρακτήρας: καθένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα γραφής … 
(Μπαμπινιώτης Β΄, 1935). 
45 Ο Lindblom δίνει σε πίνακα συμβολικά τις θέσεις ερευνητών και μελετητών σε σχέση των σημείων 
κεραμέως με τις γραφές στην ανατολική Μεσόγειο (Lindblom 2001, 18, πίνακας 2).  
46 Για τα σημεία κεραμέως από τον Κομμό σε σύγκριση με τα σημεία κεραμέως από τα Μάλια κατά τη 
ΜΜ ΙΙ περίοδο παρατηρεί ότι δεν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στους τύπους των σημείων κεραμέως 
από τις δύο περιοχές και αυτό πιθανόν οφείλεται στις δύο διαφορετικές γραφές που χρησιμοποιήθηκαν 
από τις δύο περιοχές: στη βόρεια Κρήτη (κυρίως Κνωσό και Μάλια) χρησιμοποιήθηκε η Ιερογλυφική 
γραφή και στη Νότια Κρήτη (κυρίως Φαιστό) η Πρωτο-Γραμμική Α  γραφή. Κι αυτό γιατί η 
Ιερογλυφική γραφή ίσως προέκυψε από ένα σύστημα σημείωσης (marking system) που 
χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα υλικά, ενώ η πρωτο-Γραμμική Α χρησιμοποιήθηκε σαν ένα σύστημα 
καταγραφής οικονομικών πληροφοριών σε πινακίδες (Bennet 1996, 319).   
    



απαντούν, την ίδια εποχή, και στη γραμμική γραφή Α» και ο σκοπός των σημείων 
κεραμέων είναι να εξατομικεύσουν το αγγείο έτσι ώστε, κατά κάποιο τρόπο, να 
γίνεται δυνατή η ταύτισή τους σε περιπτώσεις απογραφής ή ελέγχου (Treuil et al. 
1996, 297). Η Σωτηρακοπούλου το1999, για τα σημεία κεραμέως της ΠΕΧ αναφέρει 
ότι προαγγέλλουν μεν την έλευση της γραφής στον αιγαιακό χώρο, «δεν φαίνονται 
όμως να έχουν ακόμη συγκροτήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα γραφής» 
(Σωτηρακοπούλου 1999, 86). Έτσι από τους παραπάνω προαναφερθέντες μελετητές 
αυτοί που συνηγορούν υπέρ της σχέσης που μπορεί να έχουν τα σημεία στην 
κεραμεική με τις γραφές είναι ο Dow, η Vermeule και οι Vermeule & Wolsky, η 
Bikaki, η Wiencke ο Bennet και η Σωτηρακοπούλου. Αυτοί που αναφέρουν ότι 
πιθανόν έχουν κάποια σχέση με τις γραφές είναι ο Pope, η Vitelli, η Τσιποπούλου, οι 
Treuil et al ενώ αυτοί που έχουν αντίθετη γνώμη είναι η Kober, ο Caskey και η 
Sacconi.  

Σημεία στην κεραμεική που μοιάζουν με σημεία των γραφών γνωρίζουν μεγάλη 
εξάπλωση κατά τη Μέση και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού με την εμφάνιση και 
την εξέλιξη της Γραμμικής Α και Β γραφής (Bikaki 1984, 9, 22, 42-43, Bennet 1996, 
314, 321, Σωτηρακοπούλου 1999, 86). Τα σημεία αυτά βρίσκονται σε εμφανή θέση 
του αγγείου και οι διαστάσεις τους σε σχέση με το αγγείο είναι μεγάλες. Η διαφορά 
στη θέση ίσως οφείλεται στη διαφορετική λειτουργία του σημείου κεραμέως (Βikaki 
1984, 2). Κυρίως συναντώνται σε σώματα αγγείων, σε ώμους, σε λαβές και σε 
βάσεις, ενώ σπανιότερα συναντώνται σε χείλη πίθων, και σε ψευδοστόμια 
ψευδόστομων αμφορέων (Bikaki 1984, 2, Hallager-Vlasakis 1975-76, 215-19, KH Z 
16)47. Τα σημεία αυτά είναι συνήθως μόνα τους (Bikaki 1984, 2), αν και υπάρχουν 
περιπτώσεις που και δύο σημεία έχουν θεωρηθεί ότι ανήκουν στην κατηγορία των 
σημείων κεραμέως48. Στην περίπτωση του υλικού του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα 
λίγα είναι τα σημεία κεραμέως που έχουν έστω και μικρή ομοιότητα στη μορφή με 
σημεία των γραφών. Τα σημεία αυτά παρουσιάζονται με τον αριθμό 9 του καταλόγου 
και αυτά που μπορεί να έχουν κάποια μακρινή ομοιότητα είναι οι αριθμοί 29, 38. 

Γενικά, με βάση τις παραπάνω αναφορές φαίνεται να υπάρχει σε μικρό ποσοστό 
ομοιότητα, ως προς τη μορφή, κάποιων σημείων στην κεραμεική με σημεία των 
κρητικών γραμμικών γραφών της περιόδου. Μπορεί να υπάρχει επηρεασμός από το 
σύστημα των γραμμικών γραφών, αλλά μπορεί όμως να είναι και ένας απλός 
δανεισμός (ως προς τη μορφή) κάποιων σημείων για να σημειώσουν αυτό που θέλουν 
οι κεραμείς, το οποίο μπορεί να λειτουργεί και εντελώς διαφορετικά στην κάθε 
περίπτωση. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Το συγκεκριμένο σημείο στο ψευδοστόμιο του ψευδόστομου αμφορέα από τα Χανιά έχει αναφερθεί 
από τους μελετητές ως συντομογραφία σημείου Γραμμικής Β γραφή (Hallager- Vlasakis 1975-76, 215-
19). 
48 Bikaki 1984, 40, πίν. 15, 28, αρ.VΙΙΙ-1 το ίδιο και Lindblom 2001, 56, πίν. 9, αρ. 155, Bikaki 1984, 
36, πίν. 14, 27, αρ.VΙΙ-39, Lindblom 2001, 61, πίν. 16, αρ. 307,  Dohl 1978, 138, σχ. 5, πίν. Ι, VI, αρ. 
62.  
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα της ανασκαφικής 
περιόδου 1972-73 προσθέτουν ένα μικρό αριθμό στο σύνολο των 
δημοσιευμένων σημείων κεραμέως του αιγαιακού χώρου. Γενικά, ο αριθμός των 
σημείων κεραμέως σε σχέση με το σύνολο της κεραμεικής παραγωγής είναι 
πολύ μικρός. Στην περίπτωση του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα στα 2000 
όστρακα 1 όστρακο φέρει σημεία κεραμέως. Τα σημεία κεραμέως είναι 
«μεμονωμένα σημεία που βρίσκονται σε επιφάνειες αγγείων και υποθέτουμε ότι 
έχουν κάποιο σημαινόμενο». Συνήθως είναι εγχάρακτα, εμπίεστα αλλά μπορεί να 
είναι επίθετα ή και γραπτά και έχουν γίνει κατά το τελικό στάδιο κατασκευής 
τους (πριν την όπτηση του αγγείου ή στη φάση στεγνώματός του). Το φαινόμενο 
της σημείωσης των αγγείων στον ελλαδικό χώρο ανιχνεύεται μέχρι τώρα στη 
Νεολιθική Εποχή, όπως έδειξε η κεραμεική από το Σπήλαιο Φράχθι, τη Λέρνα, 
τον Ορχομενό, το Τσαγγλί κι αλλού και συνεχίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα 
και γεωγραφική έκταση στην Εποχή του Χαλκού. Τα πρώτα παραδείγματα 
σημείωσης αγγείων στον αιγαιακό χώρο κατά την εποχή του Χαλκού τα έχουμε 
ήδη από την πρώιμη εποχή στην ηπειρωτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες και στην 
Κρήτη. Μεγάλη όμως εξάπλωση γνωρίζουν κατά τη μέση και την ύστερη Εποχή 
του Χαλκού σε όλο τον αιγαιακό χώρο. Η σημείωση των κεραμεικών αφορά μια 
πρακτική που συναντάται κυρίως σε πήλινα αγγεία. Η πρακτική αυτή φαίνεται 
ότι ήταν γνωστή σε κεραμείς και η σημείωση των αγγείων γίνεται με πολύ απλά 
σημεία μέχρι και πιο σύνθετα. Έτσι το ρεπερτόριό τους μπορεί να αποτελείται 
από απλές εγχαράξεις, απλές εμπιέσεις ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους, αλλά 
και από συνθετότερες σημειώσεις όπως εγχαράξεις σχήματος Χ, V, Υ, κλάδοι 
κ.ά. Οι σημειώσεις μπορεί να συναντηθούν σε όλα σχεδόν τα μέρη του 
αγγείου, από το χείλος του έως και τη βάση του, αλλά κυρίως σε σώματα, σε 
λαβές και σε βάσεις. Έτσι σε ακμές χειλέων και βάσεων φαίνεται να 
χρησιμοποιούν εγχαράξεις. Σε σώματα ορισμένων αγγείων σημειώνουν, εκτός 
των απλών σημείων (εγχαράξεων) και σύνθετα εγχάρακτα σημεία, κυρίως από τη 
μέση εποχή του Χαλκού και μετά, που αν και κάποια από αυτά μοιάζουν στη 
μορφή/χαρακτήρες με σημεία του γραφικού συστήματος της περιόδου δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε προς το παρόν τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτό. 
Υπάρχει μια εικασία ότι μπορεί να υπάρχει επηρεασμός των συγκεκριμένων 
σημείων κεραμέως από το γραφικό σύστημα της περιόδου ή και μπορεί να 
είναι ένας απλός δανεισμός ορισμένων σημείων προκειμένου να δηλώσουν αυτό 
που θέλουν οι κεραμείς ή και μπορεί να είναι τυχαία ως προς αυτό. 

Τα σημεία κεραμέως συναντώνται σε όλα σχεδόν τα είδη αγγείων από το 
Ιερό Κορυφής του Βρύσινα σε: κυάθια, κύπελλα (άωτα, μόνωτα, τροπιδωτά 
κ.ά.), σκύφους και σκυφοειδή, λεκανοειδή, αμφορείς, μαγειρικά κ.ά, αλλά 
κυρίως σε κυάθια. Στο υλικό του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα που φαίνεται να 
ανήκει κυρίως σε μια κύρια χρονολογική περίοδο στην ΜΜ ΙΙΙ ή ΜΜ III-ΥΜ Ι, 
αν και υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα  πιο πρώιμα, αλλά και πιο ύστερα, 
οι τάσεις που παρατηρούνται είναι ότι οι κεραμείς σημειώνουν τα αγγεία σε 
ακμές των βάσεων, σε επιφάνειες έδρασης, σε λαβές και σε σώματα των αγγείων 
με εγχάρακτα σημεία ή και απλά εμπίεστα σημεία κεραμέως. Οι διαστάσεις των 
απλών σημείων συνήθως είναι μικρές, εκτός και εάν ανήκουν στην κατηγορία 
των σύνθετων και βρίσκονται στο σώμα του αγγείου ή στο πόδι τριποδικού 
αγγείου με διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από των απλών σημείων. Αυτό που 



παρατηρείται είναι ότι η σημείωση των αγγείων γίνεται σε επιλογή δύο 
θέσεων: σε εμφανή και σε λιγότερο εμφανή. Οι διαφορές των σημείων κεραμέως 
που έχουν μεταξύ τους ως προς την κατηγορία των σημείων, τις διαστάσεις τους 
και τη θέση τους στο αγγείο οφείλονται πιθανόν στη διαφορετική λειτουργία 
των σημείων, δηλαδή στο διαφορετικό σημαινόμενο. Έχουν κατά καιρούς προταθεί 
κάποιες πιθανές ερμηνείες για τη λειτουργία των σημείων κεραμέως. Οι ερμηνείες 
αυτές φαίνεται να κινούνται ή γύρω από τον κεραμέα και το εργαστήριο ή τον 
ιδιοκτήτη και την ιδιοκτησία, ή την παραγωγή του κεραμεικού προϊόντος ή το 
περιεχόμενο και τη χωρητικότητα του αγγείου κ.ά. Από τη μελέτη του υλικού του 
Ιερού Κορυφής του Βρύσινα μόνο για μια περίπτωση γίνεται προσπάθεια ερμηνείας για 
τη λειτουργία ενός σημείου κεραμέως. Η ερμηνεία αυτή στηρίχτηκε σε 
παρατήρηση της Μπικάκη για ένα σημείο κεραμέως από το υλικό της Αγ. Ειρήνης 
Κέας. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στον αριθμό καταλόγου 7, όπου το σημείο 
κεραμέως σημειώνεται με μια λοξή βραχέα εγχάραξη και από μια κοκκίδωση 
εκατέρωθέν της. Το σημείο αυτό μοιάζει και με σημείο σε μολύβδινο σταθμό επίσης από 
την Αγ. Ειρήνη Κέας και για το οποίο έχει αναφερθεί ότι μπορεί να είναι σημείο 
μέτρησης βάρους. Με επιφύλαξη μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αγγείο από το Ιερό 
Κορυφής του Βρύσινα θα μπορούσε να είναι ένα ειδικό αγγείο, αγγείο μέτρησης 
προϊόντων, όπως το σημερινό μαστραπά ή το μετράδι κρασιού. Σε αυτό θα μπορούσε να 
συνηγορεί η λαβή του αγγείου και το πάχος του. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παρόν υλικό παρέχει ένα 
μικρό δείγμα σημείων κεραμέως από την κεραμεική του Ιερού Κορυφής του 
Βρύσινα, το οποίο αν και μικρό μας δίνει στοιχεία για τις χρονολογικές φάσεις ζωής του 
χώρου, για την ένταξη του χώρου σε ένα σημαντικό κέντρο εφόσον η κεραμεική του 
(εάν αποδειχθεί ότι η πλειονότητα αυτής είναι εντόπια) γνωρίζει, συμμετέχει και 
ακολουθεί τις τάσεις της σημείωσης της αγγειοπλαστικής που υπάρχουν τόσο στα 
άλλα σημαντικά μινωικά κέντρα της Κρήτης, όσο και του υπόλοιπου Αιγαίου την 
Εποχή του Χαλκού. 

Τα σημεία κεραμέως είναι σημαντικά γιατί έχουν τη δική τους ιστορία και 
όταν μελλοντικά οι μελετητές και οι ερευνητές μπορούν να «αγγίξουν» το λεπτό θέμα 
της ερμηνείας και της χρήσης/λειτουργίας των σημείων κεραμέως θα γνωρίσουμε ένα 
ακόμα κομμάτι της ιστορίας των κατοίκων του αιγαιακού κόσμου της Εποχής του 
Χαλκού. 
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χάρτης 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

 
Γραπτά και Άβαφα 

 
 

 Χείλη Σώματα Λαβές Βάσεις Πόδια Σύνολο  % 
Γραπτά  1 4   4  9 19,15 % 
Άβαφα 2 9 (;) 7 (;) 12 8 38 80,5 % 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Είδος Αγγείων 
 
 

Αγγεία 

 
Αρ. Καταλόγου 

Αρ. 
αγγείων 
 

Κυάθια 1,3,5,21, 22,27,28,29, 
30, 38,41 

11 

Μόνωτα κύπελλα 2, 16 2 
Μόνωτο κύπελλο με κάθετα τοιχώματα 7(;), 1 
Κύπελλο με κάθετα τοιχώματα 40 1 

Τροπιδωτό κύπελλο 
20 1 

Κύπελλα με πόδι (egg cup) 32 1 
Μικρά ανοικτά (;) 4,26(;) 2 

Μικρά κλειστά 23 1 
Μικρό τριποδικό με πλευρική διάτρηση/εις 24 1 
Μικρός δίσκος 25 1 
Πινάκιο 42 1 
Λεκανίδα  11 1 
Μεσαίου μεγέθους ανοικτά αγγεία 8,12 2 
Μεσαία 9 1 

Μεσαίου μεγέθους κλειστά αγγεία 31 1 
Αγγείο με κάθετη/ες ταινιωτές λαβές 14 1 
Αγγεία μεταφοράς 13,15,17 3 
Δίωτα με οριζόντιες λαβές μεσαίου μεγέθους 18,19 2 
Μαγειρικά 10,33,39 3 
Τριποδικά  35,36,37,43,44,45,44,47 8 
Αδιάγνωστα  6,34 2 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
 
 
Α/Α Αγγείο Γραπτό 

(ολόβαφο) 
ή άβαφο 

Είδος σημείου Θέση σημείου Χρονολό-
γηση 

1 Κυάθιο   Άβαφο   2 εγχαράξεις Ακμή χείλους ΜΜ ΙΙ (;) 
2 Μόνωτο 

κύπελλο 
Γραπτό  2 εγχαράξεις Εσωτερικά στο 

χείλος 
ΜΜ ΙΙ-ΙΙΙ  

3 Κυάθιο 
 

Γραπτό  Εγχάραξη 
σχήματος «Χ» 

Εξωτερικά  στο 
σώμα 

ΜΜ ΙΙΙ (;) 

4 Μικρό 
ανοικτό (;) 

Γραπτό  Εγχάραξη 
σχήματος «V» 

Εξωτερικά πάνω 
από τη βάση 

ΜΜ ΙΙΙ- 
ΥΜ ΙΑ 

5 Κυάθιο Άβαφο  Εγχάραξη 
σχήματος «Π» 

Εξωτερικά πάνω 
από τη βάση 

 

6 Μεσαίο 
χονδροειδές 
αγγείο  

Άβαφο  Κυματοειδής 
εγχάραξη και 3 
εμπίεστες στιγμές 

Εξωτερικά στο 
σώμα 

ΥΜ (;) 

7 Μόνωτο 
κύπελλο με 
κάθετα 
τοιχώματα 

Γραπτό  Εγχάραξη και 
εκατέρωθεν της 
από 1 στιγμή 

Εξωτερικά πάνω 
από τη βάση 

ΜΜ ΙΙΙ (;) 

8 Μεσαίο 
ανοικτό 
αγγείο (;) 

Άβαφο  3 κοιλότητες Εξωτερικά  κάτω 
από το χείλος 

ΜΜ 

9 Μεσαίο 
αγγείο 
 

Άβαφο  Κλάδος  Εξωτερικά κάτω 
από το χείλος (;) 

ΜΜ ΙΙ- ΙΙΙ 

10 Μαγειρικό 
αγγείο 
(δίσκος) 

Άβαφο 2 ενάλληλες 
γωνίες 

Εξωτερικά στο 
σώμα 

ΥΜ ΙΑ (;) 

11 Λεκανίδα  
 

Άβαφο 2 φυλλόσχημες 
εγχαράξεις 

Εσωτερικά 
τοιχώματα 

ΜΜ ΙΒ ή 
ΜΜ ΙΙ  

12 Μεσαίο 
ανοικτό  

Άβαφο  2 εγχαράξεις Εξωτερικά στο 
σώμα 

ΜΜ ΙΙΙ (;) 

13 Αμφορέας  Άβαφο  2 εγχαράξεις Απόφυση λαβής ΥΜ Ι 
14 Αγγείο με 

κάθετη/ες 
λαβές 

Άβαφο 3 εγχαράξεις Απόφυση λαβής ΜΜ ΙΙΙ 

15 Αμφορέας Άβαφο Αυλάκωση Έκφυση λαβής ΜΜ ΙΙΙ  
16 Μόνωτο 

κύπελλο 
Άβαφο 1 εγχάραξη Λαβή ΜΜ ΙΙΙ 

17 Αμφορέας  Άβαφο Σιγμοειδής 
εγχάραξη  

Έκφυση λαβής ΜΜ ΙΙΙ 



18 Δίωτο με 
οριζόντιες 
λαβές (κάδος 
ή χύτρα) 

Άβαφο Εγχάραξη και 
κοιλότητα 

Πρόσφυση λαβής ΜΜ ΙΙΙ- 
ΥΜ Ι (;) 

19 Δίωτο με 
οριζόντιες 
λαβές 

Άβαφο 2 συγκλίνουσες 
κοιλότητες 

Λαβή  

20 Τροπιδωτό 
κύπελλο 

Γραπτό 
(ολόβαφο) 

1 εγχάραξη   Ακμή βάσης ΜΜ ΙΙΙ-
ΥΜ Ι Α (;) 

21 Κυάθιο Γραπτό 1 εγχάραξη Ακμή βάσης Ύστερο (;) 
22 Κυάθιο Άβαφο 1 εγχάραξη  Ακμή βάσης ΜΜ ΙΙΙ 

23 Μικρό 
κλειστό 
αγγείο (;) 

Άβαφο Κοιλότητα Ακμή βάσης  ΥΜ ΙΑ (;) 

24 Μικρό 
τριποδικό 
αγγείο με 
διάτρηση 

Άβαφο 2  εγχαράξεις Ακμή βάσης ΜΜ ΙΙΙ 

25 Μικρός 
δίσκος 

Άβαφο  2 ωοειδείς 
κοιλότητες 

Εσωτερικά στον 
πυθμένα 

ΜΜ ΙΙΙ (;) 

26 Μεσαίο 
ανοικτό/ 
κλειστό 

Άβαφο 3 εγχαράξεις Ακμή βάσης ΜΜ ΙΙΙ -
ΥΜ Ι 

27 Κυάθιο  Γραπτό 
(ολόβαφο) 

3 εγχαράξεις 
και 2 απλές 
εγχαράξεις 

Ακμή βάσης και 
βάση 

ΥΜ ΙΙΙ (;) 

28 Κυάθιο Γραπτό 
(ολόβαφο) 

Αμβλεία γωνία 
και 1 ή 2 
κοιλότητες 

Ακμή βάσης και 
βάση 

ΥΜ Ι 

29 Κυάθιο Άβαφο Τοξοειδής 
εγχάραξη με 
στιγμή και 
βάθυνση στα 
άκρα 
αντίστοιχα 

Βάση  ΜΜ ΙΙΙ 

30 
 
 

Κυάθιο Άβαφο 
 
 
 
 

Τοξοειδής 
εγχάραξη 

Βάση  
 

ΜΜ ΙΙΙ  
 

31  
Μεσαίο 
κλειστό (;) 

Άβαφο Μηνοειδής 
εγχάραξη (;) 

Βάση  

32 Κύπελλο με 
πόδι (egg cup) 

Άβαφο Εγχάραξη Βάση ΥΜ ΙΙΙ  
 
 



33 Μαγειρικό 
αγγείο 

Άβαφο 2 ενάλληλες 
γωνίες 

Βάση  ΜΜ ΙΙΙ 

34 Μικρό αγγείο Άβαφο 2 ωοειδείς 
κοιλότητες 

Βάση  ΜΜ ΙΙΙ (;) 

35 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 
  

3 ενάλληλες 
γωνίες 

Πόδι  ΥΜ Ι 

36 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 2 λοξές 
εγχαράξεις 

Πόδι   

37 
 

Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 1 εγχάραξη  Πόδι  ΥΜ ΙΙΙ 

38 Κυάθιο Άβαφο  Κυματοειδής 
εγχάραξη 

Εξωτερ. κάτω από 
το χείλος 

ΜΜ ΙΙΙ -ΥΜ 
ΙΑ 

39 Μαγειρικό  Άβαφο Αυλάκωση Αυλάκωση σε 
επίθετο κομβίο 

 

40 Κύπελλο με 
κάθετα 
τοιχώματα 

Γραπτό  Αυλάκωση Εξωτερικά πάνω 
από τη βάση 

ΜΜ ΙΙΙ 

41 Κυάθιο Άβαφο  2 εγχαράξεις Εξωτερικά πάνω 
από τη βάση 

 

42 Πινάκιο  Άβαφο  Εμπίεση Ακμή βάσης  
43 Τριποδικό 

αγγείο 
Άβαφο 1 αυλάκωση  Πόδι   

44 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 1 αυλάκωση  Πόδι  

45 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 1 αυλάκωση Σώμα   

46 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 1 αυλάκωση  Σώμα   

47 Τριποδικό 
αγγείο 

Άβαφο 1 αυλάκωση Σώμα   
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Κατηγοριοποιήσεις Σημείων Κεραμέως 

 
 

Εγχάρακτα 
 

Εμπίεστα 

Στην ακμή 
χείλους 
 
Στην ακμή 
βάσης 
 

 Ευθύγραμμες 
 
 
 
 

Στο σώμα, 
λαβή, 
βάση, πόδι 
 

-Απλές  

 Σιγμοειδείς, 
κυματοειδείς, 
τοξοειδείς, 
μηνοειδείς  

Σώμα, 
λαβή, βάση 
 

• Εγχαράξεις 
  
 

-Σύνθετες   Σχήματος Χ, Π, V, 
Υ, φυλλόσχημες 
κλάδος, σταυρός 

 
Σώμα 

 
• Κοκκιδώσεις/ 

Στιγμές  
 
 
 
 
 

 
Σώμα 
 
 
 
 

• Αυλακώσεις   Σώμα, 
λαβή, πόδι 

• Κοιλότητες Σώμα, 
βάση, 
πυθμέ- 
να  

    • Άλλες 
εμπιέσεις  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

Ονομασίες Σημείων Κεραμέως και Αντιστοιχία της Ονομασίας με την Αγγλική 
Oρολογία 

 
 

Ορολογία Kαταλόγου Ορολογία Αγγλικής Bιβλιογραφίας 
Εγχάραξη στην ακμή του χείλους και 
στην ακμή της βάσης 
 

Cut mark, nicks, strokes 

Εγχάραξη σχήματος «Χ» 
 

Cross, diagonal lines, shaped X  

Εγχάραξη σχήματος «V»  
 

Chevron, anglu dtoit (γαλλικά) 

Εγχαράξεις 
 

Incised lines, strokes, grooves 

Φυλλόσχημες εγχαράξεις 
 

Curva u (ιταλικά) 

Αυλάκωση  
 

Groove, incised lines  

Στιγμές  
 

Dots, oval impressions  

Κοιλότητες 
 

Cavities, oval impressions  
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Θέση Σημείων Κεραμέως 
 
 
 Αγγεία  Εμφανή θέση Λιγότερο εμφανή θέση 
Χείλος Κυάθιο 1,38  
 Μόνωτο κύπελλο  2 
Σώμα Κυάθιο  3,5,41  
 Μόνωτο κύπελλο με 

κάθετα τοιχώματα 
7  

 Κύπελλο με κάθετα 
τοιχώματα 

40   

 Μικρά ανοικτά  4  
 Χονδροειδές αγγείο-

αδιάγνωστο 
6  

 Λεκανίδα  11 
 Μεσαίο ανοικτό αγγείο 8,9,12  
 Μαγειρικό  10,39  
Λαβή Κάθετη ταινιωτή 14  
 Μόνωτου κυπέλλου 16  
 Αμφορέα 13,15,17  
 Δίωτα με οριζόντιες λαβές 

μεσαίου μεγέθους 
 18,19 

Βάση Κυάθιο  21, 22, 27,28, 29,30 
 Τροπιδωτό κύπελλο  20 
 Κύπελλο με πόδι  32 
 Μικρό κλειστό  23 
 Μικρό τριποδικό  24 
 Μικρός δίσκος  25 
 Μεσαίο ανοικτό (;)  26 
 Μεσαίο κλειστό  31 
 Μαγειρικό  

 
 33 

 Πινάκιο 
 

 42 

 Αδιάγνωστο  34 

Πόδια  Τριποδικά αγγεία 
 

35,36,37,43,44,45
46,47 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  7 
 

Τυπολογεία Σημείων Κεραμέως 
 

Εγχαράξεις σε ακμές χειλέων και βάσεων (A1-3) 
 

         Α1-β 
20 21 22 23 42 
 

  Α2-α 
1 
  

   
24 28  Α2-β 
    

                            Α3 
26 27 
 
Οριζόντιες εγχαράξεις σε βάσεις και λαβές (Β1) 
 

    Β1-
β 
32 
 

  Β1-
γ 
16 
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  Γ 
40 
 
Κάθετες εγχαράξεις σε λαβές και πόδια (Δ1-3) 
 

                                                              Δ1-
γ,δ  
 
15 17 37 
 

       Δ1-
δ 
43 44 45 46 47  
 

  Δ2-
γ 
13 18 
 
 

  Δ3-
γ 
14 
 
Κάθετες εγχαράξεις (δεξιά) σε χείλη και πόδια (Ε2) 
 

  Ε2-
α 
2 
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  Ε2-
δ 
36  

  
Κάθετες εγχαράξεις (αριστερά) σε σώματα (Ζ) 
 

     Ζ-ε        
12 41 
 
Τοξοειδείς, κυματοειδείς εγχαράξεις σε βάσεις και χείλη (Η) 
  

   
 Η1
-β 
29   30  31  
      

        
Η1-α 
38 
 
  
Σύνθετες εγχαράξεις σε σώματα, πόδια και βάσεις (Θ) 
  

                   
Θ-ε 
3 4 5    9 11 
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         Θ-
δ,ε,β 
35   10 33 
                             
Εμπιέσεις σε χείλη, λαβές και βάσεις (Ι) 
 

     Ι-α,γ,β 
8 19 34 
 
Εγχαράξεις και εμπιέσεις σε σώματα (Κ) 

  Κ-ε 
7 6 
  
Επίθετο με εγχάραξη σε σώμα (Λ) 
 

 
Λ-ε 
39 
 
 
 
 
 
   




