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Η Ελληνιστική Κεραμική
Μικρή Εισαγωγή

Πριν από μερικές δεκαετίες η πρόταση μας για ένα φροντιστήριο ελληνιστικής κεραμικής
στους φοιτητές αρχαιολογίας απορρίφθηκε πανηγυρικά, αφού η άσκηση των νέων
αρχαιολόγων απαιτούσε άλλα εργαλεία, ή καλύτερα δεν μπορούσε να στηριχθεί σε μια
ακόμη «άγνωστη» γνωστική περιοχή. Στα χρόνια που μεσολάβησαν έως τις μέρες μας τα
νέα ερωτήματα της αρχαιολογικής έρευνας, η αγωνία των ανασκαφέων να κατανοούν
κάθε φορά «το εύρημα» όχι μόνο με τη μορφή του, αλλά και με το πλήθος, την τεχνική του
και τη χρήση του, άλλαξαν ριζικά το τοπίο. Τα θέματα των ελληνιστικών χρόνων και της
κεραμικής τους κατέχουν σήμερα σημαντικό τμήμα του πανεπιστημιακού προγράμματος
και ακόμη πιο πολύ της έρευνας με όλους τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται.

Η

τέχνη του πηλού, η παραγωγή πήλινων
αγγείων και άλλων σκευών, χρήσιμων στην
καθημερινή ζωή, αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της
βιοτεχνικής-καλλιτεχνικής και οικονομικής δραστηριότητας των ελληνιστικών χρόνων. Τα υλικά
κατάλοιπα της τεράστιας αυτής δραστηριότητας,
όπως προκύπτουν από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στον ελληνικό και ευρύτερα μεσογειακό χώρο
συνιστούν σήμερα μεγάλο και ενδιαφέρον πεδίο
επιστημονικής, ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας. Το πλούσιο αυτό ανασκαφικό απόθεμα αναδεικνύει πολλά ερωτήματα καθημερινής ζωής,
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οικονομίας, τεχνικής και τέχνης στον ελληνιστικό
κόσμο, συγχρόνως όμως θέτει και ζητήματα μεθοδολογίας και διαχείρισης του. Μολονότι στην
πραγματικότητα πρόκειται για την αδιάλειπτη συνέχιση της παράδοσης της πανάρχαιας κεραμικής
τέχνης και κατά τους ελληνιστικούς αιώνες στις
ελληνικές χώρες της Μεσογείου και της Ανατολής,
οι νέοι οικονομικοί, ιστορικοί και κοινωνικοί όροι της
στον κόσμο αυτόν, δημιούργησαν έναν ξεχωριστό
χαρακτήρα στα έργα της ελληνιστικής τέχνης και
βιοτεχνίας: Η διακόσμηση της επιφάνειας των
αγγείων και κυρίως η απεικόνιση των μύθων, όπως
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Ελληνιστική κεραμική από τη Λητή.

τους γνώριζαν οι αρχαϊκοί και κλασικοί αιώνες,
φαίνεται ότι υποχώρησαν.
Αντίθετα το πλήθος των προϊόντων σχημάτισαν
μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες κυριάρχησαν στις μεγάλες αγορές του ελληνιστικού
κόσμου, στις μεγάλες κοσμοπόλεις και τα σπουδαία
λιμάνια: τροχήλατα αγγεία, άλλα κατασκευασμένα
με μήτρα, άλλα στολισμένα με χρυσά ή κίτρινα και
λευκά φυτικά κοσμήματα ή μόνο μελαμβαφή και
ερυθροβαφή, βρίσκουν τη θέση τους στα τραπέζια
των συμποσίων, τις γιορτές των Ιερών ή των
ταφικών διαδικασιών και ακόμη ταξιδεύουν στα
αμπάρια των πλοίων στα λιμάνια της Μεσογείου και

της Μαύρης Θάλασσας, μεταφέροντας μαζί με το
οικονομικό κέρδος και νέες συνήθειες και ιδέες. Τα
πολύτιμα υλικά, όπως τα μέταλλα, το γυαλί και το
αλάβαστρο, γνώρισαν ευρεία διάδοση στις μεγάλες
αγορές και τις πρωτεύουσες των ελληνιστικών βασιλείων και αντικατέστησαν σε πολλές περιπτώσεις
τον πηλό. Συγχρόνως όμως έγιναν αφορμή
έμπνευσης για νέα σχήματα και κατηγορίες σκευών
και αγγείων. Τη νέα πολυτέλεια της καθημερινής
ζωής οι τεχνίτες του πηλού προσπάθησαν να τη
μιμηθούν, και η σχέση αυτή «σφράγισε» πολλές
φορές την κεραμική των ελληνιστικών χρόνων αλλά
και τις αγορές και την καθημερινή ζωή.

Ελληνιστική κεραμική από τη Λητή.
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Έρευνα-Μεθοδολογία
Παρά το πλήθος των ευρημάτων και εξ αιτίας των
δυσκολιών ερμηνείας και χρονολόγησης η ελληνιστική κεραμική έγινε αντικείμενο συστηματικής και
εκτεταμένης μελέτης μόλις στο β΄ ήμισυ του 20ού
αιώνα. Βεβαίως δεν έλειψαν στις προηγούμενες
δεκαετίες ορισμένα πολύ σημαντικά και θεμελιώδη
έργα, τα οποία χάραξαν αποφασιστικά τους
δρόμους της έρευνας˙ προηγήθηκαν οι θεμελιώδεις
εργασίες του ιστορικού Rostoftzeff, των αρχαιολόγων H. Thompson, O. Broneer, για την Αθήνα και
την Κόρινθο, για να ακολουθήσουν οι σχετικές
δημοσιεύσεις, του J. Schäfer για το Πέργαμο και
του R. Howland, του Ph. Bruneau, του J.Hayes, της
S. Rotroff και άλλων νεωτέρων αρχαιολόγων με
δημοσιεύσεις ελληνιστικού υλικού από τις μεγάλες
ανασκαφές της Αθηναϊκής Αγοράς, της Κορίνθου,
της Δήλου, της Εφέσου ή της Περγάμου. Στο τέλος
του 20ού αιώνα η έρευνα εντάθηκε με μεγάλες
δημοσιεύσεις αρχαιολογικού υλικού από νέες
ανασκαφές, όπως αυτές στη Μακεδονία, και
επίσης με τα Πρακτικά συνεδρίων, με σύνθετους
προβληματισμούς και επιμέρους θέματα. Αυξάνεται
ο αριθμός των σχετικών ελληνικών δημοσιεύσεων,
οι οποίες «απελευθερώνουν» πλούσια αρχαιολογική
ύλη και πλουτίζουν σημαντικά την βιβλιογραφία.
Η χρονολόγηση των κατηγοριών και των σχημάτων αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα και αναγνωρίστηκε
ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη
έρευνα της κεραμικής με δεδομένο ότι η
χρονολόγησή της επηρεάζει συνολικά τις ιστορικές
και αρχαιολογικές εκτιμήσεις ή ερμηνείες αυτής
της εποχής. Για τους λόγους αυτούς αναδεικνύεται
η ανάγκη αξιόπιστων ανασκαφικών δεδομένων,
κυρίως των κλειστών ανασκαφικών συνόλων. Με
αφετηρία τη βασική προϋπόθεση της χρονολόγησης της κεραμικής ανοίγει πλέον και ο δρόμος
για την εξέταση άλλων θεμάτων, σχετικών με τη
χρήση των πήλινων σκευών στις ελληνιστικές
κοινωνίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν σήμερα
τα θέματα της τεχνικής αλλά και της εμπορίας των
αγγείων, αφού είναι γνωστό ότι στην ελληνιστική
εποχή διαμορφώνονται μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά και οικονομικά επιτεύγματα. Η χρήση της
μήτρας επιτρέπει την κατασκευή σύνθετων μορφών αγγείων και σκευών, η εύκολη διακίνηση των
προϊόντων δημιουργεί κοινούς τρόπους και μόδα
στις αγορές και την καθημερινή ζωή. Έτσι χωρίς να
χάνονται οι ιδιομορφίες της τοπικής παράδοσής
τους, επικρατούν στις χώρες της μεσογειακής
λεκάνης τα ανάγλυφα αγγεία, τα κατασκευασμένα

Τριποδική πυξίδα από τη Βέροια
(Δρούγου - Τουράτσογλου 1991, πίν. 5 & σχέδ. 33).

με μήτρα, τα μελαμβαφή της κατηγορίας «της
Δυτικής Κλιτύος» και τα ερυθροβαφή τροχήλατα με
μικρά φυτικά κοσμήματα, τα αγγεία Hadra, οι
πολύμορφοι λύχνοι, οι εμπορικοί αμφορείς, τα
μικρά μυροδοχεία με τα ποικίλα σχήματα, τα
μαγειρικά σκεύη, αλλά και τα μεγάλα αγγεία με
πλαστικές και ζωγραφιστές μορφές, όπως τα
αγγεία Canosa και Centuripe. Η έρευνα προσπάθησε –και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα– να
ταξινομήσει όλα αυτά τα είδη σε κατηγορίες,
ομάδες με ποικίλα ονόματα και χαρακτήρες, να τις
οριοθετήσει γεωγραφικά και χρονολογικά, ώστε να
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γίνει κατανοητός ο ιστορικός, ο οικονομικός και
καλλιτεχνικός ρόλος αυτής της τεράστιας παραγωγής των ελληνιστικών εργαστηρίων. Τα τελευταία
χρόνια αναπτύσσονται προγράμματα μελέτης ή
Ενώσεις αρχαιολόγων με ενασχόληση σε ειδικά
θέματα, όπως λ.χ. των αμφορέων, των λύχνων, των
μυροδοχείων ή άλλων πλέον γενικών ζητημάτων. Η
προσφορά τους είναι σημαντική, σχεδόν απαραίτητη, μολονότι η δράση τους συχνά περνά αναγκαστικά μέσα από τον κίνδυνο κάθε επιστημονικής
έρευνας, δηλαδή τον κατακερματισμό ενός ενιαίου

και πολύπλευρου ιστορικού φαινομένου, του συνδεδεμένου με πολλά άλλα της αρχαίας κοινωνίας,
έτσι ώστε να χάνει η ιστορική γνώση την αφηγηματική γοητεία της.
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