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την κατασκευή σκύφων, είτε με φυτικό 
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ματικές παραστάσεις βασισμένες 

σε επεισόδια των ομηρικών κύκλων.
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ον Φεβρουάριο του 2017, στο πλαίσιο 
παρακολούθησης των κατασκευαστικών 
εργασιών του Αγωγού Φυσικού Αερίου 

ΤΑΡ, διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Δράμας σωστική ανασκαφική 
έρευνα στην περιοχή του Καλαμώνα Δράμας, σε 
απόσταση περίπου 10 χλμ. δυτικά της αρχαίας 
πόλης των Φιλίππων. Σύμφωνα με την αρχαία 
τοπογραφία, η περιοχή του Καλαμώνα προσδιο-
ρίζεται στα ΒΑ όρια της Ηδωνίδος, όπου αρκε-
τές κώμες και αγροικίες της Ελληνιστικής και, 
ιδίως, της Ρωμαϊκής εποχής απλώνονταν πλησίον 
της παρακείμενης Εγνατίας οδού, η οποία συνέ-
δεε τη Δυτική Μακεδονία με την Αμφίπολη, το 
άστυ των Φιλίππων και τη Νεάπολη1 (εικ. 1). Η 
ανασκαφή έφερε στο φως σημαντικά κατάλοιπα 
τοπικού εργαστηρίου κεραμικής Υστεροελληνι-
στικής περιόδου, η παρουσία του οποίου φαίνε-
ται πως εξυπηρετούσε τις ανάγκες πυκνοκατοι-

κημένης περιοχής δυτικά των Φιλίππων. Η σω-
στική ανασκαφή αναπτύχθηκε σε έκταση περί-
που 200 τ.μ., καταλαμβάνοντας οκτώ Τομές ορι-
οθετημένες κατά μήκος των σημείων τοποθέτη-
σης του Αγωγού (εικ. 2). 

Ακίνητα ευρήματα 

Την εικόνα των ακίνητων ευρημάτων συνθέτουν 
τμήματα κλιβάνου, λιθόκτιστου εδράνου, λάκκοι 
και πίθοι, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στις δυ-
τικές και κεντρικές τομές. Συγκεκριμένα, στο ΝΔ 
άκρο της ανασκαμμένης έκτασης αποκαλύφθηκε 
τμήμα κλιβάνου, του οποίου η τυπολογία παρα-
μένει άγνωστη λόγω αποσπασματικότητας των 
καταλοίπων του. Από τον κλίβανο ήταν ορατό 
τμήμα από το βόρειο κατώτερο τοίχωμά του, 
κατασκευασμένο από επάλληλες στρώσεις πλίν-
θων, ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλονταν λι-
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1. Χάρτης της αρχαίας Μακεδονίας με σήμανση της θέσης του εργαστηρίου κεραμικής. 
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γοστές κεραμίδες συνδεδεμένες με λάσπη (εικ. 
3). Σε όμορη, Τομή ανατολικά του κλιβάνου, 
εντοπίστηκε απόθεση μεγάλης ποσότητας πηλο-
μαζών από καθαρή πορτοκαλόχρωμη άργιλο που 
μάλλον συνιστούσε την πρώτη ύλη κατασκευής 
των κεραμικών.2 Με λειτουργίες εργαστηριακού 
χαρακτήρα πρέπει να σχετίζεται η λίθινη κατα-
σκευή που βρέθηκε σε κεντρική Τομή, παρα-
πλεύρως των πηλομαζών. Έχει κάτοψη ορθής 
γωνίας από δύο σωζόμενα τοιχία με αργούς λί-
θους, ορίζοντας έτσι ένα είδος ορθογώνιου εδρά-

νου που πιθανώς προοριζόταν για την επεξερ-
γασία της κεραμικής ύλης ή την κατασκευή και 
το στέγνωμα των αγγείων (εικ. 4). Το κτίσμα α-
πλώνεται προς νότο χωρίς να έχει ερευνηθεί.3 
Στις κεντρικές Τομές της ανασκαφής εντοπίστη-
καν και διερευνήθηκαν επτά κυκλικοί λάκκοι. 
Αρχικά πιθανώς αποτέλεσαν ορύγματα εξόρυξης 
πηλού, κρίνοντας από τη μαλακή άργιλο που πε-
ριείχαν στο εσωτερικό του πυθμένα και των 
τοιχωμάτων τους. Αργότερα, φαίνεται πως μετα-
τράπηκαν σε αποθέτες, διότι σε κάποιους 
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2. Γενική άποψη της ανασκαφής από δυτικά.
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3. Τμήμα κλιβάνου στο ΝΔ άκρο του ανασκαφικού πεδίου.

4. Άποψη του λίθινου εδράνου από τα βόρεια.
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βρέθηκαν απορρίμματα κεραμικής και αργοί 
λίθοι (εικ. 5). Περιμετρικά των λάκκων εντο-
πίσθηκαν κατά χώραν τέσσερις οξυπύθμενοι 
πίθοι, σωζόμενοι κατά το ήμισυ κάτω τμήμα 
τους. Σε κάποιους βρέθηκαν όστρακα αγ-
γείων, ενώ άλλοι δεν περιείχαν ευρήματα. 
Υποθέτουμε ότι οι πίθοι ήταν επικουρικοί των 
λειτουργιών του εργαστηρίου, με πιθανή χρή-
ση ως «λεκάνες» ή απορριμματικοί κάδοι για 
την αποτυχημένη παραγωγή. Τμήματα πίθων 
αποκαλύφθηκαν, επίσης, σε παρειές των 
ανατολικότερων ανασκαφικών Τομών, δηλαδή 
ο συνολικός αριθμός τους ήταν αρκετά μεγα-
λύτερος (εικ. 6). Ανάλογα εργαστηριακά κα-
τάλοιπα με αυτά του Καλαμώνα έχουν διαπι-
στωθεί στην Πέλλα, στον Φιλώτα, στην Ποτί-
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5. Λάκκοι στο χώρο του εργαστηρίου.

6. Αποκάλυψη τμήματος πίθου  
σε ΒΑ παρειά ανασκαφικής Τομής.
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δαια και σε άλλα μακεδονικά περιφερειακά ερ-
γαστήρια κεραμικής Ελληνιστικής εποχής.4 

Χρηστική κεραμική 

Η κεραμική καθημερινής χρήσης που συλλέχ-
θηκε, περιλαμβάνει μελαμβαφή, ερυθροβαφή και 
άβαφα αγγεία που χρονολογούνται από τα μέσα 
του 2ου έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Στην κα-
τηγορία της άβαφης κεραμικής καθημερινής 
χρήσης εκπροσωπούνται όλα σχεδόν τα σχήματα 
αγγείων της Ελληνιστικής εποχής: σκύφοι και 
κύπελλα κάθε μεγέθους, κυάθια, οινοχόες, μα-
κεδονικοί αμφορείς, χύτρες, ηθμοί. Ξεχωρίζουν 
δύο αρυτήρες, αντιπροσωπευτικοί του εγχώριου 
οικιακού εξοπλισμού, με σώμα σφαιρικό, κα-
μπυλόγραμμο πυθμένα, λαβές ημικυκλικής τομής 
και χείλη με πλαστικό δακτυλίδι που εσωτερικά 
διαμορφώνεται για την υποδοχή πώματος5 (εικ. 
7). Η μελαμβαφής επιτραπέζια κεραμική εκ-
προσωπείται από μεγάλους άωτους σκύφους με 
καμπυλόγραμμη κατατομή, έσω νεύοντα χείλη 
και χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση. Δύο εξ αυτών 
φέρουν μελανό γάνωμα και καταλειβάδες στο ά-
νω τμήμα τους με την τεχνική της εμβάπτισης6 

(εικ. 8). Εντοπίστηκαν επίσης αρκετά ερυθροβα-
φή «Περγαμηνά» λεπτά κύπελλα και πινάκια 
από καλής ποιότητας πορτοκαλόχρωμο πηλό.7 
Ειδικά η κατηγορία των πινακίων διακρίνεται α-
πό ποικιλία σχημάτων: με σώματα ρηχά ή άλλα 
βαθύτερα και χείλη κυλινδρικά, ταινιόσχημα ή 
κάθετα κρεμάμενα. Κάποια πινάκια καταλήγουν 
σε πλατιές δακτυλιόσχημες βάσεις, ενώ σε ένα 
εντοπίστηκε απλό rouletting στον πυθμένα της 
βάσης του.8 Τέλος, στα ευρήματα της χρηστικής 
κεραμικής συγκαταλέγονται και δύο πολύ απο-
σπασματικά λυχνάρια, το πρώτο ανοιχτού τύπου 
και το δεύτερο, που σώζει τον τριγωνικό του 
μυκτήρα, κατασκευασμένο με μήτρα. 

Διακοσμημένη κεραμική 

Μια ενδιαφέρουσα υπο-ομάδα, που συναντάται 
στην κεραμική του Καλαμώνα, είναι εκείνη των 
διακοσμημένων αγγείων. Πρόκειται για ανάγλυ-
φα άωτα σκυφίδια και έναν αμφορίσκο «δυτικής 
κλιτύος». 

Τα ανάγλυφα σκυφίδια διακρίνονται για τα 
λεπτά τους τοιχώματα, φέρουν καστανό ή πορτο-
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7. Τομή και όψη αρυτήρα.  
Σχέδ. Χρ. Σιδηράτου 

(Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας).

8. Κάτοψη άωτου σκύφου με εμβάπτιση.
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καλί γάνωμα, και ανήκουν στα «πολυτελή» επι-
τραπέζια σκεύη που παρήγαγε το εργαστήριο 
για τις απαιτήσεις της εγχώριας κοινωνικής ελίτ. 
Τα διακοσμητικά τους θέματα περιλαμβάνουν 
δελφίνια, λεοντογρύπες και μίμηση κώνου πεύ-
κης, με εναλλασσόμενες σειρές μικρών λογχο-
ειδών οξυκόρυφων φύλλων που εξέχουν η μία 
μέσα από την άλλη, καλύπτοντας ολόκληρο το 
σώμα του αγγείου9 (εικ. 9). Παρόμοια ανάγλυφα 
σκυφίδια έχουν βρεθεί στη Φλώρινα και την Πέλ-
λα καθώς και στη γειτονική Αμφίπολη.10 

Η διακόσμηση «δυτικής κλιτύος» αφορά σε 
ένα μοναδικό εύρημα αμφορίσκου που μιμείται 
τύπο κανθάρου με σιγμοειδές περίγραμμα σώ-
ματος.11 Χαρακτηριστικά παράλληλά του έχουν 

βρεθεί στην κοντινή Ηιόνα, πιθανώς προερχό-
μενα από εργαστήριο της Αμφίπολης, όπως 
επίσης σε περιοχές της Μικράς Ασίας και του 
Ευξείνου Πόντου.12 Στο σφαιρικό, πεπιεσμένο 
σώμα του αγγείου διακρίνεται καστανό γάνωμα 
ανάμεσα σε διακοσμητικές γραπτές επάλληλες 
περιμετρικές ταινίες και στην κορυφή των υπε-
ρυψωμένων κυλινδρικών λαβών του υπάρχουν 
πλαστικά επιθήματα. Ο λαιμός διακοσμείται α-
πό γραπτό σταγονόσχημο «περιδέραιο» και 
εγχαράξεις. Μολονότι η διακόσμηση του αγγείου 
προσπαθεί να ακολουθήσει τα πρότυπα των με-
γάλων κέντρων, ωστόσο διακρίνεται το χέρι εγ-
χώριου καλλιτέχνη στην πρόχειρη απόδοση των 
κοσμημάτων (εικ. 10). 
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9. Ανάγλυφα σκυφίδια.
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Μήτρες ημίτομων σκύφων 

Τα σημαντικότερα, ωστόσο, ευρήματα του εργα-
στηρίου συνιστούν οι πήλινες μήτρες για την κα-
τασκευή ημίτομων σκύφων, οι οποίες βρέθηκαν 
σε συγκέντρωση στο ΒΑ άκρο της ανασκαφής. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διακοσμητική τους θε-
ματολογία, οι μήτρες του Καλαμώνα ομαδο-
ποιούνται σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη κα-
τηγορία ανήκουν μήτρες με αφηγηματικές παρα-
στάσεις, ενώ στη δεύτερη αυτές που φέρουν φυ-
σιοκρατικά μοτίβα. 

Από την πρώτη κατηγορία κορυφαίο εύρημα 
αποτελεί μία πήλινη μήτρα που απεικονίζει σκη-
νές από το δράμα «Ἰφιγένεια ἐν Αυλίδι» του 
Ευριπίδη (εικ. 11). Η αφήγηση των παραστά-
σεων είναι κυκλική από δεξιά προς αριστερά, με 

τις μορφές να συνοδεύονται από επιγραφές χα-
ραγμένες «ἐπί τά λαιά», ώστε να αναγνωστούν 
«ἐς εὐθύ» στην επιφάνεια των παραγόμενων 
προϊόντων, των αγγείων. Κάποια από τα πρόσω-
πα ταυτοποιούνται από τις σωζόμενες επιγρα-
φές, ενώ τα υπόλοιπα εικάζονται βάσει της πλο-
κής του έργου. Εκτός του κυρίως αφηγηματικού 
διακόσμου, η μήτρα φέρει περιμετρικά ψηλά στο 
χείλος διακοσμητικές ζώνες με φυσιοκρατικά 
κοσμήματα καθώς και περίτεχνο φυτικό διά-
κοσμο στο μετάλλιό της. Η συγκεκριμένη απο-
κτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη διατήρηση της 
υπογραφής ΣΙΜΟΥ στην εξωτερική επιφάνεια 
της βάσης της, εμπλουτίζοντας την προσωπο-
γραφία των ελληνιστικών εργαστηρίων κεραμι-
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10. Αμφορίσκος τύπου «Δυτικής Κλιτύος».
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κής (εικ. 12). Το όνομα χαράχθηκε μετά την ό-
πτηση της μήτρας, όπως αποδεικνύουν ίχνη έντο-
νης πίεσης και απολεπισμάτων από το εργαλείο 
χάραξης της υπογραφής. Κατά συνέπεια, η μή-
τρα πρέπει να περιήλθε στην κατοχή του ιδιο-
κτήτη του εργαστηρίου του Καλαμώνα από κά-
ποιο άλλο κέντρο παραγωγής κεραμικής. 

Την υπογραφή του ίδιου τεχνίτη συναντούμε 
και σε δεύτερη μήτρα, χαραγμένη στην εξωτε-

ρική επιφάνεια της βάσης: [ΣΙ]ΜΟC [ΕΠΟ]ΗCE. 
Η διαφορά είναι πως η χάραξη αυτή έγινε πριν 
από την όπτηση, συνεπώς επιβεβαιώνεται ο Σί-
μος ως ο αγγειοπλάστης. Η συγκεκριμένη μήτρα 
ανήκει στην κατηγορία με τα φυσιοκρατικά δια-
κοσμητικά μοτίβα. Η εσωτερική της επιφάνεια 
κοσμείται με καμπυλόγραμμα λογχόσχημα φύλ-
λα, ελικοειδείς βλαστούς και ποδίσκους με τρί-
φυλλο ρόδακα, ενώ στο χείλος και στο μετάλλιο 
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11. Κάτοψη μήτρας με διηγηματικές σκηνές εμπνευσμένες από την «Ἰφιγένεια ἐν Αυλίδι».
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συναντούμε διακοσμητικά θέματα όμοια 
με της προηγούμενης μήτρας (εικ. 13). Η 
διαπίστωση ότι με το ίδιο εργαλείο που 
χαράχθηκε η υπογραφή έχουν φιλοτεχ-
νηθεί τα στελέχη και τα περιγράμ-
ματα των ανθέων στο εσωτερικό 
της,13 αποδίδει την πατρότητα 
και κατασκευή της σε ένα 
κέντρο παραγωγής, πιθανώς 
του Καλαμώνα. 

Μια τρίτη μήτρα που εντο-
πίστηκε, φέρει λιτή διακόσμηση 
από εμπίεστες «κυψέλες»-φολί-
δες· ήταν όμως ανυπόγραφη. 
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12. Η υπογραφή «ΣΙΜΟΥ» στη βάση μήτρας.
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Μήτρες με επιγραφές 

Στην ομάδα με τις αφηγηματικές παραστάσεις 
συγκαταλέγονται και ευάριθμα θραύσματα 
άλλων μητρών, που περιλαμβάνουν τμήματα επι-
γραφών, μορφών κι αντικειμένων. Από το μικρό 
αυτό σύνολο ξεχωρίζει ένα θραύσμα με απο-
σπασματικές επιγραφές σε κάθετη διάταξη των 
λέξεων, οι οποίες συνοδεύουν μορφές (ή σκηνές) 
εκατέρωθεν τους (εικ. 14). Συγκεκριμένα, στο δε-
ξί άνω τμήμα του θραύσματος αναγράφονται 

 ΔΕΙΤΑΙ 
[-]ΑCEY 

και χαμηλότερα διασώζεται κεφαλή ανδρικής 
μορφής, στραμμένης προς τα δεξιά. Αριστερά 
διακρίνεται κόμη γυναικείας μορφής πάνω από 
την οποία αναγράφονται 

ΑΚΡΩ[C] 
ΚΑΤ[-] 
ΜΥ[-] 

Οι μορφές εντάσσονται σε χώρο ο οποίος δη-
λώνεται από σωζόμενο διακοσμητικό στεφάνι 
και είδος παραπετάσματος προς την πλευρά του 
ανδρός. Το επίρρημα «Άκρως», που από παράλ-
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ληλα της Πέλλας και της Βεργίνας ερμηνεύτηκε 
«εἰς βάθος διείσδυση», παραπέμπει σε σκηνή 
ερωτικού περιεχομένου. Εικάζουμε, λοιπόν, ότι 
πρόκειται για ερωτική σκηνή με τη γυναίκα να 
είναι καθιστή επάνω σε άνδρα, κρίνοντας και 
από την τοποθέτηση της μορφής της ψηλότερα 
στην επιφάνεια του αγγείου. Οι υπόλοιπες 
αποσπασματικές λέξεις κάτω από το «Άκρως» 
ερμηνεύονται με μεγάλη επιφύλαξη ως πιθανές 
παραπομπές σε γυναικεία ερωτογενή σημεία. 
Για παράδειγμα θα μπορούσαν να αποδοθούν 
ως ΚΑΤΑ ΜΥΡΤΟΝ ή ΜΥΚΛΟΝ, ενώ για τα 
ΔΕΙΤΑΙ [-]ΑCΕΥ δεν είναι σαφές αν αποτελούν 
τμήματα επιγραφής που ξεκινάει δεξιότερα και 
διακόπτεται από το στεφάνι. Πιθανότερο είναι 
να γίνεται αναφορά σε κάποιο όνομα ή πρό-
σωπο, όπως για παράδειγμα [Ι]ΑC EY, ωστόσο η 
απόδοση νοήματος παραμένει αινιγματική λόγω 
της αποσπασματικότητας των επιγραφών. Γενι-
κά, υποθέτουμε πως το εν θέματι θραύσμα προ-
έρχεται από μήτρα που θα έφερε σκηνές περι-
πτύξεως ζευγαριών γύρω από το σώμα της, συ-
νοδευόμενες από ανάλογες ερωτικές επιγραφές.14 

Αξιοσημείωτα, επίσης, είναι δύο συνανήκοντα 
θραύσματα άλλης μήτρας που φέρουν τρίστιχη 
επιγραφή (εικ. 15). Η επιγραφή συνοδεύει αν-
δρική μορφή, τοποθετημένη σε χώρο που δηλώ-
νεται από διακοσμητικό στεφάνι με κορδέλα. 
Φαίνεται ανακεκλιμένη σε είδος ανάκλιντρου να 
τείνει το αριστερό χέρι, κρατώντας φιάλη σε κί-
νηση σπονδής ή λήψης οίνου. Από την αποσπα-
σματική επιγραφή άνωθεν της μορφής αναγνωρί-
ζονται τα εξής: 

[-]ΘΕΙΚΑΤΩ ΒΛΕΠΩN  
[Μ]ΕΙΡΑΚΙΟΝ T[Ε] ΓΑ[Ρ]  
[-]OI MEΛΕ[-] 

Το κείμενο εκλαμβάνεται ως έμμετρο, ενώ α-
πό τη στάση της μορφής εικάζουμε ότι πρόκει-
ται για σκηνή συμποσιαστών που συνοδεύεται 
από κάποια επωδή, ίσως ερωτική, αν βασιστού-
με στην ερμηνεία της λέξης «μειράκιον». Συνε-
πώς η μήτρα, από την οποία προέρχεται το θραύ-
σμα, θα μπορούσε να φέρει παραθέματα ποι-
ητικού κειμένου της αρχαιοελληνικής γραμμα-
τείας.15 
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Χρονολόγηση του εργαστηρίου  
και συμπεράσματα 

Από τα ευρήματα που συλλέχθηκαν είναι φα-
νερό ότι το εργαστήριο του Σίμου παρήγαγε οι-
νοχόες, μακεδονικούς αμφορείς, ποικιλία μαγει-
ρικών και οικιακών σκευών καθώς και πολυτελή 
κεραμική για ιδιαίτερες περιστάσεις. Βάσει των 
τυπολογικών στοιχείων της κεραμικής και 
συγκρίσεων με παράλληλα από άλλες θέσεις, 
τοποθετούμε την περίοδο ακμής του εργαστη-
ρίου στον Καλαμώνα από το β΄ ήμισυ έως τα τέ-
λη του 2ου αι. π.Χ. ή τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. 
Εάν συμπεριλάβουμε και την αδύναμη νομισμα-
τική μαρτυρία της ανασκαφής, η λειτουργία του 
εργαστηρίου εικάζεται από το α΄ τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ. και ύστερα. Συγκεκριμένα, από τη 
μελέτη των καλύτερα διατηρημένων ευρημάτων 
κεραμικής προκύπτουν τα εξής χρονολογικά δε-
δομένα: 

α) Οι αρυτήρες από παράλληλα που βρέθηκαν 
ως κτερίσματα σε μακεδονικούς τάφους της Βέ-
ροιας χρονολογούνται στο β΄ ήμισυ του 2ου αι. 
π.Χ.16 

β) Τα πινάκια ανήκουν σε αντιπροσωπευτικούς 
τύπους του ύστερου 2ου αι. π.Χ.17 

γ) Η χρονολόγηση των ανάγλυφων σκυφιδίων α-
νάγεται στον 2ο-1ο αι. π.Χ. συγκριτικά με αντί-
στοιχα αγγεία, ιδίως από την Αμφίπολη, με τα 
οποία παρατηρήθηκαν έντονες ομοιότητες.18 

δ) Στον αμφορίσκο τύπου «Δυτικής Κλιτύος», 
αφενός ο συνδυασμός γραπτού και εγχάρακτου 
διακόσμου και αφετέρου η τυπολογική του συ-
νάφεια με παράλληλα αγγεία του Ευξείνου Πό-
ντου και της Μικράς Ασίας συνηγορούν στη χρο-
νολόγησή του στον όψιμο 2ο αι. π.Χ.19 

ε) Το κατασκευασμένο από μήτρα λυχνάρι ανή-
κει σε τύπο που χρονολογείται από το β΄ ήμισυ 
του 2ου αι. π.Χ. και μετά.20 

στ) Στη φυσιοκρατική διακόσμηση των ανάγλυ-
φων σκυφιδίων και των μητρών διακρίνουμε 
μοτίβα -όπως τα δελφίνια και οι γρύπες- από 
τον λεγόμενο Ιωνικό ή Δηλιακό κύκλο επιρροής, 
που κυριαρχεί στην ώριμη Ελληνιστική περίοδο 
από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.21 Αναφορικά με 
το διηγηματικό περιεχόμενο της μήτρας του Σί-
μου διαπιστώθηκαν ομοιότητες με αντίστοιχες 
αφηγηματικές σκηνές ημίτομων σκύφων του 2ου 
αι. π.Χ. από τη Βοιωτία και Αττική, ενώ, επίσης 
σε αρκετά επιγραφικά και διακοσμητικά στοι-
χεία, η μήτρα του Καλαμώνα προσιδιάζει με μή-

τρες της Πέλλας και της Αιανής που χρονολο-
γούνται στον 2ο -1ο αι. π.Χ.22 

Τέλος, όσον αφορά την προέλευση κάποιων 
αγγείων συμπεραίνουμε, από την επανάληψη 
ίδιων μοτίβων όπως ο πλοχμός, τα δελφίνια, τα 
ανθέμια και το στεφάνι, κάτι που υποδεικνύει τη 
χρήση ίδιων σφραγίδων, ότι αποτελούν προϊόντα 
ενός συγκεκριμένου κέντρου παραγωγής. Θεω-
ρείται επίσης πιθανό οι αφηγηματικές μήτρες να 
αποτελούν εισηγμένα προϊόντα, ενώ οι υπόλοι-
πες «φυσιοκρατικού» περιεχομένου μήτρες προ-
ϊόντα του εγχώριου εργαστηρίου στον Καλαμώ-
να. 

Παρόλη την εικασία της απομίμησης, αντι-
γραφής ή εισαγωγής αγγείων από την Πέλλα ή 
την κοντινή Αμφίπολη, εν τούτοις το σύνολο των 
ανασκαφικών ευρημάτων, η ποσότητα και η τυ-
πολογία της κεραμικής μαρτυρούν δυναμική 
παραγωγική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε 
καλά οργανωμένο εργαστήριο. Αναντίρρητα η 
γειτνίαση με την Εγνατία Οδό θα ευνοούσε τις 
εμπορικές συναλλαγές του εν λόγω εργαστηρίου 
με τους Φιλίππους και με άλλες μακεδονικές 
πόλεις, φέρνοντάς το σε επαφή με τα χαρακτη-
ριστικά της αγγειοπλαστικής παράδοσης άλλων 
μεγάλων κέντρων παραγωγής. 
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ABSTRACT

A Late Hellenistic Period Workshop of Pottery at Drama Kalamonas 
Pottery Workshop of Megarian Skyphoi 

Themes in Archaeology Magazine 2020, 4(1): 24 - 39 

Ιn the Kalamonas area of Drama significant remains of a pottery workshop were located, dating to the 
Late Hellenistic period. The excavation research has brought to light immovable finds that indicate the 
workshop’s activity as well ample ceramics. The vase patterns include plates, lamps, kantharoi, jugs, 
amphorae, pithoi and skyphoi in relief. The most important, however, finding of the workshop is the 
fragments of clay molds for the construction of skyhoi either with floral and scaled decoration or with 
narrative relief patterns based on episodes of the Homeric circles.

Key words: Drama Kalamonas, pottery workshop, molds of megarian skyphoi, inscriptions
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