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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-
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λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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 ΚΏΑΚΌΙ ΕΜΠΌΡΙΚΌΙ ΑΜΦΌΡΕΙΣ  
ΤΏΝ ΥΣΤΕΡΌΚΛΑΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΛΛΉΝΙΣΤΙΚΏΝ ΧΡΌΝΏΝ 

ΑΠΌ ΤΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΌ ΤΉΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΛΑΣΑΡΝΑΣ 

Βικτώρια Γεωργοπούλου
vickygeo@hotmail.com

Στην αρχαιότητα ο εμπορικός αμφορέας αποτελούσε το κατεξοχήν εργονομικό και τυποποιημένο 
αγγείο για τη μεταφορά υγρών και στερεών προϊόντων διά θαλάσσης. Ο στενός κυλινδρικός 

λαιμός με το χαρακτηριστικό χείλος εν είδει κυρτής ταινίας, που εξασφάλιζε την ελεγχόμενη απομά-
κρυνση του περιεχομένου, μπορούσε εύκολα να καλυφθεί μ’ ένα οποιοδήποτε υλικό, όπως με δέρμα 
ζώου, φελλό, αλλά και πήλινο πώμα. Οι δύο λαβές του αγγείου τοποθετημένες αντιδιαμετρικά στον 
ώμο του, στις οποίες οφείλεται η ονομασία του, σε συνδυασμό με την οξύληκτη βάση, που χρησι-
μοποιούνταν ως τρίτη λαβή, βοηθούσαν στη μεταφορά του από ένα άτομο. Το ωοειδές σώμα του 
αμφορέα ήταν κατάλληλο για την τοποθέτησή του στα αμπάρια των εμπορικών πλοίων σε στρώσεις. 
Στον κενό χώρο που δημιουργούσαν οι αμφορείς της πρώτης στρώσης, κυριολεκτικά σφηνώνονταν 
οι αμφορείς της επόμενης στρώσης, ώστε να μη μετακινούνται στη διάρκεια του ταξιδιού. Αρκετοί 
αμφορείς έφεραν σφραγίσματα κυρίως στη ράχη της μιας λαβής τους, δηλ. μια σύντομη επιγραφή, 
ένα όνομα για παράδειγμα συνοδευόμενο κάποιες φορές από το επίσημο σύμβολο της πόλης, όπως 
το ρόδο στην περίπτωση των ροδιακών αμφορέων, γεγονός που οδηγούσε στην εύκολη αναγνώριση 
της προέλευσης του αγγείου. Τα σφραγίσματα ήταν άλλωστε αυτά που τράβηξαν την προσοχή των 
ερευνητών ήδη από τον 18ο αι. και αναμφισβήτητα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ανασύν-
θεση των εμπορικών δικτύων μεταξύ των αρχαίων πόλεων.1 Κατά τους υστεροκλασικούς χρόνους 
παρατηρείται η εμφάνιση πολλών κέντρων παραγωγής αμφορέων, με σημαντικότερα αυτά του νοτί-
ου Αιγαίου και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων, όπως η Ρόδος, η Κνίδος και η Κως. Ωστόσο, 
έχουν εντοπιστεί ομάδες αμφορέων που δεν έχουν ακόμη ταυτιστεί. Στις περιπτώσεις αυτές η συμβο-
λή της αρχαιομετρίας δηλαδή της αναζήτησης της προέλευσης του πηλού με αναλυτικές μεθόδους, 
όπως για παράδειγμα με χημικές αναλύσεις, είναι ιδιαίτερη σημαντική.

 Τα θραύσματα αμφορέων των ελληνιστικών χρόνων αποτελούν τα συχνότερα ευρήματα της 
ανασκαφής στο ιερό του Απόλλωνα.2 Οι λαβές, οι οξυπύθμενες βάσεις, αλλά και τα εκατοντάδες 
θραύσματα από το σώμα αμφορέων μαρτυρούν την παρουσία του χαρακτηριστικότερου αγγείου 
του νησιού: του αμφορέα με τις διπλές λαβές, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σχήμα εμπορικού 

1  Garlan 2002, 12-29.
2  Η έρευνα των κωακών σφραγισμάτων και των κωακών αμφορέων που βρέθηκαν στην ανασκαφή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στην Καρδάμαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της Κω διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
«Θαλής»: «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ- ιερό Απόλλωνος–πρώιμος βυζαντινός οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η διαχρονική 
πορεία ενός αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε πρώιμο βυζαντινό οικισμό», του οποίου επιστημονική υπεύθυνη 
είναι η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, την οποία και ευχαριστώ θερμά 
για την παραχώρηση του υλικού, καθώς και τις ομότιμες καθηγήτριες κ. Σ. Καλοπίση και κ. Μ. Παναγιωτίδη. Για την 
ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω βλ. Κοκκορού-Αλευρά 2001, Κοκκορού-Αλευρά 2009α και Κοκ-
κορού-Αλευρά 2009β, Κοκκορού-Αλευρά 2017, Κοκκορού-Αλευρά, Ιερό, στον παρόντα τόμο.
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αμφορέα της αρχαιότητας, τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά. Η εξαιρετική συμπεριφορά του σχή-
ματος με βάση αρχαιομετρικές μελέτες σε συνθήκες μεταφοράς διά θαλάσσης3 και η πιθανή σύνδεση 
του συγκεκριμένου αμφορέα με μια ποικιλία κρασιού ευρύτερης γεωγραφικής προέλευσης, «τον τε-
θαλασσωμένο οίνο», που συχνά αναφέρεται στις αρχαίες πηγές, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν 
την επικράτησή του.4

Η επίσημη απόδοση του αμφορέα με τις διπλές λαβές στην κεραμική παραγωγή του νησιού οφεί-
λεται στον Ιταλό αρχαιολόγο Amedeo Maiuri,5 ο οποίος βασίστηκε στο ονομαστικόν, στη νομισμα-
τοκοπία και στους πηλούς του νησιού, αν και ο πρώτος μελετητής των κωακών σφραγισμάτων υπήρ-
ξε ο Ιάκωβος Ζαρράφτης, όπως μαρτυρείται στον πρόλογο των «Κώιων».6 Οι αμφορείς με διπλές 
λαβές δεν κατασκευάζονταν αποκλειστικά στην Κω. Ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους συναντώνται 
στην ομάδα των αρχαϊκών μιλησιακών αμφορέων, για την οποία η σύγχρονη έρευνα αναγνωρίζει 
πολλά κέντρα παραγωγής.7 Παρόμοιοι αμφορείς βρέθηκαν στο αρχαϊκό νεκροταφείο της Κω-Μερο-
πίδος. Η χημική ανάλυση δείγματος πηλού από αρχαϊκό αμφορέα με διπλές κυλινδρικές λαβές δεν 
απέκλεισε την κωακή προέλευσή του.8

Οι αμφορείς της Κω απασχολούσαν τους ερευνητές ήδη από τη δεκαετία του ΄50 λόγω της συ-
χνότητας της εύρεσής τους στις περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις τόσο της Μεσογείου, όσο και της 
Μαύρης Θάλασσας.9 Εντούτοις πολύ αργότερα, το 1991, η εύρεση εργαστηριακών απορριμμάτων 
του πρώιμου 4ου αι. π.Χ. στην πόλη της Κω, στην Κω-Μεροπίδα από τη Χ. Κάντζια επαναπροσδιό-
ρισε την έρευνα του εμπορικού αμφορέα της Κω. Από τη μελέτη των ευρημάτων διαπιστώθηκε η πα-
ραγωγή τριών διαφορετικών τύπων αμφορέων: του τύπου Ι με διπλές κυλινδρικές λαβές, του τύπου 
ΙΙ με μονές λαβές και του τύπου ΙΙΙ με γωνιώδη ώμο και ψηλό πηνιόσχημο πόδι, χαρακτηριστικά που 
συναντώνται στους αμφορείς του βορείου Αιγαίου και ο οποίος είχε σύντομη διάρκεια παραγωγής 
στην Κω, μέχρι τα τέλη του 4ου αι. π.Χ.10

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών για τους εμπορικούς 
αμφορείς, κυρίως από την περιοχή του Αιγαίου και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων, οδή-
γησε στην εντατική δημοσίευση των ανασκαφών, όπου διαπιστώθηκε ότι το σχήμα του αμφορέα με 
τις διπλές λαβές άρχισε να αναπαράγεται και σε περιοχές εκτός του νησιού από τον 2ο αι. π.Χ., στην 
Αλικαρνασσό, στη Μύνδο, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στη Μίλητο.11 Έτσι κατέστη σαφές 
ότι η αυτόματη απόδοση κάθε αμφορέα με διπλές λαβές στην Κω είναι εσφαλμένη, ειδικότερα μάλι-
στα όταν τα αγγεία αυτά έχουν βρεθεί σε κέντρα κατανάλωσης και εμπορίου, δηλαδή εκτός της Κω. 
Οι παρατηρήσεις των πηλών σε σχέση με την αρχαιομετρική έρευνα και η παρουσία σφραγισμάτων 
σαφώς παρέχουν ασφαλέστερα στοιχεία για την προέλευση του αγγείου. 

Οι σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου στην πόλη της Κω έφεραν 
τα τελευταία χρόνια στο φως αποθέτες με απορρίμματα αμφορέων του τέλους του 4ου με αρχές του 
3ου αι. π.Χ.,12 αλλά και εργαστηριακές εγκαταστάσεις, όπως κεραμικούς κλιβάνους στην περιοχή του 
Μαρμαρωτού, όπου η πλειονότητα των σφραγισμάτων φέρει το ίδιο όνομα: Βασιλείδη.13 Τα παραπά-
νω ευρήματα ανέδειξαν το βόρειο τμήμα του νησιού ως ένα κέντρο παραγωγής αμφορέων ήδη από 

3 Hein κ.ά. 2008, 1049-61.
4 Γεωργοπούλου 2005, 162· Χατζηβασιλείου 2004, 271· Moore 2010, 90 κ.ε.
5 Maiuri 1925, 245-9.
6 Ζαρράφτης 1921, 5.
7 Γεωργοπούλου 2005, 58· Lawall κ.ά. 2010, 356· Φίλης 2011, 273.
8 Hein κ.ά. 2008, 1052.
9 Για το ιστορικό της έρευνας των κωακών αμφορέων, βλ. Papuci-Wladyka 1997 και Γεωργοπούλου 2005. 
10 Κάντζια 1994, 323-54, πίν. 251-67.
11 Για εργαστήρια αμφορέων με διπλές λαβές στις απέναντι μικρασιατικές ακτές και στη Ρόδο: Empereur και Picon 
1986, 109-12· για τις κωακές απομιμήσεις στην Κύπρο: Hayes 1991, 90-1· για την Κρήτη: Eiring 2000, 58, του ιδίου 2002, 
59-62 και Vogeikoff και Apostolakou 2004, 418, σημ. 9, για την παραγωγή αμφορέων με διπλές λαβές στην Αλικαρνασ-
σό: Berg-Briese 2005, 184-201· για απομιμήσεις κωακών αμφορέων στην περιοχή της Μιλήτου: Jöhrens 2009, 205-35.
12 Βλ. ΑΔ 46 (1991), 488-90 και ΑΔ 56-59 (2001-2001), 302.
13 ΑΔ 56-59 (2001-2001), 308, πίν. 97στ και πίν. 98α.
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τους υστεροκλασικούς μέχρι και τους 
υστεροελληνιστικούς χρόνους. Η πα-
ρουσία εργαστηρίων στο βόρειο τμή-
μα του νησιού διευκολύνθηκε σαφώς 
από την παρουσία κατάλληλων πρώ-
των υλών αλλά και από την ύπαρξη 
του εμπορικού λιμένα σε μικρή από-
σταση, όπου θα φορτώνονταν στα 
πλοία για την εξαγωγή τους.14

Στο νότιο τμήμα του νησιού, η ευ-
ρύτερη περιοχή της αρχαίας Αλάσαρ-
νας αποτελεί θέση δραστηριοποίη σης 
κεραμικών εργαστηρίων, αφού συ-
χνή είναι η αναγνώριση αποτυχημέ-
νων κατά την όπτηση θραυσμάτων 
αμφορέων μεταξύ των κεραμικών 
ευρημάτων από το ιερό του Απόλλω-
να (Εικ. 1). Επίσης, τα αποτελέσματα 
της επιφανειακής έρευνας κατέδειξαν τις πιθανές θέσεις των κεραμικών εργαστηρίων στην περιοχή 
αυτή.15 Δυστυχώς, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα κλίβανος των ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή, 
ωστόσο σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ο κλίβανος κεραμικού εργαστηρίου των πρώιμων βυζα-
ντινών χρόνων που ειδικευόταν στην παραγωγή αμφορέων.16 Επιπλέον, η περιοχή όπου διεξάγεται 
η ανασκαφή, στα δυτικά της σύγχρονης Καρδάμαινας, είναι γνωστή με το όνομα Τσουκαλαριά ή 
Καμίνια, αλλά και Ηλιόπυρα. Οι ονομασίες αυτές οφείλονται στην εγκατάσταση αγγειοπλαστών, 
«τσουκαλάδων», από τη Σίφνο και τον Βόλο στα τέλη του 19ου αιώνα, στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής Καρδάμαινας καθώς εκεί υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας κοιτάσματα πηλού. Τα κε-
ραμικά προϊόντα της Καρδάμαινας τροφοδοτούσαν το νότιο Αιγαίο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80.17

Οι εργασίες συντήρησης των θραυσμάτων αμφορέων από την πανεπιστημιακή ανασκαφή δυστυ-
χώς δεν απέδωσαν ακέραια σχήματα, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις συγκολλήθηκε σχεδόν το ήμισυ 
του αγγείου.18 Η μελέτη των θραυσμάτων που έθεσε ως στόχο την αναγνώριση των διαφορετικών 
τύπων αμφορέων του νησιού και τη χρονολόγησή τους, και η περιγραφή του πηλού κατέστησαν 
γρήγορα σαφές ότι τα αγγεία στη συντριπτική τους πλειονότητα είχαν κατασκευαστεί από τον ίδιο 
πηλό, ο οποίος έχει χρώμα καστανέρυθρο, χαρακτηρίζεται ως λεπτόκοκκος και καθαρός, περιέχει 
λίγα εγκλείσματα μαύρου και άσπρου χρώματος καθώς και μίκα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η 
υπόλευκη επιφάνεια του αγγείου που δίνει περισσότερο την εντύπωση αλειφώματος και όχι επιχρί-
σματος. 

Οι χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πηλών από αμφορείς και σε δείγμα-
τα πηλού από την περιοχή Στενό της Καρδάμαινας, απ’ όπου οι νεότεροι αγγειοπλάστες προμηθεύο-
νταν την πρώτη τους ύλη, κατέδειξαν τη χημική τους ομοιότητα.19 Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 
των χημικών αναλύσεων κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των δειγμάτων από τους αμφορείς συνδέεται 

14 Στον δικανικό λόγο του Δημοσθένη «προς την Λακρίτου Παραγραφήν» (ΧΧΧV, 32,34) , πληροφορούμαστε για το 
φορτίο πλοίου με 80 κωακούς αμφορείς κρασιού με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσσα κατά τον 4ο αι. π.Χ.
15 Kopanias 2009, 82, εικ. 11.
16 Poulou-Papadimitriou και Didiumi 2010.
17 Psaropoulou 1984, 63-77· Χατζηπαναγιώτη 1993, 208-11. Ο τελευταίος αγγειοπλάστης της Καρδάμαινας είναι ο 
Ξενοφώντας Χρυσόπουλος.
18 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντηρητή κ. Φ. Δημάκη, συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, για την 
πολύτιμη συνεργασία του.
19 Hein κ.ά. 2008.

Εικόνα 1. Θραύσμα ενσφράγιστης διπλής λαβής αμφορέα της Κω, 
αποτυχημένης στην όπτηση (Κ27/Α49/2001).
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χημικά με τα δείγματα από το Στενό, εντοπίστηκε δηλαδή η προέλευση της πρώτης ύλης για την 
παραγωγή των αμφορέων, η οποία ξεκίνησε τα υστεροκλασικά και συνεχίστηκε έως και τα υστερο-
ρωμαϊκά χρόνια.20

Με βάση τα ευρήματα της ανασκαφής το εργαστήριο της αρχαίας Αλάσαρνας φαίνεται ότι δρα-
στηριοποιείται στην παραγωγή εμπορικών αμφορέων ήδη από τα τέλη του 5ου με αρχές του 4ου αι. 
π.Χ. Ειδικότερα, στα βαθύτερα στρώματα της ανασκαφής, όπως για παράδειγμα κάτω από τη θεμε-
λίωση του κτιρίου Β,21 βρέθηκαν θραύσματα πολλών μονών λαβών που φέρουν το αποτύπωμα της 
δακτυλιάς του κεραμέα (Εικ. 2), μαζί με θραύσματα χειλέων δαχτυλιόσχημων και σχήματος τριγωνι-
κής διατομής (Εικ. 3), αλλά και κομβιόσχημες βάσεις (Εικ. 4). Παρόμοιοι αμφορείς εντοπίζονται στο 
εργαστήριο της Κω την ίδια περίοδο.22 Δυστυχώς δεν εντοπίστηκε κανένα σφράγισμα στο στρώμα 
αυτό. Ο αμφορέας τύπου ΙΙ που εντοπίστηκε στην Αλάσαρνα ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα αμφορέ-
ων με πολλά κέντρα παραγωγής.23 Στα ίδια πρώιμα στρώματα βρέθηκαν ελάχιστα θραύσματα του 
τύπου ΙΙΙ, κυρίως βάσεις από τον τοπικό πηλό (Εικ. 5). 

Οι διπλές λαβές, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τύπου Ι, συναντώνται στα στρώματα της Αλά-
σαρνας στη μεταβατική περίοδο, από τα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. (Εικ. 6 ). Συγκε-
κριμένα, σε αποθέτη αγγείων που χρονολογείται την περίοδο αυτή με βάση την παρουσία λεπτής 
κεραμικής (θραυσμάτων κανθάρων), βρέθηκαν θραύσματα διπλών κυλινδρικών λαβών, που σχημα-
τίζουν τόξο, θραύσματα ιδιαίτερα ψηλών λαιμών με τη χαρακτηριστική ακμή στη βάση τους, χείλη 
σχήματος κυρτής ταινίας με επίπεδη επιφάνεια και πολλές βάσεις σχήματος ανάστροφου κώνου, 
που διασώζουν πριν το κομβίο μικρό τμήμα κυλινδρικού ποδιού. Ο αποθέτης περιείχε επίσης και 
θραύσματα αμφορέων τύπου ΙΙ με μονές λαβές και χείλος τριγωνικής διατομής.24 Η ιδιαίτερα απο-
σπασματική κατάσταση των θραυσμάτων του αποθέτη δυστυχώς δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία 

20 Για την τοπική παραγωγή αμφορέων κατά τη ρωμαϊκή εποχή βλ. Γρηγορόπουλος, στον παρόντα τόμο. Για την 
υστερορωμαϊκή–πρωτοβυζαντινή εποχή βλ. Διαμαντή 2010.
21 Για την πανεπιστημιακή ανασκαφή στην αρχαία Αλάσαρνα βλ. Kokkorou-Alevra 2009α και 2009β, Kokkorou-
Alevra 2017, Κοκκορού-Αλευρά, Ιερό, στον παρόντα τόμο.
22 Κάντζια 1994, 335 κ.ε.
23 Lawall 2010, 371, σημ. 903 και 904.
24 Γεωργοπούλου 2001.

Εικόνα 2. Θραύσμα μονής λαβής κωακού αμφορέα Ι19/Α447β/1986. Α' μισό 4ου αι. π.Χ. 3. Θραύσμα χείλους κωακού 
αμφορέα Ι19/Α431δ/1986. Α' μισό 4ου αι. π.Χ. 4. Θραύσμα κομβιόσχημης βάσης κωακού αμφορέα Ι19/Α452α/1986. Α' 
μισό 4ου αι. π.Χ. 5. Θραύσμα πηνιόσχημης βάσης κωακού αμφορέα Κ21/Α325/1986. Α' μισό 4ου αι. π.Χ.

2

3

4 5
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για την ακέραιη μορφή του τύπου Ι. Η συνεύρεση κανθάρου που μιμείται αττικά πρότυπα χρονο-
λόγησε την απόθεση των αγγείων στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ.25 Παρόμοιοι αμφορείς 
εντοπίζονται σε αποθέτες εργαστηρίων από την πόλη της Κω.26

Στα στρώματα του 3ου αι. π.Χ. συνεχίζεται η εξέλιξη του σχήματος του αμφορέα με διπλές λαβές, 
όπως αυτή πραγματοποιείται στο τοπικό εργαστήριο της Αλάσαρνας (Εικ. 7, 8). Οι διπλές λαβές που 
δεν είναι πλέον τόσο ψηλές και σε κάποιες περιπτώσεις διασώζουν το χείλος του αγγείου σε μορφή 
κυρτής ταινίας, το οποίο και θα επικρατήσει μέχρι και τους υστεροελληνιστικούς χρόνους, εντοπίζο-
νται μαζί με πολλά θραύσματα βολβόσχημων βάσεων, που αποτελούν την εξέλιξη της βάσης σχήμα-
τος ανάστροφου κώνου.27 Την ίδια περίοδο εξακολουθεί να υφίσταται η παραγωγή του τύπου ΙΙ με 
βάση τα ευρήματα μονών λαβών, που συγκριτικά με τον τύπο Ι είναι πολύ περιορισμένα.

O τύπος αμφορέα με τις διπλές λαβές συνεχίζει τη μακρόχρονη εξέλιξή του μέσα στον 2ο αι. π.Χ. 
Σε λάκκο απόθεσης στα θεμέλια του κτιρίου Α, εντοπίστηκαν δύο συνανήκοντα θραύσματα αμ-
φορέα, των μέσων του 2ου αι. π.Χ., όπου διαπιστώνεται ότι ο αμφορέας έχει αποκτήσει πιο ραδινό 
σχήμα, οι διπλές κυλινδρικές λαβές σχηματίζουν έντονη γωνίωση και στην εσωτερική πλευρά του 
κατώτερου τμήματός του σχηματίζεται το αποτύπωμα της δακτυλιάς του κεραμέα.28 Στο εσωτερικό 
του λαιμού και στο ύψος της έκφυσης του ανώτερου τμήματος της λαβής διακρίνεται το απότυπωμα 

25 Γεωργοπούλου 2001, 110.
26 Κάντζια 1994, 332 κ.ε.
27 Γεωργοπούλου 2005, 80 κ.ε.
28 Γεωργοπούλου 2005, 92 κ.ε.

Εικόνα 6. Θραύσμα λαιμού κωακού αμφορέα, που διατηρεί τμήμα των διπλών λαβών Κ22/Α190+Α204/1986. Τέλη 4ου αι. 
π.Χ.–αρχές 3ου αι. π.Χ. 7. Θραύσμα λαιμού κωακού αμφορέα, που διατηρεί τμήμα των διπλών λαβών Κ20-19/Α511/1988. 
3ος αι. π.Χ. 8. Θραύσμα βολβόσχημης βάσης κωακού αμφορέα Κ20-19/Α509/1988. 3ος αι. π.Χ. 9. Θραύσμα λαιμού 
κωακού αμφορέα, που διατηρεί τμήμα των διπλών λαβών Ε18/Α50/1985. Τέλη 2ου αι. π.Χ. 10. Θραύσμα βάσης κωακού 
αμφορέα, που διατηρεί τμήμα των διπλών λαβών Ε18/Α50/1985. Τέλη 2ου αι. π.Χ. 
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της δακτυλιάς του κεραμέα. Οι βά-
σεις τείνουν να αποκτήσουν το σχή-
μα μια απλής οξείας απόληξης (Εικ. 
9, 10). Τα χαρακτηριστικά αυτά δι-
ατηρούνται σε όλη τη διάρκεια των 
υστεροελληνιστικών χρόνων. 

Ανάμεσα στα ευρήματα αμφορέ-
ων εντοπίστηκαν και 50 ενσφράγι-
στες λαβές, που αναγράφουν ονό-
ματα, τα περισσότερα γνωστά στο 
ονομαστικό του νησιού, και χρονο-
λογούνται στα ελληνιστικά χρόνια. 
Ο αριθμός των ενσφράγιστων λα-
βών είναι πολύ μικρός σε σχέση με 
τις ασφράγιστες λαβές, υποδεικνύο-

ντας ότι και το εργαστήριο της αρχαίας Αλάσαρνας δεν εφάρμοσε ποτέ συστηματική σφράγιση στην 
παραγωγή αμφορέων, όπως η γειτονική Ρόδος. Τα σφραγίσματα τοποθετούνται σχεδόν πάντα στη 
μια λαβή του αμφορέα κατά μήκος του οριζόντιου τμήματός της και έχουν σχήμα συνήθως ορθο-
γώνιο. Επίσης σπάνια σφραγίζονται και τα δύο στελέχη της διπλής κυλινδρικής λαβής. Το όνομα 
που αναγράφεται είναι συνήθως σε γενική και σπανιότερα σε ονομαστική, με φορά ορθή ή αριστε-
ρόστροφη. Τα σφραγίσματα σπανιότερα φέρουν γράμματα ή μονογράμματα. Υπάρχουν και ανε-
πίγραφα σφραγίσματα που θεωρούνται δευτερεύοντα.29 Σε κανένα σφράγισμα δεν αναγράφεται το 
εθνικό όνομα και ο εμβληματικός τύπος που κυριαρχεί είναι το ρόπαλο του Ηρακλή. Σχετικά με την 
ιδιότητα του ονόματος που αναγράφεται στο σφράγισμα, η έρευνα τείνει να αναγνωρίζει σε μερικές 
περιπτώσεις τον κεραμέα-ιδιοκτήτη του εργαστηρίου. Σημαντική για το εργαστήριο της Αλάσαρνας 
θεωρείται η εύρεση ενσφράγιστης λαβής που αναγράφει σε ορθογώνιο σφράγισμα το όνομα ΝΙΚΗ 
σε ορθή φορά, συνοδευόμενο από το γνωστό έμβλημα του νησιού, το ρόπαλο (Εικ. 11).30 Το δεύτερο 
κυλινδρικό σκέλος της λαβής δεν σώζεται. Η λαβή δεν μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια καθώς 
εντοπίστηκε σε πρώιμο βυζαντινό στρώμα. Η παρουσία του ονόματος ΝΙΚΗ σε σφράγισμα κωα-
κού αμφορέα είναι προς το παρόν μοναδική και θα μπορούσε να αναφέρεται στο γυναικείο όνομα 
ΝΙΚΗ, γνωστό στο ονομαστικό του νησιού. Η παρουσία γυναικείων ονομάτων σε σφραγίσματα 
εμπορικών αμφορέων είναι εξαιρετικά σπάνια. Γυναικεία ονόματα έχουν αναγνωριστεί σε σφραγί-
σματα ροδιακών αμφορέων,31 καθώς και αμφορέων από τη Μίλητο.32

Συνοψίζοντας, οι αρχαιομετρικές μελέτες κατέδειξαν την ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου αμφο-
ρέων στην περιοχή της αρχαίας Αλάσαρνας που δραστηριοποιείται από τα υστεροκλασικά μέχρι 
και τα υστεροελληνιστικά χρόνια. Η σφράγιση των αμφορέων του εργαστηρίου ήταν σποραδική 
και πιθανώς αποτελούσε πράξη με ιδιωτικό χαρακτήρα εντός του εργαστηρίου, που εξυπηρετούσε 
συγκεκριμένες ανάγκες κάθε φορά, όπως φορολόγηση της παραγωγής, έλεγχος χωρητικότητας, ανα-
γνώριση του εργαστηρίου και του ιδιοκτήτη. Ανάμεσα στα ονόματα των ενσφράγιστων λαβών ανα-
γνωρίστηκε πιθανώς γυναικείο όνομα, η έρευνα του οποίου δίνει σημαντικά στοιχεία για τη συμβο-
λή της γυναίκας στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Η 
εύφορη πεδιάδα της Αλάσαρνας που ευνοούσε την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού, 

29 Γιαννικουρή κ.ά. 2011, 889 κ.ε.
30 Γεωργοπούλου, Ονόματα γυναικών σε ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, Τιμητικός τόμος για την ομότιμη καθηγή-
τρια Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Κοκκορού-Αλευρά υπό έκδοση.
31 Παλαμίδα και Σέρογλου 2009, 501-29· Garćia-Sánchez 2008, 285-89, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της έρευ-
νας των ροδιακών σφραγισμάτων με γυναικεία ονόματα.
32 Jöhrens 2009, 213.

Εικόνα 11. Θραύσμα ενσφράγιστης λαβής κωακού αμφορέα, που 
διατηρεί το ένα στέλεχος των διπλών λαβών (Α20/Α211/2011). 
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τα κοιτάσματα εξαιρετικής ποιότητας πηλού και το λιμάνι της,33 αναμφισβήτητα συντέλεσαν στην 
ανάδειξη του δήμου των Αλασαρνιτών σε ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο του νησιού.

✳ ✳ ✳

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συστηματική ανασκαφή του ιερού του Απόλλωνα στην Αλάσαρνα της Κω από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών έφερε στο φως, εκτός από τα λείψανα οικοδομημάτων, αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές, γλυ-
πτά και πολλά ευρήματα κεραμικής. Οι βάσεις, οι λαβές, τα θραύσματα χειλέων καθώς και μεγάλα 
τμήματα από το σώμα κωακών εμπορικών αμφορέων της ελληνιστικής εποχής υπερτερούν αριθ-
μητικά των άλλων κεραμικών ευρημάτων. Οι αρχαιομετρικές μελέτες κατέδειξαν ότι τα ευρήματα 
αυτά προέρχονται από τοπικό εργαστήριο, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή 
της Αλάσαρνας. Το εργαστήριο αμφορέων είχε διάρκεια ζωής από τον 4ο αι. π.Χ. ως και τους υστε-
ροελληνιστικούς χρόνους, δεν εφήρμοσε συστηματική σφράγιση των αγγείων της και κατασκεύαζε 
κυρίως δύο τύπους αμφορέων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κως, αρχαία Αλάσαρνα, Καρδάμαινα, ιερό Απόλλωνα, κωακοί εμπορικοί αμφορείς, τοπικό εργαστήριο, 
ελληνιστική περίοδος

SUMMARY 

coan transport amphora production in halasarna during late classic and hellenistic period

The systematic excavation at the Sanctuary of Apollo carried out by the University of Athens has 
revealed thousands of Coan amphora fragments of the Hellenistic period. Archaeometrical studies 
of the material have indicated the existence of local amphora production on the area of Halasarna, 
which was active from early 4th century BC until the Late Hellenistic period. The use of stamps on 
the amphora handles has never been systematic and the local workshop mainly produced two types 
of amphora.
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