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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΟΥ/ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΦΟΡΕΑ 1 (= LRA 1) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ1

Μέσα στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο πού διαμορφώνεται για τή Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, τά παράλια τής Μικρός 
’Ασίας αποκτούν μεγαλύτερη γεωγραφική άξια, καθώς έντάσσονται στούς 
θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους πού ενώνουν τή νέα πρωτεύουσα μέ τις 
ανατολικές επαρχίες καί τή Δυτική Μεσόγειο2. Ή Κωνσταντινούπολη, ώς 
Νέα Ρώμη, είναι εκείνη πού πια αποτελεί τό διοικητικό άλλα καί οικονο
μικό κέντρο τής αυτοκρατορίας· σέ αύτήν καταλήγουν βασικές οικονομικές 
άρτηρίες, πού άφοροΰν όχι μόνο στό εξωτερικό εμπόριο μέ τήν ’Ανατολή 
άλλα καί στό εσωτερικό εμπόριο τής Μεσογείου, τό όποιο εκτεινόταν άπό 
τή Μικρά Άσία ώς τή Γαλλία καί τήν ’Ισπανία καί άπό τή Βόρειο ’Αφρική 
ώς τήν Κωνσταντινούπολη3. Ή Μεσόγειος θάλασσα, εξάλλου, εξακολουθεί 
ώς τά μέσα περίπου τού 7ου αιώνα μ.Χ. νά άποτελει σέ σημαντικό βαθμό 
«mare nostrum» γιά τήν αυτοκρατορία καί βασικό δίαυλο οικονομικών καί

1. Ή παρούσα μελέτη βασίζεται κατά τό μεγαλύτερο μέρος της σέ συμπεράσματα 
τής εργασίας πού εκπόνησα τό έτος 1999 προς απόκτηση τού μεταπτυχιακού διπλώ
ματος ειδίκευσης τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών ώς υπότροφος τού 'Ιδρύματος Μεί- 
ζονος Ελληνισμού καί ύπό τήν εποπτεία τής καθηγήτριας τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών Σοφίας Καλοπίση-Βέρτη.

2. Βλ. καί παρακάτω, σ. 21 κέ.
3. "Αλλωστε δέν θά μπορούσε νά γίνει διαφορετικά, καθώς ή κεντρικά ελεγχόμε

νη καί όμαλή διεξαγωγή τής μεταφοράς, π.χ. τού σίτου άπό τήν ’Αλεξάνδρεια στήν 
Κωνσταντινούπολη, είχε μεγάλη σημασία γιά τήν ίδια τήν ομαλή λειτουργία τής 
πρωτεύουσας.
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πολιτιστικών επαφών έξασφαλίζοντας μια αρκετά σταθερή επικοινωνία 
μεταξύ τών παράλιων πόλεων τού Βυζαντίου. “Αλλωστε, πάντα προτιμάται 
τό εμπόριο διά θαλάσσης, γιατί είναι φθηνότερο καί ταχύτερο4. Τό εμπόριο 
αύτό διεξάγεται τόσο μέ ιδιωτική πρωτοβουλία άνεξάρτητων ναυκλήρων 
καί εμπόρων, όσο καί ύπό τόν προοδευτικά αύξανόμενο κρατικό έλεγχο5. 
Αύτός ό γενικότερος κρατικός εναγκαλισμός καί περιορισμός διαπιστώνε
ται αφενός μέ τήν εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων, όπως είναι ή άννώνη 
(annona)6, καί άφετέρου μέ τόν έλεγχο τών συντεχνιακών οργανώσεων, 
όπως τών εμπόρων καί τών ναυκλήρων7.

Έτσι τα Μικρασιατικά παράλια - αλλά καί τα γειτονικά νησιά τού 
Αιγαίου - μπορούν νά διαδραματίσουν διαμετακομιστικό καί συνάμα 
ένεργό οίκονομικοεμπορικό ρόλο: βιοτεχνικά προϊόντα τών πόλεων, 
καθώς καί γεωργικά προϊόντα άπό τις εύφορες πεδιάδες καί κοιλάδες τής 
Μικρός ’Ασίας ήταν έξαγώγιμα είδη - Ιδίως, όπως θά φανεί καί παρακά
τω, τό κρασί. Πράγματι, στό μικρών καί μεγάλων αποστάσεων εμπόριο 
πού άναπτύσσεται στή Μεσογειακή λεκάνη, διακινούνται κυρίως προϊό
ντα εύρείας κατανάλωσης, μεταξύ τών όποιων σημαντική θέση κατείχαν 
εκτός άπό τά σιτηρά, τό λάδι καί τό κρασί. Τά προϊόντα αύτά, άπαραίτητα 
στήν καθημερινή διατροφή τών άνθρώπων, μεταφέρονταν μέσα σέ άμφο- 
ρεις άπό τήν άρχαιότητα8.

Είναι γνωστό ότι, ενώ οί ίδιοι οί άμφορεϊς δέν έχουν καμία εμπορική 
ούτε αισθητική αξία, ώστόσο αποτελούν απτές άποδείξεις εξαγωγής άγρο- 
τικών προϊόντων9, εμπορικής δραστηριότητας καί διακίνησης άγαθών. Ή

4. D. P. S. Peacock - D. F. Williams, Amphorae and the Roman Economy, Νέα 
Ύόρκη 1986, σ. 64.

5. S. J. Keay, Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A Typology 
and Economie Study: The Catalan Evidence, BAR International Series, Suppl. 196, 
Λονδίνο 1984, σ. vili.

6. Για τήν άννώνη, κρατικό φόρο πού πληρωνόταν σέ είδος, βλ. παρακάτω σ. 19 κέ.
7. Βλ. παρακάτω, σσ. 20-22 καί 27-28.
8. Είναι γεγονός ότι «τό κρασί καί τό λάδι ήταν σχεδόν τόσο σημαντικά δσο τό 

καθημερινό ψωμί καί οί μαζικοί αριθμοί τών ρωμαϊκών αμφορέων πού μεταφέρο
νταν μέ πλοία σέ όλη τή Μεσόγειο είναι μάρτυρες όργανωμένου εμπορίου καί συνε
χούς προμήθειας» : Ρ. Arthur, «Aspects of Byzantine economy: An evaluation of am
phora evidence from Italy», στο V. Déroche - J.-M. Spieser (έπιμ.), Recherches sur la 
céramique byzantine, Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH), Suppl. 18 (1989), 
σ. 82 σημ. 2, σσ. 85, 87.

9. J. Y. Empereur - M. Picon, «The production of Aegean amphorae: Field and
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μεγάλη συχνότητα ανεύρεσης αμφορέων σέ μεγάλες ποσότητες - «ποσο
τικός» παράγων - καθώς και ή χρήση τους ως μέσων μεταφοράς εμπο
ρικών προϊόντων - «ποιοτικός» παράγων - αποτελούν τα κύρια χαρακτη
ριστικά πού στοιχειοθετούν τήν αρχαιολογική άξια τους· συνιστούν ψηφί
δες μιας όχι στατικής αλλά ιδιαίτερα ζωντανής εικόνας για τήν έμπορική 
- καί όχι μόνο - ζωή τής υπό έξέταση περιφερείας. "Αλλωστε ή διασπορά 
καί ή κοινή χρήση αμφορέων τού Ιδιου τύπου σέ όλη τή Μεσόγειο μπορεί 
νά άποτελέσει ένα μέσον τεκμηρίωσης των εμπορικών σχέσεων πού 
υπήρχαν μεταξύ των κέντρων παραγωγής τους καί τών κέντρων εισαγωγής 
τους. Πράγματι, ή έρευνα σήμερα στρέφει τήν προσοχή της στον έντοπι- 
σμό τών κέντρων παραγωγής καθενός άπό τούς γνωστούς τύπους αμφο
ρέων πού αποκαλύπτονται σέ άνασκαφές σέ όλη τή Μεσόγειο. Για τό 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες νέες διεπιστημονικές μέθοδοι, 
π.χ. για τήν ανάλυση τής σύστασης τού πηλού ή για τήν ποσολόγηση τών 
αμφορέωνι0.

Μπορεί, επομένως, κανείς νά άντιληφθεϊ ότι ή δεδομένη γεωγραφική 
καί ή προοδευτικά αύξανόμενη πολιτικοοικονομική σημασία πού λαμβά
νουν τα παράλια τής Μικρός ’Ασίας γιά τή Βυζαντινή Αύτοκρατορία, 
είναι δυνατόν νά επιβεβαιωθούν αρχαιολογικά μέσα άπό τή μελέτη τού 
ύστερορωμαϊκού/πρωτοβυζαντινού άμφορέα 1 (Late Roman Amphora 1 = 
LRA 1 στό εξής) “, γιά τόν όποιο ή έρευνα θεωρεί ότι μία άπό τις παραγω
γούς περιοχές του καί ίσως μάλιστα τόπος καταγωγής του ήταν ή Κιλικία 
τής Μικρός ’Ασίαςι2. 10 11 12

laboratory studies», στο R. Ε. Jones - Η. W. Catling (έπιμ.), Proceedings of a Meeting. 
New Aspects of Archaeological Science in Greece, Athens 1987, British School at 
Athens, Occasional Paper 3 of the Fitch Laboratory, 1988, o. 33.

10. J. A. Riley, «The coarse pottery from Berenice», στό Excavations at Sidi 
Khrebish, Benghazi (Berenice), Libya Antiqua, Suppl. V, τόμ. II (1979), σ. 92: χαρα
κτηριστική τού νέου προσανατολισμού τής έρευνας είναι ή προσοχή πού αποδίδεται 
στήν εφαρμογή ποσολογικών τεχνικών, εφόσον μπορούν νά προκόψουν πληροφο
ρίες πού νά άφορούν όχι μόνον τόν ειδικό στήν κεραμική αρχαιολόγο άλλα επίσης 
τόν άρχαιολόγο μέ ενδιαφέρον γιά τήν οικονομική ιστορία.

11. Χρησιμοποιείται ή τυπολογία τών αμφορέων κατά Riley 1979, σσ. 212-232.
12. J. W. Hayes, Excavations at Sarachane in Istanbul, τόμ. 2: The Pottery, Prince

ton 1992, σ. 64.
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Ό ύστερορωμαϊκός/πρωτοβυζανηνός αμφορέας 1 
(Late Roman Amphora 1 = LRA l)'7,

Οί αμφορείς πού ανήκουν στον τύπο LRA 1 (ε’ικ. 1-3 ) είναι κυλινδρικού σχή
ματος και έχουν παχύ στόμιο μέ μια χαρακτηριστική αύλακα κάτω από τό 
χείλος. Κάτω από αύτήν καί στο ύψηλότερο σημείο τού κυλινδρικού λαιμού 
ξεκινούν δύο σχεδόν κάθετες άλλά ασύμμετρες λαβές πού καταλήγουν στον 
ώμο τού άγγείου |4. Χαρακτηριστικές γιά τον άμφορέα είναι οί αύλακες των 
λαβών, οί όποιες σχηματίστηκαν από τό «τρέξιμο» δύο δακτύλων κατά μήκος 
τής έπιφάνειάς τους|5. Τό κάτω μέρος τού άμφορέα καταλήγει σέ στρογγυλε- 
μένη βάση. Ό πηλός τού LRA 1 είναι άπό κιτρινωπός ώς πορτοκαλόχρους, 
ενώ ή επιφάνεια τού άμφορέα φέρει πολλές φορές ρόδινο έπίχρισμα |6. Τό 
σώμα καλύπτεται μέ αύλακώσεις, οί όποιες στό μέσον τού άγγείου είναι διευ
θετημένες πιό αραιά, ενώ στον ώμο και στή βάση π ιό πυκνά. Ωστόσο, μπορεί 
κανείς νά συναντήσει διάφορες παραλλαγές '7. 13 14 15 16 17

13. Μερικές άπό τις συμβατικές ονομασίες πού έχουν δοθεί κατά καιρούς γιά 
τον τύπο άμφορέα LRA 1 πού θά έξεταστει είναι οί έξής : Riley 1979, type LRA 1 = 
Μ. Egloff, Kellia, La poterie copte, Γενεύη 1977, type 164 και 169 = J. A. Riley, «The 
pottery from the cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3», στό J. Η. Humphrey (έπιμ.), 
Excavations at Carthage 1977, conducted by the University of Michigan, τόμ. 6, Ann 
Arbor 1981, type 1 = Keay 1984, type LIII = Peacock - Williams 1986, form 44 = 
Hayes 1992, type 5.

14. Ώς προς τό σχήμα τού LRA 1, έχει διαπιστωθεί ή ύπαρξη δύο βασικών 
παραλλαγών του, πού διαδέχονται ή μια τήν άλλη μέσα στό χρόνο: ή πιό πρώιμη 
(άρ. 169 κατά τον Egloff) χρονολογείται ώς τήν άρχή τοΰ 6ου αιώνα, ενώ ή ύστερη 
παραλλαγή - πού είναι καί ή πιό συνήθης - χρονολογείται άπό τήν άρχή τοΰ 6ου ώς 
τά μέσα τοΰ 7ου αιώνα (άρ. 164 κατά τον Egloff) : Egloff 1977, σσ. 112,113. C. Abadie- 
Reynal, «Les amphores protobyzantines d’Argos (IVe-VIe siècles)», στό V. Déroche - 
J.-M. Spieser (έπιμ.), Recherches sur la céramique byzantine, BCH Suppl. 18 (1989), 
σ. 52. Hayes 1992, σ. 64. ’Απομίμηση τοΰ LRA 1 καί μάλλον διάδοχός του άπό τά 
μέσα ώς καί τό τέλος τοΰ 7ου αιώνα είναι ό άμφορέας-τύπος 21 τοΰ Hayes : Hayes 
1992, σ. 69. Επίσης ένας διάδοχος τοΰ LRA 1 στούς σκοτεινούς αιώνες πρέπει νά 
είναι καί ό δημοσιευμένος άμφορέας άπό τή Χίο : J. Boardman, «The pottery», στό 
Μ. Ballance - J. Boardman - S. Corbett - S. Hood, Excavations in Chios, 1952-1955, 
Byzantine Emporio, BSA Suppl. 20 (1989), o. 114, είκ. 43.280, πίν. 25.280.

15. C. Williams, Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery, Τορόντο 
1989, σ. 95.

16. Hayes 1992, σ. 63. Riley 1979, σ. 212. Peacock - Williams 1986, σ. 187, είκ. 106.
17. Έτσι π.χ. στούς LRA 1 άπό τό ναυάγιο κοντά στό νησάκι Yassi Ada, τών
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Ενίοτε άπαντοΰν γραπτές κοκκινόχρωμες, συνήθως, επιγραφές (dipinti) 
στον ώμο ή στο λαιμό ή καί εγχάρακτες, οί όποιες τίς περισσότερες φορές 
είναι δυσανάγνωστες καί μή έρμηνεύσιμες, καθώς είναι συντομογραφημέ- 
νες καί κακογραμμένες. Οί επιγραφές αυτές, πού είναι γραμμένες στήν 
πλειονότητά τους μέ ελληνικούς χαρακτήρες, είτε άναφέρονται στό περιε
χόμενο πού κάποτε μετέφερε ό αμφορέας, είτε δηλώνουν άριθμούς οί 
όποιοι μπορεί να σχετίζονται μέ τόν όγκο τού περιεχομένου αύτοΰ ή τή 
χωρητικότητα τού ίδιου τού αγγείου· επίσης, καμιά φορά είναι χριστιανι
κού περιεχομένου, αφορούν σέ ονόματα ανθρώπων κ.λπ.18 19. Οί ερευνητές 
φαίνεται να συμφωνούν ότι ή παρουσία τους συνδέεται μέ σχετικά πρώιμα 
παραδείγματα τού LRA 1ι9.

Οί αμφορείς πού ανήκουν στον τύπο αυτό είναι άπό τούς πλέον διαδε
δομένους τόσο γεωγραφικά όσο καί ποσολογικά: Ή παρουσία τους εκτείνε
ται χρονικά άπό τόν πρώιμο 5ο ως τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί γεωγρα
φικά σέ όλη τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία - ενδεικτικά άναφέρεται ότι εντο
πίζονται στήν Κωνσταντινούπολη (Saraçhane), τόν Ίστρο-Ποντικό χώρο, 
τή Θάσο, τή Χίο, τή Σάμο, τό ναυάγιο τού Yassi Ada τού 7ου αιώνα, τό 
Άνεμούριον Κιλικίας20, τήν Κύπρο, τήν ’Αγορά ’Αθηνών, τό Άργος, τήν 
Αίγυπτο (Kellia), τή Βερενίκη, τήν Καρχηδόνα, τή Μασσαλία κ.ά. Μέ βάση 
τά στατιστικά καί ποσολογικά στοιχεία άπό διάφορες άνασκαφές θέσεων 
άπό τήν ’Ανατολική αλλά καί τή Δυτική Μεσόγειο, φαίνεται ότι ή παρουσία 
του αυξάνεται ποσοτικά κατά τή διάρκεια τού 6ου αιώνα μ.Χ.: είναι ή 
περίοδος κατά τή διάρκεια τής όποιας σημειώθηκαν οί πιό πολλές έξα-

άρχών τοΰ 7ου αιώνα, έχει παρατηρηθεί μια αρκετά μεγάλη ποικιλία στή διακόσμη- 
ση τής έπιφάνειάς τους : G. F. Bass, «The pottery», στο G. F. Bass - F. H. van Door- 
nick, Yassi Ada, A Seventh-century Byzantine Shipwreck, τόμ. I, Τέξας 1982, σ. 155. 
Ή Williams στήν άνασκαφή τοΰ ’Ανεμουρίου τής Κιλικίας θεωρεί πιθανόν ότι ό 
τρόπος διευθέτησης τών αυλακώσεων ακολουθεί μιά χρονολογική εξέλιξη: ή πιό 
έντονη κλιμακωτή αυλάκωση χαρακτηρίζει τόν τύπο στα πιό ύστερα στάδιά του 
(κυρίως στά τέλη τοΰ 5ου καί ως τόν 7ο αιώνα) : Williams 1989, σ. 95, είκ. 56-57.

18. Μ. Lang, The Athenian Agora XXI, Graffiti and Dipinti, Princeton 1976, σ. 
62: Ha 36, 81, He 39, H 42. Kiley 1979, σ. 212. Keay 1984, σ. 271. Hayes 1992, σσ. 
63-64, σημ. 7.

19. J. W. Hayes, «The Roman deposits: the pottery», στό J. Boardman - J. Hayes, 
Excavations at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits II and Later Deposits, BSA Suppl. 
10 ( 1973), σ. 116. Hayes 1992, σ. 64. Riley 1979, σ. 212. Μ. G. Fulford - D. P. S. Peacock, 
Excavations at Carthage: The British Mission, τόμ. 1,2, Sheffield 1984, σ. 144.

20. Γιά τήν ανεύρεσή τους καί σέ άλλες θέσεις τής Κιλικίας, βλ. παρακάτω, σ. 18 
σημ. 29.



16 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

γωγές τοϋ LRA 1 προς δλη τήν αυτοκρατορία. Στή συνέχεια, δηλαδή στα 
τέλη τοϋ 6ου μέ αρχές τοϋ 7ου αιώνα μ.Χ., οί εξαγωγές τοϋ LRA 1 φθίνουν 
μέ σταθερό ρυθμό21.

’Αρχικά ό τύπος αυτός είχε θεωρηθεί ότι προέρχεται από τήν Αίγυπτο 
κυρίως βάσει τοϋ μεγάλου άριθμοϋ ευρημάτων στήν περιοχή22.

Μιά ανάλυση δείγματος τοϋ LRA 1 δημοσιεύθηκε τό 1979 από τόν 
D. F. Williams. Τό δείγμα αυτό ανήκε, όπως σημειώνεται, στή σειρά των 
αμφορέων τής ’Ανατολικής Μεσογείου, οί όποιοι μέσα από τό θαλάσσιο 
εμπόριο κατέληξαν σέ διάφορες θέσεις τής δυτικής Βρετανίας τοϋ υστέρου 
5ου καί τοϋ 6ου αιώνα. Ό έρευνητής θεωρεί ως γεωλογικά πιό συμβατές

21. Για στατιστικά στοιχεία ή άπλώς άναφορές, βλ. ενδεικτικά: Hayes 1992, σ. 64 
(Κωνσταντινούπολη). Williams 1989, σ. 96 (Άνεμούριον). Abadie-Reynal, BCH Suppl. 
18 (1989), σσ. 52, 54 (’Άργος). C. Abadie-Reynal - J.-P. Sodini, La céramique paléochré
tienne de Thasos, Études Thasiennes XIII, Παρίσι 1992, σσ. 53-56, 88-89, είκ. 23-24 
(Θάσος). Riley 1979, σ. 213 (Βερενίκη). L. Neuru, «Late Roman pottery: a fifth-century 
deposit from Carthage», Antiquités Africaines 15 (1980), σ. 203 (Καρχηδόνα). Μ. 
Bonifay - F. Villedieu, «Importations d’amphores orientales en Gaule (Ve-VIIe siècle)», 
στο V. Déroche - J.-M. Spieser (έπιμ.), Recherches sur la céramique byzantine, BCH 
Suppl. 18 (1989), σ. 25 (Μασσαλία). Keay 1984, σσ. 271-278 (’Ισπανία). Γιά τις 
υπόλοιπες θέσεις ανεύρεσης πού άναφέρθηκαν, βλ. C. Scorpan, «Contribution à la 
connaissance de certains types de céramiques romano-byzantines (IVe-VIIe siècles) 
dans l’espace Istro-Pontique», Dacia XXI (1977), σσ. 277-278, είκ. 12 (Ίστρο- 
Ποντικός χώρος). C. Steckner, «Les amphores LR 1 et LR 2 en relation avec le 
pressoir du complexe ecclésiastique des thermes de Samos», στο V. Déroche - J.-M. Spie
ser (έπιμ.), Recherches sur la céramique byzantine, BCH Suppl. 18 (1989), σ. 57-71 
(Σάμος). Boardman 1989, σ. 106, είκ. 43.280 καί πίν. 25.241, 280 (Χίος). Bass 1982, 
σσ. 155-157, 160-165 (Yassi Ada). N. Green, «An underwater archaeological survey of 
Cape Andreas, Cyprus, 1969-70: a preliminary report», στό D. J. Blackman (έπιμ.), 
Marine Archaeology, Λονδίνο 1973, σ. 161, είκ. 19-22. V. Karageorghis, «Chronique 
des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1969», BCHXCIV (1970), σ. 
285, είκ. 152. J. W. Hayes, «Problèmes de la céramique des VlIème-IXème siècles à 
Salamine et à Chypre», στο Salamine de Chypre, Histoire et Archéologie: État des 
recherches (Lyon, 13-17 mars 1978), Colloques Internationaux du Centre National de 
la Recherche Scientifique, Παρίσι 1980, σ. 379, είκ. 15. H. W. Swiny (έπιμ.), An 
Archaeological Guide to the Ancient Kourion Area and the Akrotiri Peninsula, Λευ
κωσία 1982, σ. 184 (Κύπρος). H. S. Robinson, The Athenian Agora V, Pottery of the 
Roman Period, Princenton 1959, σ. 115, πίν. 32, άρ. M333 (’Αγορά ’Αθηνών). Egloff 
1977, σσ. 112-113 (Κέλλια). D. F. Williams, «The heavy mineral separation of ancient 
ceramics by centrifugation: a preliminary report», Archaeometry21 (1979), σσ. 177- 
182 (Tintagel).

22. Hayes 1992, σ. 64, σημ. 9.
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περιοχές προέλευσης τού δείγματος τή βόρεια Συρία καί τή νοτιοδυτική 
Μικρά ’Ασία23. Ώς πιο πιθανές περιοχές προέλευσης του LRA 1 καί για 
τον Riley, στή δημοσίευση τής κεραμικής από τή Βερενίκη, είναι πια ή 
νοτιοδυτική ακτή τής σημερινής Τουρκίας καί ή περιοχή τής ’Αντιόχειας 
τής Συρίας24. Όμως θά έπιμείνει πιό πολύ στή δεύτερη περίπτωση, υποστη
ρίζοντας ότι μια καταγωγή από τή βόρεια Συρία θά ταίριαζε πολύ μέ τήν 
ανάπτυξη τού αγροτικού πλούτου πού έχει διαπιστιυθεΐ στήν περιοχή τής 
’Αντιόχειας από τόν 4ο ώς τόν 6ο αιώνα μ.Χ.25. Τήν ίδια άποψη υποστήριξε 
τήν ’ίδια περίοδο καί ένας άλλος έρευνητής, ό Peacock26. 'Ωστόσο, καί οί 
δύο επισημαίνουν παράλληλα τό εξής παράδοξο γεγονός : εάν ô εν λόγφ 
τύπος αμφορέα προερχόταν όντως από τήν ’Αντιόχεια, τότε τό κύριο 
περιεχόμενό του θά πρέπει νά ήταν τό λάδι, τό όποιο ήταν καί τό κύριο 
έξαγωγικό προϊόν της. Ή Τυνησία, όμως, καί πιό συγκεκριμένα ή Καρχη- 
δόνα, όπου διεξήγαγαν τίς άνασκαφές τους, ήταν επίσης μία από τις 
περιοχές πού κατεξοχήν παρήγαν λάδι καί επομένως δέν θά είχε ιδιαίτε
ρους λόγους νά προβεΐ σέ εισαγωγή επιπλέον λαδιού άπό τήν ’Αντιόχεια, 
ιδιαίτερα μάλιστα σέ τόσο μεγάλο εύρος, όσο δείχνει ή ποσολογική παρου
σία τού εισηγμένου άμφορέα.

Σήμερα ώς πιθανότερο περιεχόμενο τού άμφορέα θεωρείται ότι ήταν τό 
κρασί, ενώ τό λάδι φαίνεται νά αποκλείεται27. Είναι δυνατόν λοιπόν, άντι- 
στρέφοντας τήν παραπάνω υπόθεση εργασίας, νά ύποστηριχθεΐ ότι, εφόσον 
δέχεται κανείς τό κρασί ώς τό κύριο είδος πού περιείχε ό άμφορέας αυτός, 
τότε πρέπει νά άναθεωρηθει ώς τόπος καταγωγής του, παραμένοντας βέβαια 
ώς τόπος παραγωγής, ή ελαιοπαραγωγός ’Αντιόχεια πού έξήγε κρασί σέ περιο
ρισμένη κλίμακα28.

23. D. F. Williams 1979, σ. 181.
24. Riley 1979, σ.212.
25. Riley 1981, σ. 120, είκ. 14.
26. Fulford - Peacock 1984, σσ. 22, 119. Peacock - Williams 1986, σ. 186: αναφέρει 

τις Κεντρική Ελλάδα, Περαία τής Ρόδου, δυτική ακτή του κόλπου τής Αττάλειας, 
Κύπρο καί περί τόν κόλπο του Iskenderun (Άλεξανδρέττα) στήν Τουρκία. Κλίνει 
προς τήν τελευταία θέση επειδή είναι κοντά στήν ’Αντιόχεια «όπου εργαστηριακή 
έρευνα έχει υποδείξει μιά αναζωογόνηση τής γεωργίας, ιδίως καλλιέργεια ελαίων, 
άπό τόν 4ο αιώνα».

27. Μ. Bonifay - D. Piéri, «Amphores du Ve au Vile s. à Marseille: nouvelles 
données sur la typologie et le contenu», Journal of Roman Archaeology 8 (1995), σ. 
109. Hayes 1992, σ. 64, σημ. 10.

28. Riley 1979, σσ. 214-5. Επίσης άναφέρεται ότι μέ βάση κάποιες επιγραφές
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Εξέλιξη στην έρευνα ώς προς τούς τόπους παραγωγής αμφορέων LRA 1 
σημειώθηκε μέ την επιτόπια μελέτη των J.-Y. Empereur καί Μ. Picon, πού 
εντόπισαν μια σειρά υπολειμμάτων έργαστηρίων παραγωγής τού αμφορέα 
στην ευρύτερη περιοχή τής βόρειας Συρίας καί τής Κιλικίας29, καθώς καί 
στή Ρόδο καί τήν Κύπρο. Ή συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει στό συμπέρα
σμα ότι, μέ βάση τά δεδομένα πού συγκεντριόθηκαν από τήν επιτόπια έρευ
να καί τις άναλύσεις, σχηματίζονται δύο εμπορικοί άξονες: ό ένας αντι
στοιχεί στις εξαγωγές περί τή Ρόδο, οί όποιες φαίνεται να γίνονται ώς επί 
τό πλειστον από τήν Κιλικία καί τήν περιοχή τής ’Αντιόχειας μέ μια πολύ 
μικρή συμμετοχή τής Κύπρου, ενώ ό άλλος εμπορικός άξονας άντιστοιχεί, 
σύμφωνα μέ τούς ερευνητές αυτούς, στις έξαγωγές προς τήν Αίγυπτο. 
Έδώ, άπό τά δείγματα πού συλλέχθηκαν, περίπου τό 80% αποδίδεται στήν 
Κύπρο30 καί τό 15% στήν Κιλικία.

Έχουν εντοπισθεΐ αρκετά κέντρα παραγωγής τού LRA 1. Πρέπει ώστό- 
σο να γίνουν πολλές ακόμα αναλύσεις πηλών άπό τις διάφορες περιοχές 
παραγωγής τού LRA 1 καί συγκρίσεις μέ τις περιοχές άπό τις όποιες έξή- 
χθησαν, ώστε να δει κανείς στή συνέχεια καί τά ποσοστά εξαγωγών πού 
τούς αντιστοιχούν. Μόνον έτσι θά ήταν ίσως δυνατόν νά προβούμε σέ 
περαιτέρω διάκριση :

πού φαίνεται ότι αφορούσαν στήν αιγυπτιακή μονάδα μέτρησης στερεών, τήν άρτά- 
βη, είχε διερευνηθει καί ή περίπτωση ό LRA 1 νά μετέφερε σιτηρά. 'Ωστόσο αποκλεί
ει νά ήταν τό αυθεντικό καί κύριο εμπόρευμα πού μετέφεραν, γιατί είχε εξαχθεί 
εύρέως σέ σημαντικές σιτοπαραγωγούς περιοχές, όπως ή Καρχηδόνα. Συχνά, όπως 
στούς αμφορείς τού ναυαγίου τού Yassi Ada, έχει παρατηρηθεί ή εσωτερική επένδυ
ση τών αγγείων αύτών μέ ρητίνη πού υποδεικνύει τή μεταφορά υγρών προϊόντων: 
Bass 1982, σσ. 164-165. Αύτή τήν άποψη έχουν υποστηρίξει οί Bonifay - Piéri γιά τήν 
παραλλαγή τού LRA la, δείγματα τής όποιας έντόπισαν στό άρχαΐο λιμάνι τής 
Μασσαλίας. Όπως φαίνεται, στόν 5ο αιώνα μ.Χ. ή πλειονότητα αύτών τών αμφο
ρέων έχει εσωτερική έπένδυση, γεγονός πού πρέπει, όπως υποστηρίζουν, νά εξαιρεί 
(;) τό λάδι. Τό Ιδιο ισχύει καί στον 6ο αιώνα γιά τόν LRA lb ύπό-τύπο 2 αύτών τών 
ερευνητών: Bonifay - Piéri 1995.

29. Άναφέρονται μεταξύ άλλων οί Σελεύκεια Πιερία, ’Αλεξάνδρεια, Yumurtalik 
(Ν.Α. τών ’Αδάνων), Karatas, Ταρσός, Σόλοι-Πομπηούπολη, Aya§ (Έλαιούσα-Σε- 
βαστή) κ.λπ.: J. Y. Empereur - Μ. Picon, «Les régions de production d’amphores im
périales en Méditerranée orientale», Actes du colloque «Amphores romaines et 
histoire économique: Dix ans de recherche», Sienne 1986, École française de Rome 
1989, σσ. 236-243, είκ. 18, 19. Empereur - Picon 1987, σ. 33, είκ. 21.

30. Ή Κύπρος ώς πιθανός τόπος παραγωγής έχει έπισημανθεΐ καί βάσει γραπτών 
επιγραφών (dipinti), οί όποιες φαίνεται ότι είναι σημειώσεις χωρητικότητας πού χρη-
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• τοϋ τόπου καταγωγής του άμφορέα, ό όποιος λογικά πρέπει να χαρα
κτηρίζεται άπό μεγάλη χρονική έκταση ζωής καί ευρύτερες έξαγωγές, καί

• άλλων θέσεων παραγωγής τοϋ Ιδιου τύπου άμφορέα, οί όποιες, καθώς 
βρίσκονταν μέσα στό πεδίο έμπορικής «ακτινοβολίας» τοϋ τόπου καταγω
γής του, κάποια στιγμή άρχισαν νά μιμούνται τόν τύπο αύτό για διαφό
ρους λόγους («μόδα», τυποποίηση κ.λπ.). Στην ίδια φιλοσοφία τής άποψης 
αύτής κινείται ή επισήμανση τοϋ Hayes ότι στήν Κύπρο είναι συνήθεις οί 
ντόπιες απομιμήσεις τοϋ LRA 1 - ιδίως στον 7ο αιώνα -, οί όποιες όμως 
δέν έχουν τή χαρακτηριστική σύσταση πηλού τοϋ «αύθεντικοΰ» LRA 1, ενώ 
ως τόπο καταγωγής αύτοΰ τοϋ τύπου αμφορέων προτείνει τήν παραλιακή 
Κιλικία’1.

Επικεντρώνοντας λοιπόν τήν προσοχή μας στήν περιοχή αύτή, έπιση- 
μαίνεται ότι έχει παρατηρηθεί άπό τήν Abadie μιά ιδιαίτερη συγκέντρωση 
τοϋ LRA 1 στό άνατολικό καί βόρειο Αιγαίο καί σέ θέσεις πού σκιαγρα
φούν έναν θαλάσσιο δρόμο άπό νότια προς βόρεια καί κατά μήκος τών 
ακτών τής Μικρός ’Ασίας· επιπλέον ή ίδια παρατήρησε ότι θά έπρεπε νά 
εξεταστεί ποιος είναι ό ρόλος τής άννώνης στή διάδοση τών αμφορέων 
στήν περιοχή αύτή, καθώς οί άνάγκες τής πρωτεύουσας σέ είδη πρώτης 
ανάγκης θά ήταν μεγάλες’2. ”Ας σημειωθεί εδώ ότι ή άννώνη (annona) ήταν 
φορολογία σέ είδος, σέ προϊόντα, πού έπέβαλε τό κράτος βαρύνοντας 
ιδίως τούς αγροτικούς πληθυσμούς· επί Διοκλητιανοϋ καθιερώθηκε ώς ό 
κυριότερος φόρος τοϋ κράτους. Ή είσπραξη τοϋ φόρου αύτοΰ σέ προϊό
ντα έπέτρεπε στό κράτος νά καλύπτει όχι μόνον τις άνάγκες ανεφοδιασμού 
αστικών πληθυσμών άλλά καί τοϋ στρατού (στρατιωτική άννώνη· annona 
militaris) ”. Θεωρώντας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις επισημάνσεις αύτές, 
θά έπιχειρηθεί παρακάτω νά άναλυθοΰν οί τρόποι μέ τούς οποίους μπορεί 
νά συνδεόταν ή άννώνη μέ τόν εμπορικό δρόμο τών Μικρασιατικών παρα
λίων καί τή διακίνηση τών αμφορέων τύπου LR 1. 31 32 33

σιμοποιοϋν τόν κυπριακό μόδιο: βλ. Riley 1979, σ. 212. Peacock - Williams 1986, σ. 
186.

31. Hayes 1992, σ. 64, σημ. 8, 9. J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman 
Pottery, Λονδίνο 1997, σ. 33.

32. Abadie-Reynal, BCH Suppl. 18 (1989), σσ. 52, 54-56 καί «Céramique et 
commerce dans le bassin égéen du IVe au Vile siècle», στό Hommes et richesses 
dans l’Empire byzantin, τόμ. I: IVe-VIIe siècle, Παρίσι 1989, σ. 159. Abadie-Reynal 
-Sodini 1992,σσ.53-56, 88-89.

33. The Oxford Dictionary of Byzantium (ODB), Oxford University Press, 1991, 
τόμ. 1, σσ. 105-106.
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'Όπως επισημαίνει ό Peacock34, έχουν διακριθεΐ οί έξης κατηγορίες για τα 
είδη συναλλαγών μέσω των οποίων διαδίδονταν, μεταξύ άλλων, οί αμφορείς:

• αμοιβαιότητα η ανταλλαγή δώρων βάσει κοινωνικών έθίμων,
• αναδιανομή τών αγαθών μέσω τού έλέγχου μιας κεντρικής εξουσίας,
• εμπόριο τής αγοράς, όπου ή όποια ανταλλαγή βασίζεται φυσικά στο 

κέρδος.
Θά έπιμείνουμε στή δεύτερη περίπτωση, όπου μπορεί να ένταχθεΐ ή δια

δικασία διακίνησης άννωνικών προϊόντων από τό κράτος σέ απλό πληθυ
σμό ή καί στον στρατό.

Σημειώνεται λοιπόν ότι, αν ή πολιτική βούληση για τήν αναδιανομή 
αύτή ανήκε στήν κεντρική εξουσία, ή εκτέλεσή της οφειλόταν σέ μεγάλο βαθ
μό στούς ναυκλήρους. ’Έτσι, εφόσον ήταν σημαντικοί παράγοντες για τό 
κράτος ώς προς τή μεταφορά τών άννωνικών αγαθών στήν πρωτεύουσα, 
τύγχαναν ιδιαίτερης προσοχής καί προνομίων (π.χ. απαλλαγές από τέλη 
τών λιμανιών)35 36. Πράγματι, σέ μια σημαντική γιά τό θέμα πού μάς απασχο
λεί επιγραφή, τή λεγομένη έπιγραφή τής Άβύδου, διαπιστώνει κανείς ότι οί 
Κύλικες ναύκληροι τυγχάνουν ιδιαίτερης προνομιακής αντιμετώπισης από 
τό κράτος στό πλαίσιο τής διακίνησης κρασιού προς τήν Κωνσταντινούπο
λη ώς άννωνικοΰ, όπως φαίνεται, προϊόντος.

Ή έπιγραφή αύτή βρέθηκε στήν περιοχή τής αρχαίας Άβύδου καί μεταφέρ
θηκε στό Αρχαιολογικό Μουσείο τής Κωνσταντινούπολης. Χρονολογείται 
στήν εποχή τού ’Αναστασίου (περί τό 492). Τό περιεχόμενό της διακρίνεται σέ 
δύο τμήματα πού απέχουν μεταξύ τους χρονικά «είκοσι καί είκοσι δύο» έτη “. 
Στό πρώτο μέρος άναφέρεται ότι ή έπιγραφή αύτή είναι μία από ένα σύνολο 
στηλών μέ τό ίδιο περιεχόμενο πού είχαν στηθεί στις ακτές· πρόθεση ήταν νά 
ενημερωθούν καί νά προστατευθούν άπό τυχόν αυθαιρεσίες καί αύτοί πού 
ζητούσαν τα διόδια (άπαιτοϋντες, αρμόδιοι άξιωματούχοι τής Άβύδου), καί 
αύτοί πού έπρεπε νά τα καταβάλουν (άπαιτούμενοι, εμπορικά πλοία πού περ
νούσαν τά στενά τού Ελλήσποντου). Στό δεύτερο τμήμα τής επιγραφής καθο
ρίζεται τό άντίτιμο τών διοδίων. Ή έπιγραφή έχει ώς εξής37:

34. Peacock - Williams 1986, σ. 55 κέ.
35. Στο ίδιο, σ. 58· επίσης Η. Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes à 

Byzance (l’octava, le kommerkion et les commerciaires), Παρίσι 1963, σσ. 43-44.
36. H. Antoniadis-Bibicou 1963, σ. 76 κέ.
37. H. Grégoire, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d’Asie Mineure, 

τεΰχ. I, Παρίσι 1922, έπανέκδ. Άμστερνταμ 1968, σσ. 4-5, άρ. 4.
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Εί δέ τις [τολμήσει παραβήναι ταΰτα, θεσπίζομεν / αυτόν] / στρατίας
έκπίπτιν κ[αί............................. ποινή, / ύπο-] / βάλλεσθαι, τόν τε τήν αρχήν
εχον[τα τ]ών σ[τε/νών ποινήν] / πεντήκοντα χρυσού κατατιθέναι λίτρας 
εί[γ]ε οίω/δήποτε τρόπφ παραβαθώσιν οί τύποι τής ήμετέρας εύσεβίας. 
Άγρυπνΐν γάρ αυτόν καί πολύ / πραγμονΐν / εκαστα βουλόμεθα ώστε μηδένα 
κακουργοΰντα / λανθάνειν, ταΰτα δέ καί εν αύτοίς προτεθήναι τοις 
τό/ποις έθεσπίσαμεν, καί στήλαις έγχαράττεσθαι / λιθίναις / 
ένπηγνυμέναις εκεί πρός τή θαλάττη ώστε καί τούς άπαιτοΰντας καί τούς 
άπαιτουμένους άναγινώσκιν / τόν νόμον καί τούς μέν δεδιότας απέχεσθαι 
τής / απληστίας, τούς δέ θαρροΰντας μή άνέχεσθαι βλάβης / καί τόν / 
περίβλεπτον κόμητα των στενών αεί τήν άπιλήν / έν τοις πράγμασιν 
όρώντα τήν έν τοις έργοις / πΐραν εί ρα/θυμήση, προσδέχεσθαι. +
Γνώσις συνηθειών ας παριχον προ ετών είκοσει / καί εΐκοσει δύο τών 
στενών οί ναύκληροι, ώς / πολυπραγμο/νήσας ό ένδοξώτατος έπαρχος τής 
πόλεως άνήγαγεν / τή ήμετέρμ εΰσεβία, ας τινας καί επί τού παρόν/τος καί 
με/τά ταΰτα προσήκει μόνας διδόναι ούτως.
Οί οίνηγοί πάντες οί τόν οίνον κομίζοντες εις τήν / βασιΑίδ[α / τα]ύτην 
πόλειν πλήν μόνων τών Κιλίκων κλασσικοΐς τών / στενών / φόλλις εξ καί 
ξέστας δύο· / οί έληγοί καί όσπρηγοΐ καί λαρδηγοί κλασσικοΐς / τών 
στενών / φόλλις εξ· οί Κίλικες ναύκληροι κλασσικοΐς τών / στενών / φόλλις 
τρις καί ύπέρ πρόβας κεράτιν εν καί έν τώ έκ/πορίζιν κεράτια δύο· οί 
σιτηγοί κλασσικοΐς τών / στε/νών φόλλις τρις καί λόγψ πρόβας σίτου 
μόδιος εΐς· / καί έν τφ έκπορίξιν εντεύθεν ετέρους φόλλις τρις.

Μέ τή μεταφορά τής πρωτεύουσας τής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντι
νούπολη, ήταν φυσικό επόμενο ή στρατηγική θέση τής Άβύδου στα στενά τού 
Ελλησπόντου να αποκτήσει μεγάλη οικονομική σημασία. Ή "Αβυδος μαζί μέ 
τό Ιερόν στον Βόσπορο έγιναν τά δύο βασικά σημεία άπό όπου ελεγχόταν ή 
ναυσιπλοΐα άπό καί πρός τήν Κωνσταντινούπολη,8. Μπορεί κανείς νά άντι- 
ληφθεϊ λοιπόν τή σπουδαιότητα τής Άβύδου ώς κέντρου ελέγχου όλης τής 
εμπορικής κίνησης πού ξεκινώντας άπό κάθε σημείο τής Μεσογείου θά κατέ
ληγε στήν Κωνσταντινούπολη. Στό διάταγμα τού Αναστασίου, τό όποιο δια
σώζει ή επιγραφή πού παρατέθηκε, ό υπεύθυνος γιά τόν έλεγχο άναφέρεται μέ 
τήν έκφραση «τόν τε τήν άρχήν έχοντα τών στενών» καί τόν όρο «κόμης τών 
στενών»38 39.

38. N. Oikonomidès, «Le kommerkion d’Abydos, Thessalonique et le commerce 
bulgare au IXe siècle», στό Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, τόμ. II: 
VIIIe-XVe siècle, Παρίσι 1991, σ. 241. E. Malamut, Sur la route des saints byzantins, 
Παρίσι 1993, σ. 305.

39. Έπισημαίνεται ότι ό «κόμης Άβύδου» καί ό «κόμης Ίεροϋ», εμφανίζονται



22 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Σύμφωνα μέ τον Προκόπιο40, στην προ ’Ιουστινιανού περίοδο ένας αρχών 
ήταν διορισμένος στήν περιοχή καί μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ήταν:

• ό έλεγχος για παράνομη εισαγωγή όπλων στήν Κωνσταντινούπολη,
• ό έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων, σφραγίδων κ.λπ. για έξοδο από 

τήν πρωτεύουσα,
• ή επιβολή διοδίων στούς πλοιοκτήτες ως είδος άμοιβής του41. Όπως μάλι

στα αναφέρει ό Προκόπιος, αύτά τα διόδια δέν τούς επιβάρυναν ιδιαίτερα42.
Έπιστρέφοντας λοιπόν στό διάταγμα τού ’Αναστασίου, βλέπει κανείς 

ότι έδώ καθορίζονται τέτοιες τιμές διοδίων για τούς «οίνηγούς», «έληγούς», 
«όσπρηγούς», «λαρδηγούς», τούς «Κίλικες ναυκλήρους» καί «σιτηγούς».

Άπό τις άναφερόμενες κατηγορίες εμπόρων προϊόντων φαίνεται πιθανόν 
ότι τα τελευταία είναι «άννωνικά»43· είσπράττονταν δηλαδή άπό τό κράτος ως 
φόρος σε είδος για τις ανάγκες τής πρωτεύουσας. Διαπιστώνεται επομένως 
ότι οί Κίλικες ναύκληροι εργάζονται εν όνόματι τού κράτους καί τυγχάνουν 
απαλλαγών. Καί όχι μόνον αύτό: συνδέονται σαφώς μέ τή μεταφορά τού κρα
σιού καθώς άναφέρονται σέ σχέση μέ τούς άλλους «άννωνικούς» οίνηγούς, 
αλλά διαχωρίζονται άπό αυτούς αφού αντιμετωπίζονται π ιό προνομιακά. 
Πέρα δηλαδή άπό αυτό καθαυτό τό γεγονός τής άμεσης σχέσης τής Κιλικίας 
μέ τήν προμήθεια τής πρωτεύουσας τής αυτοκρατορίας μέ κρασί (τουλά
χιστον), διαπιστώνεται ότι αύτή ή «άννωνική» σχέση πού είχαν άναπτύξει οί 
Κίλικες οίνηγοί καί ναύκληροι είχε κάποια επιπλέον ιδιαίτερη αξία, ή οποία 
επέβαλλε τήν έξασφάλισή της έναντι τών άλλων ενδιαφερομένων μερών πού

καί στις σφραγίδες: J. Nesbitt - Ν. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at 
Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, τόμ. 1-3, Washington D.C. 1991- 
1996· τόμ. 3, άρ. 40.4-7, 81.2-3.

40. Procopii Caesariensis opera omnia, τόμ. III. 1, Historia quae dicitur arcana, 25, 
έκδ. I. Haury, Λιψία 1936. Βλ. H. Ahrweiler, «Fonctionnaires et bureaux maritimes à 
Byzance», Revue des Études Byzantines XIX (1961), σσ. 242-243.

41. ’Αντίθετα, ό άντίστοιχος αρμόδιος άξιωματοΰχος τού 'Ιερού πληρωνόταν 
απευθείας άπό τόν αύτοκράτορα καί δέν τού έπιτρεπόταν να παίρνει έπιπλέον χρή
ματα άπό τα πλοία πού περνούσαν από εκεί.

42. Έπί ’Ιουστινιανού τόσο ή Άβυδος όσο καί τό 'Ιερόν θά οργανωθούν ώς 
τελωνεία, όπου μάλιστα οί άξιωματοΰχοι πλέον πληρώνονται άπό τό κράτος. Άν 
μάλιστα υπάρχει ενα ποσοστό άλήθειας σέ κάποιες υπερβολικές διαπιστώσεις τού 
Προκοπίου, δ.π., φαίνεται δτι.τά ποσά πού πλήρωναν τά πλοία πού περνούσαν άπό 
τήν Άβυδο αυξήθηκαν αισθητά.

43. J. Durliat - A. Guillou, «Le Tarif d’Abydos (vers 492)», BCH CV1II (1984), I, 
σ. 590.
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άναφέρονται στο διάταγμα. Τό γεγονός της ρητής ρύθμισής της προδίδει τήν 
αξία καί ίσως τή συχνότητα πού θά διέκριναν τήν έν λόγω δραστηριότητα.

Βέβαια, δέν παραβλέπεται καί τό στοιχείο πού προκύπτει, ότι δηλαδή ή 
Κιλικία παρήγε τουλάχιστον αρκετό κρασί, τόσο ώστε νά μπορεί καί νά εξά
γει. "Αλλωστε υπάρχει καί άλλη πηγή πού άποδεικνύει όχι μόνον τή μεγάλη 
οινοπαραγωγή, αλλά καί τή δημοτικότητα καί τή διάδοση τού κρασιού τής 
Κιλικίας: ή Expositio totius mundi et gentium, ανώνυμο γεωγραφικό έργο 
πού διασώζεται σέ δύο λατινικές παραλλαγές, πιθανώς μετάφραση από ελλη
νικό πρωτότυπο του 4ου αιώνα μ.Χ. Ό συγγραφέας του δέν αποκλείεται νά 
ήταν κάποιος πολυταξιδεμένος έμπορος44, πού, μέσα από τήν περιγραφή δια
φόρων περιοχών τού τότε γνωστού κόσμου, προσφέρει - μεταξύ άλλων - καί 
ένα πλήθος πληροφοριών για τήν οικονομία καί τό εμπόριό τους. ’Ανάμεσα 
στις περιοχές πού περιγράφονται είναι καί ή Μικρά ’Ασία· έτσι είναι 
δυνατόν νά πληροφορηθεΐ κανείς από αύτή τήν πολύτιμη πηγή ότι ή Κιλικία 
παράγει πολύ κρασί, τό όποιο μάλιστα «ευφραίνει» καί άλλες επαρχίες45: 
regio Ciliciae, quae faciens multum vinum laetificat et alias provincias.

Ή Κιλικία παρήγε λοιπόν κρασί σέ μεγάλη ποσότητα, ικανή για εξαγωγή 
του καί σέ άλλες επαρχίες. Πράγματι, τα στοιχεία πού υπάρχουν για τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές άλλα καί ή ’ίδια ή γεωγραφική θέση τής Κιλικίας 
συνηγορούν στήν άνάπτυξη ενός τέτοιου εμπορίου: οί Πύλες τής Κιλικίας 
πρόσφεραν εύκολο πέρασμα τού Ταύρου καί διασφάλιζαν τήν επικοινωνία 
μέ τήν Άνατολία, ένώ οί ακτές της πρόσφεραν έπικοινωνία μέ όλο τον 
Μεσογειακό κόσμο. Ή Τραχεία Κιλικία46 ήταν ένα σύνολο ορεινών περιο
χών στά νότια τού Ταύρου, πού κατεβαίνουν απότομα προς τή θάλασσα, 
πλησιάζοντας δυτικά τήν Παμφυλία. Έδώ, έκτος άπό τήν ξυλεία πού προ
μήθευαν οί ορεινές εκτάσεις, μόνον οί παράλιες περιοχές μέ πόλεις-λιμάνια 
είχαν μιά αξιόλογη άνάπτυξη.

Ή Κιλικία Πεδιάς, όμως, μιά εύφορη πεδιάδα πού περικλείεται άπό τό 
ορεινό συγκρότημα τού Ταύρου-’Αντιταύρου καί τών μεσογειακών άκτών 
της, ήταν πλούσια σέ άγροτικά καί βιοτεχνικά προϊόντα. Τά αμπέλια της

44. ODB, τόμ.2,σ. 771.
45. Expositio totius mundi et gentium, έκδ. J. Rougé, Παρίσι 1966, σ. 176, 

XXXIX.
46. A. Η. Μ. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, ’Οξφόρδη 1971, σ. 

191 κέ. Ή Κιλικία ώς ρωμαϊκή επαρχία τής νοτιοανατολικής Μικρός ’Ασίας δια- 
κρινόταν σέ δύο περιοχές, τήν Κιλικία Τραχεία καί τήν Κιλικία Πεδιάδα.
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άλλα καί τό σιτάρι καί το λινάρι πού παρήγε έθεταν τις βάσεις για τήν ανά
πτυξη μιας ανθηρής εμπορικής δραστηριότητας καί τή στήριξη της αστικής 
ζωής των πόλεων της. Στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους, ή Κιλικία Πεδιάς 
θά διακριθεϊ στήν Κιλικία I καί II (Prima καί Secunda) μέ μητροπόλεις τήν 
Ταρσό καί τήν Άνάζαρβο αντίστοιχα47. Ή επόμενη πηγή λοιπόν πού θά 
παρατεθεί είναι μια επιγραφή για τή μεγάλη πόλη τής Κιλικίας II, τήν Άνά
ζαρβο, πού χρονολογείται στον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ. καί άφορά στούς τελωνει
ακούς δασμούς πού πληρώνονταν στήν πόλη για ένα μεγάλο φάσμα εμπο
ρικών ειδών. Διαφαίνεται έτσι μια εικόνα ποικίλης οικονομικής δραστηριό
τητας· ή προσοχή θά επικεντρωθεί στα επιμέρους σημεία, από όπου αντλού
νται αρκετές πληροφορίες πού ενισχύουν τή θέση τής Κιλικίας στο χώρο 
παραγωγής καί διακίνησης τού κρασιού.

Ή επιγραφή είναι χαραγμένη σέ στήλη λευκού μαρμάρου καί βρίσκεται 
στό Μουσείο τών ’Αδάνων48. Σώζεται αποσπασματικά. ’Από ο,τι διασώζεται 
διαπιστώνεται ότι τα είδη άναφέρονταν στή γενική πτώση, ακολουθούσε ή 
μονάδα μέτρησης γο' (πού είναι πιθανώς ό γόμος) καί τέλος οριζόταν τό χρη
ματικό ποσόν τού δασμού σέ κεράτια (κ') συνήθως, άλλα σέ ορισμένες περι
πτώσεις σέ άργυρά νομίσματα (αρ'). Τα προϊόντα πού μπορούμε νά διαβά
σουμε είναι τα εξής: κρόκος, γάρος49, μάσσινον καμήλων50, χουζίον51, κάρ- 
φιον, σκόρδον, σαγήνιον (=δίχτυ), οίνος, άλας, μόσχευμα, μεταξαρ()52,

47. Ή Κιλικία Τραχεία γίνεται μέρος τής Ίσαυρίας. Οί πόλεις τής Κιλικίας 
καταγράφονται στον Συνέκδημο τού 'Ιεροκλέους, εκδ. Ε. Honigmann, Le Synekdè- 
mos d’Hiéroklès et l’opuscule géographique de Georges de Chypre, Βρυξέλλες 1939, 
σσ. 37-38.

48. G. Dagron - D. Feissel, Inscriptions de Glide, Παρίσι 1987, σσ. 170-185, άρ. 
108.

49. Ό γάρος ήταν ζωμός άπό μικρά ψάρια μαριναρισμένα καί λιωμένα στήν 
άλμη. ’Αποτελούσε βασικό συστατικό τής βιοτεχνίας τροφίμων καί τής μεσογειακής 
κουζίνας, στό ϊδιο, σ. 175.

50. Μάλλον πρόκειται για ενα χοντρό σκοινί τών πλοίων. Ή Κιλικία παρασκεύ
αζε καί έξήγε κάθε τι σχετικό μέ τή ναυσιπλοΐα, στό lòto, σσ. 176-177.

51. Στό Ιδιο, σ. 177.
52. Τό εμπόριο τού μεταξιού περνούσε καί άπό τήν Κιλικία. Αυτό υποστηρίζεται 

καί άπό τήν ύπαρξη κομμερκίων στήν περιοχή, όπως δείχνουν σχετικές σφραγίδες 
μέ περιοχή δικαιοδοσίας τήν Κιλικία: Η. Antoniadis-Bibicou 1963, σσ. 227-228, 
σφραγίδες άρ. 21, 31, 34 καί G. Zacos - A. Veglery, Byzantine Lead Seals, τόμ. I, 
Βασιλεία 1972· σφραγίδες άρ. 149, 159, 212. Οί σφραγίδες αυτές χρονολογούνται 
κυρίως στον 7ο αιώνα, οπότε λόγω τών κατακτήσεων τών ’Αράβων, ή βυζαντινή 
(παραγωγή πια άλλα καί) βιοτεχνία μεταξιού μεταφέρεται άπό τή Συρία καί τή Φοι
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κασσίτηρος ”, μόλιβος53 54, άνδράποδον, βοΐδιον, ξυλόγλυκον (= χαρούπι).
Πρόκειται λοιπόν τόσο για κοινά όσο καί για προϊόντα πολυτελείας πού 

προέρχονται από τήν ευρύτερη περιοχή τής ίδιας τής Κιλικίας αλλά καί 
από τό εξωτερικό. Ή επιβολή δασμών σέ αυτά θά ήταν οπωσδήποτε ένας 
αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου τής εμπορικής κίνησης καί πηγή είσπρα
ξης σεβαστών εσόδων για τήν πόλη.

"Ομως αυτή ή επιγραφή άναφέρθηκε κυρίως για δύο από τα είδη πού 
καταγράφει, στά όποια καί επιμένουμε:

• οίνος: για μια ακόμη φορά διαφαίνεται ή σημασία τού προϊόντος στό 
εμπόριο τής Κιλικίας·

• μόσχευμα: είναι ενδιαφέρουσα ή ερμηνεία αυτού τού εμπορεύματος ώς 
φυτών πού έξήγε ή Κιλικία, τα όποια θά χρησίμευαν για τή διαδικασία τού 
εμβολιασμού (μπολιάσματος) στις αντίστοιχες καλλιέργειες περιοχών όπου 
θά έφταναν55. Θεωρείται βέβαιο ότι ιδιαίτερη θέση στό πλαίσιο αυτού τού 
εμπορίου κατείχε ή άμπελος καί πιό συγκεκριμένα τό κλήμα, οί κλάδοι αμπέ
λου. "Οπως μάλιστα είναι σαφές, τό εμπόρευμα αυτό δασμολογείται μέ τό 
τεμάχιο καί όχι μέ τό συνολικό φορτίο· αυτό είναι απόδειξη τής ιδιαίτερης 
φροντίδας πού υπήρχε για έλεγχο καί περιορισμό τής εξαγωγής αυτής, ή όποια 
θά μπορούσε να θέσει σέ κίνδυνο ένα επικερδές εμπόριο κρασιού ή λαδιού.

Μπορεί, επομένως, να διατυπωθεί τό συμπέρασμα ότι τό δημοφιλές 
κρασί τής Κιλικίας προκάλεσε σέ άλλες επαρχίες τής αύτοκρατορίας τήν 
επιθυμία νά δημιουργήσουν ντόπιες ποικιλίες αμπέλου μέ εμβολιασμό. 
Μάλιστα, μεταξύ αυτών τών περιοχών είναι σίγουρο ότι συγκαταλέγεται ή 
Αίγυπτος, ή όποια άποδεικνύεται βάσει μελέτης παπύρων ότι είχε φτάσει σέ 
πολύ προχωρημένο σημείο ώς προς τις τεχνικές εμβολιασμού· μεταξύ τών 
παπύρων αύτών άναφέρεται σέ μία περίπτωση σαφώς ή εισαγωγή άμπέλου 
τής Κιλικίας56.

νίκη πιο βορειοδυτικά. Επομένως είναι φυσιολογικό οί σφραγίδες κομμερκιαρίων 
νά αυξηθούν στις μικρασιατικές περιοχές : Ν. Oikonomides, «Silk trade and pro
duction in Byzantium from the sixth to the ninth century : The seals of kommer- 
kiarioi», Dumbarton Oaks Papers 40 (1986), σσ. 42-43, 181, σημ. 83.

53. Ό κασσίτερος είσαγόταν από τή Δύση καί συγκεκριμένα από τή Μ. Βρετα
νία· Βίος Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, πατριάρχου 'Αλεξάνδρειάς, έκδ. A. J. Festugière, 
Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre, Παρίσι 1974, σσ. 353-354, 552.

54. Ό μόλυβδος υπήρχε στήν Κιλικία (Κώρυκος, Σεβάστεια, Ζεφύριον) : Dagron - 
Feissel 1987, σσ. 180-181.

55. Στό ίδιο, σ. 179, σημ. 74.
56. Στό ίδιο.
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’Από όσα μέχρι στιγμής άναφέραμε, προκύπτουν καί τα έξης ερωτήματα :
• Το γεγονός ότι ή Αίγυπτος είσήγε κλήμα αμπέλου τής Κιλικίας δέν 

οδηγεί στήν εύλογη υπόθεση ότι έκτιμοΰσε το κρασί τής περιοχής αυτής τής 
Μικρός ’Ασίας;

• Ή εκτίμηση αυτή δέν πρέπει να ήταν αποτέλεσμα σχετικών εισαγωγών;
• Ή αυξημένη παρουσία αμφορέων τύπου LRA 1 στήν Αίγυπτο, πού 

παλαιότερα είχε οδηγήσει στήν εσφαλμένη άποψη ότι τούς παρήγε, δέν έχει 
άμεση σχέση μέ όλα αυτά;

Ή σημαντική αυτή έπιγραφή είναι σαφής ένδειξη ανθηρού έμπορίου πού 
λάμβανε χώρα στήν περιοχή, κυρίως διά θαλάσσης, καί στήριζε τήν οικονο
μική καί άστική ζωή τής Άναζάρβου, μιας πόλης πού σκιαγραφειται εδώ ώς 
σημαντικός έμπορικός κόμβος.

’Εκτός όμως άπό πόλεις όπως ή Ταρσός καί ή Άνάζαρβος, ή Κιλικία 
στήριζε τήν οικονομική ανάπτυξη τού 5ου-7ου αιώνα καί σέ άλλες μικρότε
ρες ανθηρές πόλεις, όπως ή Κώρυκος. Ή Κώρυκος ανήκε στήν Κιλικία I. 
Ήταν μιά παράλια πόλη μέ σημαντικό λιμάνι, πάνω στούς εμπορικούς 
δρόμους τής Μεσογείου καί ιδίως σέ αύτούς πού εξασφάλιζαν επικοινωνία 
μέ τήν Αίγυπτο57. Τό ενδιαφέρον τής παρούσας μελέτης γιά τήν πόλη αύτή 
οφείλεται στο ότι είναι δυνατόν να άνασυσταθεΐ μιά άρκετά ζωντανή εικό
να τού πρωτοβυζαντινοΰ λιμανιού της βάσει επιτύμβιων έπιγραφών, πού 
αποτελούν ένα θησαυρό επαγγελμάτων, μοναδικά πλούσιο γιά τήν εποχή 
καί τή Μικρά ’Ασία58. Σκοπός μιας τέτοιας απόπειρας είναι να άναδειχθεΐ ή 
δυναμική συμμετοχή τής Κιλικίας στό θαλάσσιο εμπόριο, καθώς σέ μιά σχε
τικά μικρή πόλη της ήταν δυνατόν, όπως θά φανεί παρακάτω, νά υπάρχει 
ένα λιμάνι πλούσιο σέ επαγγέλματα ναυτιλίας καί έμπορίου. Τό γεγονός 
αύτό μπορεί νά έκληφθει ώς ένας δείκτης τής προηγμένης ναυτιλίας τής 
παράλιας Κιλικίας59, πού υπηρετούσε τήν ανάλογα πλούσια εμπορική δρα
στηριότητα τήν όποια είχε άναπτύξει διά θαλάσσης. Άπό τό σύνολο τών 
περίπου 600 έπιγραφών τού 5ου-7ου αιώνα μ.Χ. άναφέρονται σέ έπαγγέλ-

57. Ε. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e 
siècles, Παρίσι 1977, σ. 158 κέ. ’Επίσης ό σίδηρος καί ή ξυλεία τού Ταύρου καθώς 
καί ή βιοτεχνία του λιναριού ένίσχυαν τήν οικονομία της. ’'Αλλωστε ήδη στον 4ο 
αίώνα αποτελούσε επισκοπική έδρα, όπως μαρτυρεί έπιγραφή τής πόλης όπου άνα- 
φέρεται: ό όσιώτ(ατος) έπίσκο(πος) τ[ή]ς τών Κο[ρυκαιωτ]ών: Monumenta Asiae 
Minoris Antiqua (= ΜΑΜΑ), τόμ. 1-Χ, Λονδίνο 1928-1993· τόμ. III, σ. 125.

58. ΜΑΜΑ III. Στό έξης άναφέρονται οί έπιγραφές μέ τούς αριθμούς πού έχουν 
λάβει στό έργο αύτό.

59. Βλ. παραπάνω, σημ. 50.
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ματα περίπου 400“. Τα επαγγέλματα πού έχουν σχέση μέ το θαλάσσιο εμπό
ριο, καί ώς έκ τούτου μέ τό εμπόριο τού κόσμου τής Μεσογείου, άφοροΰν 
στήν κατασκευή καί τήν επισκευή των πλοίων, τήν ιδιοκτησία καί τήν επάν
δρωση των πλοίων αύτών, τήν εμπορία λαδιού καί κρασιού, τή φορτοεκ
φόρτωση καί τήν αποθήκευση φορτίων επίσης συμπεριλαμβάνονται πολλοί 
κεραμείς καί κεραμικά έργαστήρια. ’Αναλυτικότερα, καταγράφονται ναυπη
γοί αλλά καί άρμενοράφοι καί ίστοποιοί, γεγονός πού επιτρέπει τήν υπόθε
ση ύπαρξης ναυπηγείου στήν Κώρυκο γιά τήν κατασκευή καί τήν επισκευή 
εμπορικών πλοίων :

502 : +Σωματοθίκη Ίωάννου <καί> / (καί) Πανκρατίου ναυπιγον 
582 : +Σωματοθήκη Μαρίνου πρεσβυτέρ/ου κ(αί) ά[ρμε]νοράφου 

κ(αί) Ευσεβίου υιού άτού +

Επίσης άναφέρονται ναύτες άλλά καί ναύκληροι :

729 : Θίκη / +Στεφάνου ναύτου / κ(αί) [Νή]κη τής γυνηκώς αυτού 
342 : +Εύλαλίου ναύκληρου

Ή ανάθεση κατασκευής ή επισκευής πλοίων στούς ναυπηγούς, ή επάν
δρωσή τους μέ πλήρωμα, όπως ο ναύτης Στέφανος, καί γενικώς ή διαχείρι
ση τών εμπορικών αύτών πλοίων γινόταν από τούς ναυκλήρους60 61. Επίσης 
ώς ναύκληροι μπορούν νά δηλώνονται μόνον οί πλοίαρχοι62. ’Ήδη σημειώ

60. ’Από αυτές δύο άναφέρονται σέ συντεχνίες, αυτήν τών λιμενιτών - λινοπω- 
λών καί αύτήν τών τραπεζιτών: ΜΑΜΑ III, 212, άρ. 770 καί 771. Τό γεγονός ύπαρ
ξης συντεχνίας τραπεζιτών άλλα καί ή άναφορά μεμονωμένων περιπτώσεων τραπε
ζιτών, άργυροπρατών, χρυσοχόων κ.λπ. δείχνουν μια πλούσια έμπορική ζωή μέ 
χρηματικές συναλλαγές καί τάσεις άποθησαυρισμοΰ: ΜΑΜΑ III, άρ. 227, 228, 255, 
268, 328, 336, 376, 386, 394, 411b, 423, 469, 500, 517, 676. Όλες οί άλλες επιγραφές 
άναφέρονται σέ ένα πλήθος άσχολιών πού άσκούσαν οί Κωρυκαιώτες, οί όποιοι 
ζοΰσαν μέσα στήν πόλη άλλά καί σέ μεγάλο ποσοστό στά περίχωρά της: ναύκληροι, 
ύφασματέμποροι, οικοδόμοι καί γιατροί δείχνουν όχι μόνον τήν ποικιλία τών επαγ
γελμάτων άλλά καί τά επίπεδα τής διαστρωμάτωσης στήν κοινωνία τής Κωρύκου.

61. ΟϋΒ,α. 1141.
62. Σέ κάθε περίπτωση πρόκειται γιά άνθρώπους μέ κάποια οικονομική επιφά

νεια πού διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στο έξαιρετικά έπικερδές θαλάσσιο εμπόριο. 
Ωστόσο, τού τελικού κέρδους προηγείτο ή επένδυση κεφαλαίων (Η. Magoulias, «The 
Lives of the Saints as sources of data for the history of Byzantine commerce in the 6th 
and 7th centuries», Κληρονομιά 3 (1971), σσ. 316-330) καί ή έπιτυχής άντιμετώπιση 
τών πολλών κινδύνων τής θάλασσας πού εύκολα προκαλοΰσαν ναυάγια (π.χ. βλ. 
Βίος Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, σσ. 353-4, 376-8, 380-1).
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θηκε ότι, όπως παλαιότερα, έτσι καί στην πρωτοβυζαντινή περίοδο οί ναύ
κληροι συχνά αναλάμβαναν για λογαριασμό τού κράτους τή μεταφορά των 
άπαραίτητων άγαθών πού ικανοποιούσαν βασικές άνάγκες της πρωτεύου
σας, τού στρατού κ.λπ. καί τύχαιναν άπαλλαγών η εκπτώσεων επί φόρων η 
διοδίων. Επίσης δέν ήταν άσυνήθιστο ό ναύκληρος νά είναι καί έμπορος, 
κάτι πού φυσικά αύξανε ραγδαία τα τελικά κέρδη του 63 64 :

680: +Σωμ[α]τοθή/κι διαφέρου/σα Σαμουήλ/ου ναυκλή/ρου καί οίνε/μπόρου+

Οί έμποροι εμφανίζονται σέ 19 επιγραφές τής Κωρύκου μέ τούς όρους 
έλαιοπώλης, οίνέμπορος καί οίνηγός· βέβαια για τούς οίνηγούς διευκρινίζε
ται ότι είναι ένας όρος πού, ενώ συνδέεται άμεσα μέ τό εμπόριο τού κρα
σιού, άναφέρεται καί στή μεταφορά του καί επομένως μπορεί ένίοτε νά συν
δέεται μέ τόν ναύκληρο. Ενδεικτικά άναφέρονται :

468 : +Σωματ[ο]θ[ή]κη Ίωάννου Άν/τιόχου έλε[ο]π[ό]λου
652 : + Σωματωθή/κη διαφέρουσα Παύλ/ου κε Ευτυχίου άδελ/φών 

ύνενπώρων +

Υπάρχουν επιγραφές πού άναφέρονται σέ λιμενεργάτες, φορτοεκφορ
τωτές άλλα καί άποθηκαρίους “, όπως επίσης καί στό επάγγελμα των κορα- 
σιοδρόμων, πού διήνυαν τήν απόσταση Κορασίου-Κωρύκου65, γιά τούς όποι
ους θεωρούμε ως πιθανή τήν έμμεση τούλάχιστον σχέση τους μέ τό εμπόριο 
καί τό λιμάνι τής Κωρύκου.

Με τις παραπάνω επιγραφές έγινε μιά προσπάθεια νά φανεί ότι στά πα
ράλια τής Μικράς ’Ασίας καί πιό συγκεκριμένα τής Κιλικίας, εκτός των

63. Συνήθως όμως οί ναύκληροι άναλάμβαναν τή μεταφορά των εμπορικών φορ
τίων γιά λογαριασμό τρίτων- δέν είναι δύσκολο νά φανταστεί κανείς τό πλήθος των 
προβλημάτων πού προέκυπταν στις σχέσεις μεταξύ των ναύκληρων καί των εμπό
ρων : μή έγκαιρη μεταφορά τών εμπορευμάτων, άπώλειά τους π.χ. λόγψ ναυαγίου, 
ληστείες άπό τό πλήρωμα κ.λπ. Στον λεγόμενο Νόμον Ροδίων Ναυτικόν, συλλογή 
διατάξεων πού αφορούν σέ νομικά ζητήματα τής ναυσιπλοΐας, ή όποια χρονολο
γείται στον 7ο ή 8ο αιώνα (ODB, τόμ. 3, σ. 1792. Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, 
εκδ. Μ1ΕΤ, ’Αθήνα 1994, τόμ. Γ', σσ. 319-320), σχηματίζεται μιά εικόνα γιά τις υπο
χρεώσεις καί τις εν γένει σχέσεις τών ναυκλήρων μέ τούς εμπόρους, τών όποιων τά 
προϊόντα μετέφεραν μέ τά πλοία τους (Νόμος Ροδίων Ναυτικός. The Rhodian Sea 
Law, εκδ. W. Ashburner, ’Οξφόρδη 1909- 17: Γ, 25: KB' κέ.).

64. MAMA 111 : π.χ. σσ. 480, 715, 750.
65. Βλ. καί Κ. Π. Μέντζου, Συμβολαί εις τήν μελέτην τοϋ οικονομικού καί κοινω

νικού βίου τής πρωίμου βυζαντινής περιόδου (Ή προσφορά τών εκ Μικρός Ασίας 
καί Συρίας επιγραφών καί αγιολογικών κειμένων), Αθήνα 1975, σ. 156, σημ. 1.
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λίγων μεγάλων πόλεων, υπήρχε καί μια σειρά μεσαίων καί μικρών πόλεων, 
μέ τή δική τους πλούσια εμπορική-ναυτική ζωή, οί όποιες μπορούσαν νά λει
τουργούν ώς σταθμοί ανεφοδιασμού καί διαμετακομιστικοί κόμβοι καί νά 
παρέχουν τήν τεχνική υποδομή για τήν ανάδειξη τής Κιλικίας ώς θαλάσσιας 
εμπορικής δύναμης. Είναι δείκτης τής δύναμης αυτής ή Κώρυκος, μιά όχι 
τόσο μεγάλη πόλη, ή όποια εμφανίζεται μέ ένα σημαντικό λιμάνι πού απα
σχολούσε αρκετούς άπό τούς κατοίκους της· ένα λιμάνι άπό όπου γίνονταν 
καί εξαγωγές, π.χ. λαδιού καί κρασιού, όπως μαρτυρεί ή παρουσία των ανά
λογων εμπόρων. "Αλλωστε στήν πόλη αυτή είναι γνωστή - άπό σφραγίδα - 
καί ή «παρουσία» ενός κομμερκιαρίου66.

"Ομως έμεινε για τό τέλος μιά κατηγορία έπαγγελματιών πού μάς ενδια
φέρει ιδιαίτερα : οί «κεραμείς». Τό γεγονός ότι στήν Κώρυκο διασώζονται 
26 συνολικά επιγραφές κεραμέων67 υποδεικνύει ότι έπρόκειτο για διαδεδο
μένο επάγγελμα, πού θά μπορούσε νά συνδεθεί μέ τή μεταφορά των φορ
τίων των οίνεμπόρων καί τών έλαιοπωλών πού ήδη συναντήσαμε. Μάλι
στα βάσει τών έπιγραφών 627 καί 678 διαφαίνεται ή ύπαρξη έργαστηρίων :

284 : +Σωματωθήκη / Γεωργίου + / υιού Τυράννου τήν τήχνην κεραμεύς+
470: +Σωματοθήκι Ίωάννου σακκά κ(αί) κεραμέος υείοΰ / Ευθυμίου σακά 
491 : +Σωματοθήκη Είοάννου / κ(αί) Κόνωνος / κ(ε)ραμέων / πλοιτδν+
627 : Θήκη Όλυνπίου κεραμέος / εργοδότου υιός Τουφίνου +
643 : +Σωματοθίκη Παύλου Κώνονος πρεσβυτέρου (καί) κεραμέος +
678 : +Σωματοθήκη / διαφέρουσα Σα/ββατίω έργο/δότη κεραμί +
708 : + Θήκη Σέργιου υιού Θεο/δώρου καί Μήνα κερα/μέος Καμπανοΰ 
726 : Σωματωθή/κη Στεφώνου / καί Κόνονος κερα/μέον υιών Άνατολ/ικοΰ 

κεραμέως
737 : +Σωματοθήκη Συμ[ε]ωνίου υιού / Σανβατίου κεραμέος τού αγίου / θεο; 

ίατροΰ+

Δέν άποκλείεται λοιπόν μεταξύ τών έπιγραφών αυτών νά συγκαταλέ
γονται τά ονόματα κάποιων άπό τούς άγγειοπλάστες τού 5ου-7ου αιώνα 
τής Κιλικίας, οί όποιοι κατασκεύαζαν τούς περίφημους άμφορεις τύπου 
LRA 1, πού γέμιζαν μέ τό φημισμένο κρασί της.

66. G. Schlumberger, «Sceaux byzantins inédits», Revue Numismatique 9 (1905), σ. 
326. G. Millet, «Sur les sceaux des commerciares byzantins», στο Mélanges offerts à 
M. Gustave Schlumberger, Παρίσι 1924, σ. 314.

67. ΜΑΜΑ III, άρ. 220b, 251, 276, 283, 284, 326, 337, 346, 411α, 412, 491, 470, 
491, 492β, 512, 519, 627, 635, 640, 643, 678, 702, 705, 708, 726bis, 737. Στήν ομάδα 
τών κεραμέων καί κατ’ επέκταση τών τεχνιτών τής αργίλου μπορούν νά προστεθούν
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Συνοψίζοντας όσα άναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρεί κανείς ότι τα 
αρχαιολογικά δεδομένα για την παραγωγή LRA 1 στήν Κιλικία καί τή μετα
φορά κρασιού μέ άμφορείς αύτου τού τύπου συμφωνούν μέ τις ιστορικές 
πληροφορίες πού προσφέρουν οί επιγραφές τής Άβύδου καί τής Άναζάρ- 
βου, όπως καί ή Expositio totius mundi et gentium, όπου διαπιστώνεται ότι 
ή Κιλικία δντως παρηγε κρασί, τό όποιο έξήγε σέ άλλες έπαρχίες, ενώ τό 
προμήθευε καί στήν πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας στο πλαίσιο τού άννω- 
νικοΰ φόρου. ’Έτσι, ξεκινώντας από λιμάνια, όπως ίσως αυτό τής Κωρύ- 
κου, τό κρασί άπό τήν Κιλικία είτε «εΰφραινε άλλες έπαρχίες» άποφέρο- 
ντας σημαντικά κέρδη, είτε ώς άννωνικό είδος διέσχιζε τά Μικρασιατικά 
παράλια καί τά γειτονικά νησιά τοΰ Αιγαίου “, περνούσε άπό τον έλεγχο 
τής Άβύδου καί κατέληγε στήν Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι ό ύστερορωμαϊκός/πρωτοβυζαντινός αμφορέας 2 ( = Late 
Roman Amphora 2) καί ό διάδοχός του ύστερορωμαϊκός άμφορέας 13 ( = Late 
Roman Amphora 13)68 69 (είκ. 4-5), σφαιρικοί άμφορείς μέ κτενωτή διακόσμηση, 
μέ κέντρα παραγωγής τους ιδίως σέ νησιά τού Αιγαίου, σκιαγραφούν μιά 
όμοια οικονομική ζώνη στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ άνατολικοΰ Αιγαίου καί 
Μικρασιατικών παραλίων, πού Ισως συνδέεται μέ άναδιανομή άγαθών προς 
χάρη τοΰ στρατού αύτή τή φορά, παράλληλα πάντα μέ τήν εμπορική εξαγωγή 
τους - σέ μικρότερη όμως συχνότητα άπό τούς άμφορείς τύπου LRA 1 - σέ όλη

οί λαγυνάριος, λεκανιουργός (;), λυχνοποιοί καί όστρακάριος των επιγραφών 236, 
367β, 437, 718.

68. Είναι ενδεικτική ή άποψη των ερευνητών τών LRA 1 πού βρέθηκαν στή 
Θάσο, τούς όποιους χρονολογούν στον 6ο αιώνα καί ύποστηρίζουν ότι προέρχονται 
άπό τήν Κιλικία, ότι ή έντονη παρουσία τους δηλώνει τό εύρος τών εμπορικών 
συναλλαγών τοΰ νησιού μέ τις άκτές τής Μικράς ’Ασίας : Abadie-Reynal - Sodini 
1992, σσ. 53-56, 88-89, είκ. 23-24. Βέβαια, ή έντονη παρουσία LRA 1 στα γειτονικά 
νησιά τοΰ Αιγαίου μπορεί να είναι άποτέλεσμα καί ντόπιας παραγωγής τών άμφο- 
ρέων αυτών, πού, ώστόσο, πρέπει νά ερμηνεύεται, κατ’ άρχάς, ώς μίμηση τών 
μικρασιατικών LRA 1 καί άποτέλεσμα τών στενών εμπορικών καί πολιτισμικών 
σχέσεων τών γειτονικών άκτών, Μικρός ’Ασίας καί νησιών τοΰ Αιγαίου. Σέ αύτό 
τό πλαίσιο αρμόζει νά ένταχθει καί ή πιθανότατα ντόπια παραγωγή LRA 1 πού 
άνευρέθηκαν στήν πανεπιστημιακή άνασκαφή τοΰ ύστερορωμαϊκοΰ/πρωτοβυζαντι- 
νοΰ οίκισμοΰ στή θέση Καρδάμαινα (αρχαία Άλασάρνα) τής νήσου Κώ, οί όποιοι 
παραχωρήθηκαν στή γράφουσα προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής άπό τις 
διευθύντριες τής άνασκαφής, καθηγήτριες Γ. Κοκκοροΰ-Άλευρά, Σ. Καλοπίση- 
Βέρτη καί Μ. Παναγιωτίδη («Άνασκαφή στήν Καρδάμαινα (’Αρχαία Άλασάρνα) 
τής Κώ», Κωακά Ε' (1995), σσ. 179-182).

69. Riley 1979, σσ. 217-9, 231-232.
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τή Μεσόγειο70. Πράγματι, ή παραγωγή τους στή Χίο, τή Σάμο άλλα καί τήν 
Κώ71 72 καί ή έντονη παρουσία τους στις δυτικές ακτές τής Μαύρης Θάλασσας 
(π.χ. ΤόμιςΏ) καί σέ οχυρωμένες έγκαταστάσεις/φρούρια στήν πρώην έπαρχία 
τής Μ. Σκυθίας (Σακιδάβα, Σουκιδάβα, Ιατρός, Δινογέτια, Όλτινα κ.α.), 
όπου ό LRA 2 έχει χαρακτηριστεί τό πιο συχνό σχήμα τής Δοβρουτσάς73, 
θεμελιώνει τήν άποψη πού έχει διατυπωθεί, ότι πρόκειται για μια διαδρομή, 
ή οποία ίσως συνδέεται μέ τήν τροφοδότηση αυτών τών στρατιωτικών 
«βάσεων»74. Τό γεγονός μάλιστα ότι ή αναδιοργάνωση καί ή οχύρωση τών 
περιοχών αυτών συμπίπτει χρονικά μέ τήν αύξηση σέ εισαγωγές αμφορέων75

70. Βλ. στο ίδιο, για χάρτη διάδοσης στή Μεσόγειο. Είναι άλλωστε ενδιαφέρον 
τό γεγονός δτι άπαντοΰν συνήθως μαζί μέ τούς αμφορείς τύπου LRA 1: Fulford - 
Peacock 1984, σ. 119.

71. Boardman 1989, σ. 106, είκ. 36.236, pi. 24-25.236-240. Arthur, BCH Suppl. 18, 
(1989), σ. 82, σημ. 2 (Χίος). W. Hautumm, Studien zu Amphoren der spät-römischen 
und friihbyzantinischen Zeit, Fulda 1981, σσ. 26-47 (Σάμος). Ντόπια παραγωγή σφαι
ρικών αμφορέων τύπου LRA 13 διαπιστώνεται στήν πανεπιστημιακή άνασκαφή στή 
θέση Καρδάμαινα τής Κώ (βλ. ανωτέρω σημ. 68). Επίσης βλ. Σ. Ντιντιούμη, 
«Οικόπεδο Κ. Ρούσου (Κ.Μ. 561 οίκοδομών Καρδάμαινας)», Αρχαιολογικόν Δελ- 
τίον50 (1995), Χρονικά, σσ. 829-830, γιά κλίβανο παραγωγής τους στήν ίδια θέση.

72. A. Rädulescu, «Amfore cu inscrip(ii de la ediiiciul roman cu mozaic din Tomis», 
Pontica VI (1973), σσ. 193-207. C. Scorpan, «Origini §i linii evolutive in ceramica 
romano-bizantina (sec. IV-VII) din spafiul Mediteranean §i Pontic», Pontica IX 
(1976), σ. 178.

73. Χαρακτηρισμός τού Scorpan : Scorpan 1977, σσ. 274-275 μέ χάρτη διάδοσης. 
Επίσης ένδεικτικά: D. Tudor, «Sucidava III. Quatrième (1942), cinquième (1943) et 
sixième (1945) campagnes de fouilles et de recherches archéologiques dans la forteresse 
de Celei, Département de Romanati», Dacia XI-XII (1945-1947), σ. 174, είκ. 25.2 
(Σουκιδάβα). G. Bockisch - B. Böttger, «Spätrömische und friihbyzantinische 
Keramik», στο Das Limeskastell Iatrus in Moesia inferior, Klio 47 (1966), σσ. 210- 
211, 252, είκ. 8, 10 (’Ιατρός). I. Barnea, «L’incendie de la cité de Dinogetia au Vie 
siècle», Dacia X (νέα σειρά, 1966), σσ. 244-245, 254, είκ. 5.7, 8.7, 12.7, 13.1 (Δινογέ- 
τια). Μ. Irimia, «Cuptoarele Romano-Bizantine de Ars Ceramica de la Oltina (Jud. 
Constanta)», Pontica I (1968), σσ. 386-387,408, είκ. 13.7.9, είκ. 19.9 (Όλτινα).

74. Steckner, BCH Suppl. 18 (1989), σ. 58 κέ„ ιδίως σ. 65. Βέβαια είναι γνωστό ότι 
ντόπια παραγωγή έχει διαπιστωθεί καί άλλου, όπως στήν ’Αργολίδα (κοντά στήν 
Έρμιόνη καί τό Πόρτο Χέλι : Μ. L. Zimmerman Munn, «A Late Roman Kily Site in 
the Hermionid, Greece», AJA 89 (1985), σσ. 342-343), γεγονός πού όμως δέν θεωρούμε 
ότι μπορεί νά αναιρέσει τή γενική θεωρία.

75. C. Scorpan, Topographical and Stratigraphical Research on the Late Roman 
Fortifications on the Lower Danube, BAR International Series 88, 1980, σσ. 1-4, 99 
κέ. : πρόκειται γιά μια τοπογραφι,κή καί στρωματογραφική έρευνα πού άφορά στις
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και σέ μικρασιατικής προέλευσης «εμπορικές» σφραγίδες η, δέν φαίνεται 
τυχαίο καί καθιστά νόμιμη τήν προέκταση τής οικονομικής ζώνης Μικρός 
’Ασίας-Αιγαίου, στίς δυτικές άκτές τής Μαύρης Θάλασσας καί στον κάτω 
Δούναβη.

Στην ίδια ζώνη ανάγει τήν καταγωγή του καί ό ύστερορωμαϊκός/πρωτο- 
βυζαντινός αμφορέας 10 ( = Late Roman Amphora 10) (είκ. 6). Ό LRA IO* 77 *, 
πού έμφανίζεται καί αυτός σέ όλη τή Μεσόγειο άπό τόν 4ο ως τόν κυρίως 
6ο αιώνα, μέ χαρακτηριστικό τό ραδινό καί άπιοειδές σχήμα του, τή 
μικρή χωρητικότητα καί τόν καστανέρυθρο μέ μίκα πηλό του, θεωρείται 
άπό τούς ερευνητές, βάσει κυρίως τής σύστασής του, ότι έχει μικρασια
τική καταγωγή™. Ό Hayes αναφέρει μάλιστα ώς πιθανό τόπο προέλευσης 
τήν ευρύτερη περιοχή πού καλύπτουν ό "Ερμος καί ό Μαίανδρος, ενώ 
θεωρεί επιπλέον ότι οί LRA 10 πιθανώς νά ταυτίζονται μέ τά δοχεία

ύστερορωμαϊκές οχυρώσεις καί τό αμυντικό σύστημα τής αυτοκρατορίας στον κάτω 
Δούναβη μέ στρωματογραφικά δεδομένα καί άπό πόλεις τής δυτικής ακτής τού 
Εύξείνου Πόντου. Όπως φαίνεται, ή πολιτική δημιουργίας καί ένίσχυσης ενός 
στρατιωτικού αμυντικού μηχανισμού στα αύτοκρατορικά limes, όπου σημαντική θέ
ση κατείχαν τά φρούρια, οί στρατιωτικές οχυρώσεις καί οί οχυρωμένες πόλεις, κο- 
ρυφ,ώνεται στα χρόνια τού ’Αναστασίου καί τού ’Ιουστινιανού. 'Ωστόσο, ας σημει
ωθεί ότι ή αστικοποίηση πού προέκυπτε σέ αυτά τά συνοριακά φρούρια (είναι 
ενδιαφέρον νά έπισημανθεΐ ότι ή πληθυσμιακή αύξηση στον 6ο αιώνα συμπίπτει μέ 
τήν κορύφωση συχνότητας εισαγωγής άμφορέων στήν ευρύτερη περιοχή : Scorpan 
1977, σσ. 293, 297), όδηγεΐ στήν άποψη ότι γύρω άπό κάθε στρατιωτική εγκατάστα
ση ή οχυρωμένη θέση ήταν φυσική ή ανάπτυξη καί εμπορικών δραστηριοτήτων. 
Επομένως, ένα μέρος τής εικόνας διακίνησης τών LRA 2 ακόμα καί σέ αυτά τά 
στρατηγικής σημασίας φρούρια τής Μ. Σκυθίας, πρέπει νά έρμηνεύεται καί ώς απο
τέλεσμα καθαρά εμπορικών συναλλαγών ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πράγματι, π.χ. ή 
Ίστρία, ή Δινογέτια καί βέβαια ή Τόμις, όπου έχουν βρεθεί LRA 2, είναι σημαντικά 
οικονομικά κέντρα ήδη άπό τόν 4ο αιώνα (Σ. Πατούρα, «Βιοτεχνική παραγωγή καί 
συναλλαγές στίς ελληνικές άποικίες τής Δυτικής ’Ακτής τού Εύξείνου Πόντου (4ος - 
6ος αί.)», Πρακτικά τον Α' Διεθνούς Συμποσίου : Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. 
Τομές καί συνέχειες στήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, 15-17 Σεπτεμβρίου 
1988, Κέντρο Βυζαντινών Έρευνών/ΕΙΕ, ’Αθήνα 1989, σ. 280 κέ.). "Αλλωστε, μετά 
τις πρώτες εισαγωγές, πιθανώς άκολούθησαν καί μιμήσεις τού LRA 2 πού θά κάλυ
πταν άνάγκες τού ντόπιου πληθυσμού αλλά καί τού στρατού.

76. Πατούρα 1989, σ. 287, σημ. 26.1. Barnea, «Ή περιοχή τού Κάτω Δούναβη ύπό 
τό φώς τών βυζαντινών σιγιλλίων», Βυζαντιακά 8 (1988), σσ. 79-82.

77. Riley 1979, σσ. 229-230.
78. D. F. Williams 1979, σ. 181. Peacock - Williams 1986, σ. 190. Fultord - Peacock 

1984, σ. 121.
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μεταφοράς του κρασιού τοΰ λεγομένου «καροίνου Μεονίου», της Λυδίας 
της Μικράς ’Ασίας πού άναφέρεται στο "Εδικτον περί τιμών τοΰ Διοκλη- 
τιανοΰ79. Μάλιστα σε αυτή τήν περίπτωση συμφωνούν οί μικρές διαστά
σεις καί οί σχετικά λιγότερες σε ποσότητα εξαγωγές τοΰ LRA ΙΟ80, πού 
παραπέμπουν σέ ένα ακριβό προϊόν, μέ τήν υψηλή τιμή πού καθορίζεται 
στό Έόικτονγι’ αυτό τό μικρασιατικό κρασί81.

79. Hayes 1992, σ. 63, σημ. 6. Diokletians Preisedikt, έκδ. S. Lauffer, 2.13, Βερολί
νο 1971, σσ. 102-103, 218. Επιπλέον έπισημαίνεται μια πρωτοβυζαντινή πηγή ή 
όποια δείχνει τή φήμη των Σάρδεων να είναι έντονα συνυφασμένη μέ τό κρασί από 
τα αρχαία χρόνια. Ή ίδια ή πόλη των Σάρδεων μέσφ τής γραφής τοΰ υπάτου Μακε- 
δόνιου, γύρω στα 550 μ.Χ., μιλά για τόν εαυτό της ώς εξής (C. Foss, Byzantine and 
Turkish Sardis, Καίμπριτζ Μασ.- Λονδίνο 1976, σ. 10, 109 από Anthologia Graeca, 
εκδ. Η. Stadtmueller, Λιψία 1894, IX. 645):

Τμώλω ΰπ’ άνθεμόεντι ροήν πάρα Μαίονος "Ερμου
Σάρδιες ή Λυδών έξοχός είμι πόλις.
μάρτυς εγώ πρώτη γενόμην Διός, ού γάρ έλέγχειν
λάθριον υΐα 'Ρέης ήθελον ήμετέρης.
αυτή καί Βρωμίω γενόμην τροφός· έν δέ κεραυνώ
έδρακον εύρυτέρω φωτί φαεινόμενον·
πρώταις δ’ ήμετέρησην έν όργάσιν οίνάς όπώρη
οΰθατος εκ βοτρύων ξανθόν άμελξε γάνος.
πάντα με κοσμήσαντο, πολύς δέ με πολλάκις αίών
άστεσιν όλβίστοις εύρε μεγαιρομένην.

Σέ αυτό τό επίγραμμα τών μέσων τοΰ 6ου αιώνα οί Σάρδεις είναι ή έξοχος λυδική 
πόλη όπου άνετράφη ό Βρώμιος (=Βάκχος, Διόνυσος) καί στους κάμπους τής 
όποιας για πρώτη φορά ό τρύγος άπέφερε τήν έκχύμωση τής χρυσής λαμπρότητας 
κρασιοΰ άπό τούς καρπούς τής αμπέλου. Πρόκειται προφανώς για μια προσπά
θεια νά επαινεθεί μέσψ τοΰ λαμπροΰ παρελθόντος της καί ή σύγχρονη οινοπαρα
γωγή τής περιοχής. Επίσης για ντόπια, όπως φαίνεται, παραγωγή αύτοΰ τοΰ 
τύπου αμφορέων μέ μία όμως λαβή (πρώιμοι) στις Σάρδεις, βλ. J. S. Crawford, The 
Byzantine Shops at Sardis, Καίμπριτζ Μασ. 1990, σ. 13 κέ.

80. Στις πιό Ικανοποιητικές σχετικά ποσότητες έμφανίζεται ώς τόν 6ο αιώνα, 
π.χ. στον Ίστρο-Ποντικό χώρο (Scorpan 1977, σσ. 272-273, είκ. 8), τήν Κωνστα
ντινούπολη (Hayes 1992, σ. 63), τό "Αργος (Abadie-Reynal, BCH Suppl. 18 
(1989), σσ. 48-49, 50) αλλά καί τήν Καρχηδόνα καί τή Μασσαλία (Neuru 1980, σ. 
205. Riley 1981, σ. 118, είκ. 12. Fulford - Peacock 1984, σ. 121), χωρίς οί εξαγωγές 
αύτές νά φτάσουν ποτέ τά ποσοστά π.χ. τοΰ LRA 1. Πάντως στή συνέχεια οί εξα
γωγές μειώνονται ραγδαία, ιδίως δέ στή δυτική Μεσόγειο ό LRA 10 φαίνεται νά 
έκλείπει.

81. Για υπόθεση κρασιοΰ ώς περιεχομένου παραδειγμάτων LRA 10 άπό τή 
Μασσαλία, βλ. καί Bonifay - Piéri 1995, σ. 112.

3
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Συμπερασματικά, θά έλεγε κανείς ότι, μέσα στον γεωγραφικό χώρο της 
παράλιας Μικρός "Ασίας καί των γειτονικών της νησιών, διαφαίνεται ένας 
ενιαίος, κατά τή γνώμη μας, πολιτικοοικονομικός χώρος, αυτός του άνατο- 
λικοΰ Αιγαίου. Γιά τον μικρασιατικό LRA 1 καί τούς LRA 2 καί LRA 13 
τού Αιγαίου φάνηκε ότι τμήμα τής παραγωγής καί τής διακίνησής τους στό 
χώρο αυτό μπορεί να έρμηνευθεΐ ότι άποσκοπούσε στή μεταφορά δχι μόνο 
εμπορικών αλλά καί άννωνικών αγαθών, ενώ γιά τον επίσης μικρασιατικό 
LRA 10, ότι ή φύση τής ιστορίας του ήταν καθαρά εμπορική. Ειδικότερα 
όμως ή παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στους LRA 1 τής Κιλικίας καί σε 
ιστορικές πηγές πού αφορούν στήν επαρχία αύτή, έπιχειρώντας τήν άνάδει- 
ξη τής ενεργού συμμετοχής τών Μικρασιατικών παραλίων στό εμπόριο τής 
Μεσογείου καί στήν άννωνική τροφοδότηση τής πρωτεύουσας.
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Είκ. 1. Σχέδια καί φωτογραφία παραλλαγών τον ύστερορωμαϊκοϋ/ 
πρωτοβυζαντινοϋ άμφορέα 1 (LRA 1).

(D. P. S. Peacock - D. F. Williams 1986, σ. 185, ε’ικ. 104.)

Είκ. 2. Σχέδια ύστερορωμαϊκών/πρωτοβυζαντινών άμφορέων I (LRA 1) 
άπό τό ναυάγιο του Yassi Ada (7ος αιώνας μ.Χ.).

(T. Ο. Alpozen - A. Η. Ozdas - B. Berkaya, Commercial Amphoras of the Bodrum Museum 
of Underwater Archaeology. Maritime Trade of the Mediterranean in Ancient Times, 

Bodrum 1995, o. 25, είκ. 10.)
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Είκ. 3. Σχέδιο καί φωτογραφία ύστερορωμαϊκοϋ/πρωτοβυζαντινοϋ 
αμφορέα 1 (LRA 1 ).

(T. Ο. Alpozen - A. Η. Ozdas - Β. Berkaya 1995, σ. 113.)

Είκ. 4. Σχέδιο καί φωτογραφία ύστερορωμαϊκών/πρωτοβνζανηνών 
άμφορέων 2 καί 13 (LRA 2, LRA 13).

(D. P. S. Peacock - D. F. Williams 1986, σ. 182 , είκ. 101.)
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Είκ. 5. Σχέδιο καί φωτογραφία ύστερορωμαϊκών/πρωτοβυζαντινών 
άμφορέων 2 καί 13 (LRA 2, LRA 13).

(T. Ο. Alpozen - A. Η. Ozdas - Β. Berkaya 1995, σ. 115.)
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Είκ. 6. Σχέδιο καί φωτογραφία 
ύστερορωμαϊκοϋ/πρωτοβυζαντινον 

άμφορέα 10 (LRA 10).
(Τ. Ο. Alpozen - A. Η. Ozdas - Β. Berkaya 

1995,σ. 68.)
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