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Πρόλογος
Κύριο αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η κεραμική που βρέθηκε κατά την σωστικού χαρακτήρα ανασκα-
φή της Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (σήμερα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής) που διενεργήθηκε στο οικόπεδο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) εντός των ορίων 
της συνοικίας των Νέων Παλατίων Ωρωπού, στη συμβολή των οδών Προκονήσου και Αγ. Γεωρίου (Οικο-
δομικό Τετράγωνο 27). Σε ξεχωριστό κεφάλαιο (IV) εξετάζονται τα ευρήματα από έναν τάφο που ανέσκα-
ψε επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων λίγες δεκάδες μέτρα ανατολικότερα του οικοπέδου ΟΤΕ. Το οικόπεδο 
ΟΤΕ βρίσκεται περίπου 700 μέτρα ανατολικότερα του οικοπέδου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), 
όπου έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα ενός οικισμού και εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας των γεωμετρικών 
και αρχαϊκών χρόνων (βλ. παρακάτω σελ. 13). Η ανασκαφική έρευνα άρχισε το 1983 και συνεχίστηκε, με 
διακοπές, έως το 19861. Περισσότεροι από 60 τάφοι των ελληνιστικών – υστερορωμαϊκών χρόνων ήρθαν 
στο φως, εκατέρωθεν της κύριας αρχαίας οδικής αρτηρίας που αναμφίβολα οδηγούσε στην κυριότερη πύλη 
του τείχους της πόλης2. Στα βαθύτερα στρώματα, στο Δυτικό πέρας του σκάμματος, απαντήθηκε ένα παχύ 
και αδιατάρακτο στρώμα από αγγεία της Ύστερης ΠΓ και της Πρώιμης Γεωμετρικής περιόδου, ενώ ψηλότερα 
αναγνωρίστηκαν στρώματα των ΥΓ και πρώιμων αρχαϊκών χρόνων. Τα στρώματα αυτά των πρώιμων ιστο-
ρικών χρόνων εντοπίστηκαν το 1985 και ερευνήθηκαν από την Αλίκη Δραγώνα. Η παρούσα μελέτη πραγμα-
τεύεται μόνον τα δεδομένα που αφορούν τις πρωιμότερες φάσεις χρήσης του χώρου, του 10ου και του 9ου 
αιώνα π.Χ. Τα δεδομένα των ΥΓ και πρώιμων αρχαϊκών χρόνων από το ίδιο οικόπεδο παρουσιάζονται εδώ 
συνοπτικά καθώς θα συμπεριληφθούν σε άλλο τόμο των ανασκαφών του Ωρωπού. 

Το παραπάνω υλικό μού το εμπιστεύθηκε πριν από αρκετά χρόνια ο Γενικός Γραμματέας της Εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, κ. Βασίλειος Πετράκος. Η πρώτη καταγραφή πραγματοποιήθηκε από τον Α. Μα-
ζαράκη Αινιάνα και την Ειρ. Λαιμού στο Μουσείο Πειραιώς το 1994. Το 2005 πραγματοποιήθηκε ο τελικός 
έλεγχος του υλικού στο Μουσείο του Ωρωπού, όπου έχουν μεταφερθεί από το 2000 όλα τα ευρήματα των 
ανασκαφών της Β’ ΕΠΚΑ της περιοχής του Ωρωπού. Ο τελικός αυτός έλεγχος και η συστηματοποίηση του 
Καταλόγου προκειμένου να λάβει την οριστική του μορφή, καθώς και η επικαιροποίση τόσο της ανάλυσης 
όσο και της βιβλιογραφίας έγινε σε συνεργασία με την Β. Βλάχου. Ο αρχαιολόγος Jean-Sébastien Gros 
πραγματοποίησε τον τελικό έλεγχο του καταλόγου της χειροποίητης κεραμικής και συνέβαλε στο σχολιασμό 
της.

Τα ευρήματα συντηρήθηκαν αμέσως μετά το πέρας της ανασκαφής από τις συντηρήτριες του Μουσείου 
Πειραιώς. Αρκετά ευρήματα συντηρήθηκαν εκ νέου στο Μουσείο Ωρωπού από τον συντηρητή Θεόδωρο 
Μαυρίδη. Όλα τα πρωτότυπα σχέδια των ευρημάτων έγιναν από τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα και μελανώθηκαν 
από τη ζωγράφο της Β’ ΕΠΚΑ κα Μανόλια Σκουλούδη (με εξαίρεση τα αρ. κατ. 37-39, 48, 126, 128, 131, 
134 που μελανώθηκαν από τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα και ορισμένα από τα χειροποίητα που επεξεργάστη-
καν ψηφιακά από τον Jean-Sébastien Gros). Συμπληρωματικά σχέδια έγιναν το Μάϊο του 2010 από τη Β. 
Βλάχου (αρ. κατ. 58-61, 63-64, 67-70, 72, ΟΣΚ 7-10) και τον Αύγουστο του 2019 και 2020 από το Γιάννη 
Νάκα (αρ. κατ. 2-4, 14, 33, 37, 65, 73, 183-186, Τ1-1 έως T1-11). Οι λήψεις των φωτογραφιών των κι-
νητών ευρημάτων πραγματοποιήθηκαν από τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα και τη Β. Βλάχου και η ψηφιακή τους 
επεξεργασία από τη Σοφία Μελαχροινάκη. Οι παλαιότερες εκτυπώσεις (εικ. 11-26) έγιναν από τον Γιάννη 
Σαρακίνη. Οι φωτογραφίες της ανασκαφής είναι της Αλίκης Δραγώνα και προέρχονται από το αρχείο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (πρώην Β’ ΕΠΚΑ). Η κάτοψη της ανασκαφής είναι του σχεδιαστή 
της Β’ ΕΠΚΑ Νίκου Καλλιοντζή. 

1. 1η ανασκαφική περίοδος. Λ. Κρανιώτη, Ημ. ΧΧΙΙΙ, 6 (1981-’84) σελ. 7-227 (24/5-18/5/’83). 2η περίοδος. Α. Δραγώνα, 
Ημ. ΧΧΙΙΙ, 6, σελ. 228-τέλος (15/6-25/10/’84). 3η περίοδος. Α. Δραγώνα, Ημ. ΧΧΙΙΙ, 8, σελ. 2-25 και 49-69 (29/10-8-11/’84 
και 16/11-3/12/’84, αντίστοιχα). 4η περίοδος. Α. Δραγώνα, Ημ. ΧΧΙΙΙ, 12, σελ. 131-397 (21/9-10/4/’86) και ΧΧΙΙΙ, 19, σελ. 1-4, 
6-59 (11/4-30/4/’86). Συμπληρωματικά στοιχεία για την ανασκαφή της Δραγώνα υπάρχουν και στο Ημ. ΧΧΙΙΙ, 19, σελ. 60-63 
(12/12/’86).

2. Σχετικά με τις ανασκαφικές έρευνες των τάφων του ύστερου 5ου έως και των Ύστερων Ρωμαϊκών χρόνων στη συνέχεια 
προς Ανατολάς της ίδιας οδού βλ. Λ. Κρανιώτη, ΑΔ 36 (1981), Χρονικά, 59-64 (Πλ. Δαβάκη – περιοχή Νέων Παλατίων).



Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ, Ε. ΛΑΙΜΟΥ, Β. ΒΛΑΧΟΥ12

Ευχαριστίες για την πολύτιμη υποστήριξη που μας παρείχαν οφείλουμε στον τότε προϊστάμενο της Β’ 
ΕΠΚΑ και νυν Γενικό Γραμματέα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Βασίλειο Πετράκο, την τότε υπεύ-
θυνη αρχαιολόγο του Ωρωπού Δρ Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, τους πρόθυμους φύλακες του Μουσείου Ωρω-
πού Κατερίνα και Γιώργο Χατζηλία, καθώς και στον εργατοτεχνίτη Κώστα Σκιτζή. Το έργο μας διευκόλυναν 
στο Μουσείο Πειραιώς η διευθύντρια του Μουσείου Πειραιώς Νέλλη Αξιώτη και ο Δρ Γεώργιος Σταϊνχά-
ουερ, ως προϊστάμενος τότε της Β’ ΕΠΚΑ (και αργότερα της ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ). Το τελευταίο διάστημα πολύτιμη 
υπήρξε η βοήθεια στα πρακτικά ζητήματα του Μουσείου Ωρωπού των αρχαιολόγων Άρη Κυριαζή, Μιχάλη 
Σκλάβου και Στέλλας Ραυτοπούλου. Ο Δήμος Ωρωπίων είχε τη δική του συμβολή, παραχωρώντας ένα δια-
μέρισμα που λειτουργησε για αρκετά χρόνια ως χώρος εργασίας και ξενώνας των μελετητών. 

Το βιβλίο αρχικά είχε προγραμματιστεί να εκδοθεί στη σειρά μονογραφιών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, αλλά η οικονομική κρίση καθήλωσε την κατατεθειμένη μελέτη για πολλά χρόνια. Έτσι, το 2019, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Βασιλείου Πετράκου, προκειμένου να λυθεί 
το αδιέξοδο, αποφασίστηκε η έκδοσή του από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε τη 
γραφίστρια Σοφία Μελαχροινάκη η οποία ανέλαβε το όλο στήσιμο του βιβλίου, καθώς και την Ευαγγελία 
Μακρή για τη συμβολή της στην φιλολογική επιμέλεια και διόρθωση των δοκιμίων. Οι δαπάνες εκτύπωσης 
καλύφθηκαν από το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» (ΕΣΠΑ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Μαζαρά-
κη Αινιάνα, ενώ συμπληρωματική οικονομική στήριξη προήλθε από την Irene Lemos και το Merton College 
της Οξφόρδης. Η όλη προετοιμασία της παρούσας μελέτης κατά τη δεκαετία του 1990 χρηματοδοτήθηκε 
γενναιόδωρα από το Ίδρυμα «Shelby White - Leon Levy Program for Archaeological Publications» και 
επικουρικά από το «Institute for Aegean Prehistory» και το «Ίδρυμα Ψύχα».

         Α. Μαζαράκης Αινιάν
            Οκτώβριος 2020



Εισαγωγή

Ο συστηματικός αρχαιολογικός έλεγχος και οι «σωστικού» χαρακτήρα ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού και τα 
Νέα Παλάτια (εικ. 2-5) άρχισαν το 1973, όταν Έφορος Αρχαιοτήτων Αττικής ήταν ο Β. Πετράκος. Προκλασι-
κές αρχαιότητες έχουν έως σήμερα έρθει στο φως σε τρεις περιοχές, τα οικόπεδα του «ΟΣΚ» (εικ. 5, και εικ. 
6, αρ. 1-2) του «ΟΤΕ» και Γιαννούζη (εικ. 2, 5, 6, αρ. 3 και 13), στη Σκάλα Ωρωπού και στα Νέα Παλάτια, 
αντίστοιχα. Διάσπαρτα ευρήματα των γεωμετρικών χρόνων προέρχονται και από άλλες ανασκαφές στην 
ίδια περιοχή (εικ. 6, αρ. 4-12). 

Η ανασκαφή του οικισμού των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων στο οικόπεδο του ΟΣΚ στη Σκάλα 
άρχισε από τη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση της Αλίκης Δραγώνα 
(1985-86)3 και συνεχίστηκε από το 1996 έως και το 2011, ως συστηματική, από την Εν Αθήναις Αρχαιο-
λογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρου Μαζαράκη Αινιάνος4. Στον κύριο τομέα της ανασκαφής 
ήρθε στο φως τμήμα ενός εκτεταμένου οικισμού αλλά και ένα συγκρότημα εργαστηρίων για την κατεργασία 
μετάλλων, που ήταν σε χρήση από τα μέσα του 8ου έως τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. (εικ. 7) Φαίνεται πώς οι 
συχνές και ενίοτε καταστρεπτικές πλημμύρες ανάγκασαν τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν 
οριστικά το συγκεκριμένο χώρο και να μετακινηθούν αρχικά νοτιότερα, και μερικές δεκαετίες αργότερα, 
ίσως στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, ύστερα από νέες πλημμύρες, ανατολικότερα, στη θέση της πόλης του 
Ωρωπού των κλασικών χρόνων5. (εικ. 5) Στην περιοχή του προκλασικού οικισμού αναπτύχθηκε το Δυτικό 
νεκροταφείο της νέας πόλης6.

Μολονότι ο πυρήνας του προκλασικού οικισμού φαίνεται να είναι η περιοχή του οικοπέδου του ΟΣΚ, 
εντούτοις ένα σημαντικό σύνολο πρωτογεωμετρικής / γεωμετρικής - πρώιμης αρχαϊκής κεραμικής και λιγο-
στά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ίδιας εποχής ήρθαν στο φως και στο οικόπεδο του ΟΤΕ. Όπως θα φανεί 
παρακάτω, ο κύριος όγκος των ευρημάτων χρονολογείται από τα τέλη του 10ου έως και τα μέσα ή το τρίτο 
τέταρτο του 9ου π.Χ. αιώνα. Το σύνολο αυτό παρουσιάζεται εδώ αυτοτελώς, καθώς φαίνεται ότι αποτελεί 
τον παλαιότερο πυρήνα κατοίκησης των ιστορικών χρόνων στην περιοχή. Πράγματι, στο οικόπεδο του ΟΣΚ 
δεν μαρτυρείται με βεβαιότητα κατοίκηση πριν από το β’ μισό του 8ου π.Χ. αιώνα, αν και έχει ερευνηθεί σε 
μεγάλη έκταση και πολύ πιο συστηματικά από το οικόπεδο του ΟΤΕ. Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο πραγμα-
τευόμαστε μία ταφή της ΜΓ περιόδου που βρέθηκε στο οικόπεδο Γιαννούζη, στα Νέα Παλάτια.

Στην πρώτη ενότητα (Ι) παρουσιάζονται τα ανασκαφικά δεδομένα του οικοπέδου ΟΤΕ, με βάση τα ημε-
ρολόγια, τα σχέδια και τις φωτογραφίες της Αλίκης Δραγώνα. Ακολουθεί ο αναλυτικός κατάλογος της κε-
ραμικής (ΙΙ). Στην τρίτη ενότητα (ΙΙΙ) πραγματευόμαστε τα σχήματα, τη διακόσμηση και τη χρονολόγηση των 
κεραμικών ευρημάτων. Η τέταρτη ενότητα (IV) αφορά το μοναδικό τάφο της ΥποΠΓ περιόδου του Ωρωπού, 
που γειτνιάζει με το οικόπεδο ΟΤΕ ο οποίος ανασκάφτηκε το 2006 από την Πηνελόπη Αγαλλοπούλου και 
τον Άρη Κυριαζή. Στη τελευταία ενότητα (V) επιχειρείται η σύνθεση των δεδομένων και η συναγωγή ορισμέ-
νων συμπερασμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό. Στην ενότητα αυτή λαμβάνονται υπόψη και τα δεδομένα από 
την ανασκαφή του ΟΣΚ, που έχουν δημοσιευτεί προκαταρκτικώς αλλού7.

3. Δραγώνα 1994.
4. Ανασκαφικές εκθέσεις στα ΠΑΕ: Μαζαράκης Αινιάν 1996, 1997, 1998α, 1999, 2000α, 2001, 2002α, 2003, 2004α, 2006, 

2007α, 2008, 2009, 2010, 2011α. Βλ. και τις συνθετικές μελέτες Mazarakis Ainian 1998β, 2002β, 2002γ, 2006-2007, 2007β, 
2015. Μαζαράκης Αινιάν 2000β, 2004β. Επίσης βλ. τις μελέτες στα πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης του 2004 (Mazarakis 
Ainian 2007γ). Η κεραμική του οικοπέδου ΟΣΚ έχει αποτελέσει αντικείμενο τριών διδ. διατριβών: Gros 2007, Χαραλαμπίδου 
2008 και Βλάχου 2010. Για την ιστορία των ανασκαφών στο οικόπεδο ΟΣΚ στη Σκάλα έως το 2004 βλ. Mazarakis Ainian 2007δ.

5. Για παλαιότερο τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης βλ. Travlos 1988, 304, εικ. 378. Πετράκος 1992, εικ. 2. Σωστι-
κές ανασκαφές: ΑΔ (1977), Xρον. κ.ε. Για την ιστορία του Ωρωπού βλ. Πετράκος 1968, 6-58. Πετράκος 1992, 5-11. Fossey 1988, 
28-42.

6. Πωλογιώργη 1998.
7. Βλ. παραπάνω σημ. 4.
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Περίληψη / Summary

Excavations at Oropos. The Protogeometric and Sub-Protogeometric period (10th – 9th 
centuries B.C.)

The present study offers a detailed presentation and comprehensive analysis of the earliest remains of 
the Early Iron Age discovered in the area of Oropos in Northern Attica, excavated by the 2nd Ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiquities (Ephorate of Eastern Attica today) in 1985-1986 and the 
Archaeological Society at Athens from 1996 to 2011 (see Introduction) (figs 1-3). The focus of the 
study is on the pottery, since this represents the main body of evidence from this period. The largest and 
most important assemblage dated to the Protogeometric and Sub-Protogeometric period was excavated 
by the late Alike Dragona in the district of the modern town of Nea Palatia (at the OTE plot – the plot of 
the Greek Telephone Company). This assemblage is the main focus of this book (Chapters I – III) (figs 
5-6). The study of a few finds dated to this period and excavated at a short distance along the coast 
to the West, at the locality of the town of Skala Oropos (discovered at the OSK plot – the plot of the 
Organisation of School Buildings) are included in an Annex (end of Chapter II) (figs 7-8). Chapter IV 
examines a single burial dating to this period which was investigated by the Ephorate in 2006 at the area 
of Nea Palatia (found at the Giannouzis plot). 

The ancient remains and the stratigraphy from the OTE plot are discussed in Chapter I. The 
excavations brought to light part of an ancient road and numerous tombs on either side of it, mainly of 
the Hellenistic to the Late Roman periods. Remains of human activities of the Protogeometric to the 
Early Archaic periods were uncovered in the lower levels (Phases I-IV) (figs 11-27).

The earliest phase, Phase IV, was limited to the West end of the excavated area. It consisted of a 
single layer sloping downwards towards the South (depth of -2.60/-2.70 m. to -3.40/-3.90 m.), which 
contained numerous broken (though often almost complete) vases of the late 10th and 9th centuries BC. 
Among the smashed pottery there was also a substantial amount of scattered river stones (figs 15-24). 

South of this deposit successive layers of sand and gravel were encountered; these were most likely 
due to a river or more likely a torrent, ca. 5.50 m. wide, which appears to have been flowing from South 
to North West (figs 25-27). The first period of the transformation of the torrent to a road seems to reach 
back to the Late Geometric – Early Archaic period (Phase III, depth about -2.20 m. from the excavated 
surface). As the finds show, there is a chronological and possibly stratigraphical gap between the Early 
Archaic and Hellenistic periods. According to the excavator, the two parallel walls bordering the street, 
as well as the earliest burials, date to Phase II, i.e. from the 3rd – 1st century BC. Phase I, during which the 
burials increased, extends from the 1st century BC to the 6th century AD. (figs 11-12, 27).

Two stone walls that met at right angles, measuring 3 by 0.80 m. (0.25 m. high), were brought to 
light in the Southern part of the plot, at a depth of -2.50 m. from the excavated surface (figs 9-10). 
These remains appear to be the remnants of the stone socle of an edifice of household character, with a 
mudbrick superstructure, of the Geometric period. This hypothesis is based both on the character of the 
handmade pottery found in association with it, and the statigraphical horizon with which these walls are 
associated (-2.50 -2.75 m.).

Immediately to the North East of the edifice a roughly cylinder-shaped pit. ca. 1.05 m. in diameter 
and 2 m. in depth, was excavated (figs 10, 14). It contained successive layers of sand with gravel, a few 
pieces of slag, some charcoal and carbonised olive stones. Burned clay lumps could belong to the lining 
of furnaces. The pottery collected inside the pit dates from the Late Geometric to the Early Archaic 
period (a few Sub-Protogeometric sherds were also found). The evidence points towards the assemblage 
being a household refuse pit, thus suggesting that the immediate surroundings were not used as a burial 
ground at that stage. The possible metalworking activities which took place here also suggest non-
funerary activities and may be compared to the well-known metalworking quarter of the Late Geometric 
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settlement at the OSK plot located in the vicinity. On the other hand, the area was transformed from the 
Classical period onwards (and especially from the Hellenistic to the Late Roman era) into a burial ground 
(figs 11-13), which formed part of the vast East Necropolis of the town of Oropos (fig. 5). The location 
of the burial ground(s) of the pre-Classical period has not been ascertained yet. A Middle Geometric burial 
was excavated ca. 50 meters to the East of the OTE plot (in Yannouzis plot, see Chapter IV, fig. 5), while 
a Late Geometric Corinthianizing pyxis-krater was found some 150 meters further to the East of the plot 
(in the Martigopoulos plot) (fig. 5). An attempt to comprehend the function of the Protogeometric - Sub-
Protogeometric horizon of the OTE plot is made in the Conclusions (see also below).

Chapter II provides an extensive catalogue of the pottery and other finds from the OTE plot. In the 
Annex the few sherds from the excavations of the OSK plot at Skala Oropos are also catalogued. Pottery 
is presented by shape and function. First, the fine decorated wheel-made pottery is discussed (cat. nos 
1-144) followed by coarse and cooking wares (cat. nos 145-180). A few other finds, a clay token and a 
small clay ball, one stone and a few metal objects are also presented in the catalogue (nos 181-186). 

In Chapter III, the pottery is analysed in close relation to the contemporaneous production of 
ceramics at both Athens and Lefkandi. Pottery shapes and style allow us to consider Oropos as part 
of the wider Euboean Koine. Most types represented in the assemblages from Oropos find their closest 
parallels in the contemporary Euboean products, namely the Protogeometric and Sub-Protogeometric 
ceramics from Lefkandi. Indeed, the results of the Neutron Activation Analysis (NAA) by H. Mommsen 
of 14 selected samples confirmed that potters at Oropos employed clay from the clay beds near Phylla, 
situated in the Lelantine plain 3 km North of Lefkandi. Yet, since the beds around Oropos have not 
yet been investigated, we cannot be sure that clay was not extracted locally in addition to the being 
shipped from Phylla. Pottery from Oropos is distinguished by the soft fired fabric, a thin light-coloured 
slip and a thin and dull paint that tends to flake easily. It is possible that different recipes and firing 
conditions applied by local potters resulted in the technical differences observed between the production 
of Oropos and Lefkandi. Although the material analysed was restricted to 11 samples of pendent semi-
circle skyphoi and only three additional pieces, it is evident that potters at Oropos maintained a close 
connection with the opposite Euboean coast. The Late Geometric remains of potters’ workshop(s) in 
the area of Skala Oropos (OSK. plot), dating to around the middle of the 8th century BC, similarly follow 
parallel developments at Eretria and Lefkandi. Athenian influences are apparent in the 9th century BC 
and especially throughout the 8th century BC. Imported pots from Athens and Lefkandi represent only a 
small part of the material in Oropos. 

The pottery assemblages from the OTE plot consist of large containers for storage and transporting 
liquids and food provisions (amphorae and hydriae), smaller pouring vessels (trefoil oinochoae and jugs), 
large open vessels used for mixing (kraters), small open vessels used mainly for serving and consumption 
of food and drink (a single kantharos, skyphoi, cups, bowls and plates). Other types such as the pyxides 
that represent a common find from the burial grounds at Lefkandi and other contemporaneous contexts 
remain extremely rare in Oropos. Coarse ware consists almost entirely of vessels used for cooking and 
serving, mainly chytrai with a single vertical strap handle, and large open vessels usually associated with 
the preparation and consumption of food within domestic contexts. 

Large closed vessels are quite fragmentary and thus the identification of the exact shape remains 
difficult. Compass-drawn concentric circles and semi-circles represent the commonest patterns that 
decorate the shoulder of these vessels (cat. nos 1-18). The decoration of groups of alternating diagonal 
lines that are applied on a small amphora (cat. no. 23) recalls Sub-Protogeometric examples from the 
cemeteries and the settlement at Lefkandi. A few more fragments bearing similar decoration may come 
from amphorae or pyxides (cat. nos 23-31). Amphorae with vertical handles attached to the rim or to 
the shoulder, and with a short neck and wide mouth from Oropos (cat. nos 33-36) are close to Athenian 
and Euboean examples and could be dated to the Middle Geometric I/II. An entire amphora of this type 
was found in Tomb I at the Giannouzis plot (cat. no. T1-1). One single oinochoe from the OTE plot stands 
apart from the fairly homogeneous assemblage (cat. no. 37). Covered in a thick orange paint, the vessel 
was cut into two parts probably before firing. Small jugs (cat. nos 39-40) although quite fragmentary, 
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belong to the characteristic Euboean type, which is commonly found from the Late Protogeometric 
throughout the Geometric period to the 7th century BC. Kraters from Oropos belong to two distinctive 
types, both characteristic of the Euboean production (cat. nos 49-55). The better-preserved specimen 
(cat. no. 49) is decorated with groups of alternating diagonals. A single fragment belongs to a krater 
decorated with groups of concentric circles. As is shown by the Protogeometric and Sub-Protogeometric 
examples from the cemeteries and the settlement at Lefkandi and the burials at Marmariani in Thessaly, 
such kraters usually stand on a tall conical foot. 

However, the largest corpus of material consists of skyphoi that belong to the two distinctive types 
of the Protogeometric and Sub-Protogeometric pottery production of Lefkandi and Athens, decorated 
with sets of pendent semi-circles (cat. nos 56-91) and concentric circles (cat. nos 92-114). Pendent 
semi-circle skyphoi (PSC) have been equally identified in the material assemblage from Skala Oropos 
(Annex OSK 7-11). Although very fragmentary, they share similar characteristics to the skyphoi from 
the OTE plot. An entire skyphos with similar decoration was deposited in Tomb I at the Giannouzis plot 
(cat. no. T1-9), representing one of the latest examples in the Sub-Protogeometric II-III period (Middle 
Geometric I/II). In Oropos shallow bowls with horizontal strap handles and a flat base (cat. nos 124-
129) follow the characteristic Euboean type of a Sub-Protogeometric date. Plates are not common and 
the two fragmentary examples from the OTE plot follow the widespread Euboean type decorated with 
pendent semi-circles (cat. nos 130-131). An almost intact plate of this type was also offered in Tomb 
I at the Giannouzis plot (cat. no. T1-10) and dated to the Sub-Protogeometric II-III period. Among the 
standardized group of one-handled monochrome cups found in the OTE plot (cat. nos 132-140), there 
is an Athenian paneled cup of Early Geometric II/ Middle Geometric I date (cat. no. 141). A second 
cup (cat. no. 142), was once considered to be of local production because of the particularities of its 
shape and decoration, but was found to be an Athenian import by the NAA analysis. Likewise, chemical 
analysis has confirmed the Attic provenance of two more pieces (cat. nos 117 and 123). To these, a very 
fragmentary openwork kalathos from the area of Skala Oropos seems to be of Euboean origin (Annex 
OSK-12). A unique find is the long stem of a Mycenaean kylix, dated early in the Late Helladic III period 
(cat. no. 144) which invites a brief discussion of the presence of earlier material in later contexts. 

Coarse wares are fragmentary in the pottery assemblages from the OTE plot. Quantification of the 
material from the site, presented in the Annex to Chapter III, confirm that coarse ware represents a 
smaller group in comparison to fine pottery and a less varied one, as only a few types of vessels are 
represented. Cooking pots or chytrai (cat nos 145-162) and large-sized basins or lekanai (cat. nos 165-
170) form the largest part of this assemblage. Flat-based pans and tripod trays (cat. nos 171-174) are 
comparable to specimens from Lefkandi. The technical aspects, manufacture and firing of these vessels 
are quite similar and show that were locally produced. A large number of fragments of handmade coarse 
ware (cat. no. 180) might be from a small clay hearth, thus stressing the domestic character of the 
assemblage.

Chapter IV takes a closer look at the funerary assemblage from Tomb I discovered at the Giannouzis 
plot dated to the Sub-Protogeometric II-III or the Middle Geometric I/II period. No less than five pyxides 
(cat. nos T1-4 to T1-8) were found in this tomb, in contrast to the absence of this particular shape from 
the contemporary domestic material from the OTE plot. In the absence of any specific context for the 
material assemblage from the OTE plot, it is arguable that the detailed study of the material itself may 
provide a useful framework to discuss its function within a specific social context (domestic, funerary or 
ritual). Overall, when compared with the abundant funerary material dating from the same period from 
Attica and Lefkandi, the material from the OTE plot seems to be of domestic character. 

Most of the ceramics were for the preparation, offering and consumption of food and drink. Even if 
certain shapes and types may have been used in ritual activity and performance, these activities were in 
a domestic context. The small pottery assemblage from the area of Skala Oropos (OSK plot) manifests 
occupation of this area predating the installation of the settlement and artisans’ quarter around the 
middle of the 8th century BC. Indeed, activity in the area of the OTE plot continues into the 8th century BC, 
as is clearly demonstrated by finds dated mostly to the Late Geometric period and thus contemporary 
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to the settlement at Skala Oropos. The presence of pottery kilns at the area of Skala Oropos shows that 
potters, among other craftsmen were active in this area. The numerous pottery assemblages that have 
been assigned to the local pottery production do not differ in their fabrics, manufacture, firing or style 
from the Protogeometric and Sub-Protogeometric pottery from the OTE plot. They mainly follow the 
Euboean and Attic style, blended with influences deriving from Boeotia, the Cyclades and Corinth. For 
this reason, it is possible to argue for a continuity of a local pottery production at Oropos from the late 
10th/early 9th century BC onwards. 

In addition to the pottery finds, the few small objects from the OTE plot could provide complementary 
information about the community which inhabited the area. The fragmentary bronze grater (cat. no. 
186) belongs to a special class of metal objects, mentioned in the epics. Such exclusive objects are known 
from a number of 9th century BC burials at Lefkandi and also from a few indigenous elite burials of the 
7th century BC discovered along the western coast of Italy. Although, the grater from Oropos is a unique 
find and from a disturbed and later layer, it still offers additional information about the close connections 
that Oropos maintained with the opposite Euboean coast and especially with Lefkandi during this period.  

As stated above, the majority of the ceramics found in the OTE plot lay on the right bank of an ancient 
torrent or river, which was converted in the Late Geometric period into the main road leading to the 
settlement from the East. Based on the information provided by the excavation’s diaries, and the character 
of the pottery, especially the shapes of the vases and in particular the presence of substantial quantities 
of cooking wares, it is argued in the Conclusions that the Protogeometric - Sub-Protogeometric vases 
of the earlier phase (IV) probably belong to a domestic and not to a funerary or ritual context. It is further 
suggested that the area was temporarily abandoned at the end of the third quarter of the 9th century 
BC, or shortly afterwards, either due to human intervention or due to the overflow of the torrent or river. 
Lastly, it is argued that the pre-classical remains of the wider area of Nea Palatia and Skala Oropos may 
plausibly be identified with Homeric Graia (Iliad B, 498). Finally, suggestions are offered regarding the 
relations of the inhabitants of Oropos with the communities of the opposite Euboean coast, especially 
those of Xeropolis/Lefkandi and Eretria.
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