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Οι ανασκαφές στην Ελίκη Αχαΐας έχουν 
αποκαλύψει Πρωτοελλαδικό οικισµό µε πρωτο-αστικό 
χαρακτήρα που αποτελείται από επάλληλες 
οικοδοµικές φάσεις σε δύο γενικούς χρονολογικούς 
ορίζοντες, την πρώιµη ΠΕ ΙΙΙ και την ΠΕ ΙΙ. Στα 
οικήµατα και τους επιµέρους λειτουργικούς τους 
χώρους βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες κεραµικής, στις 
οποίες περιλαµβάνονται αγγεία σερβιρίσµατος, 
µαγειρικά σκεύη, µεταφορικά-αποθηκευτικά δοχεία 
και µεγάλα πιθάρια µακρόχρονης αποθήκευσης. Το 
ερώτηµα της τεχνολογικής διαφοροποίησης αυτών 
των τυπολογικών οµάδων τέθηκε άµεσα. Με κριτήριο 
το σχήµα των δοχείων, τα µακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά του πηλού και το οικιακό και 
στρωµατο-χρονολογικό τους context επιλέχθηκαν 
κεραµικά δείγµατα για σειρά εργαστηριακών 
αναλύσεων στο Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου 
Πάτρας (πετρογραφία σε λεπτές τοµές, ορυκτολογία 
µέσω περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ και χηµικές 
αναλύσεις), προκειµένου να διερευνηθεί η προέλευση 
των αργίλων και των αδρανών υλικών της κεραµικής 
σε σχέση µε το γειτονικό γεωµορφολογικό πεδίο του 
οικισµού, οι τεχνικές ανάµειξης των πρώτων υλών και 
όπτησης στο κεραµικό εργαστήριο, οι ενδεχόµενες 
διαφοροποιήσεις στις επιλογές των τεχνιτών κατά 
χώρο, φάση, οµάδα σχηµάτων, χρήση κλπ. ή ακόµα 
και οι πιθανές εισαγωγές έτοιµου προϊόντος.  

Από τις αναλύσεις προκύπτουν ενδιαφέρουσες 
τεχνολογικές πληροφορίες ως εξής: 1) συντριπτική 
πλειοψηφία τοπικών πρώτων υλών και στις δύο 
φάσεις, 2) σηµαντικές διαφορές στις κεραµικές 
«συνταγές» µεταξύ των περιόδων ΙΙ και ΙΙΙ, 3) στην 
ΠΕ ΙΙΙ, προτίµηση σε µία βασική κεραµική «συνταγή» 
από ντόπιους κερατόλιθους και πηλόλιθους, µε ή 
χωρίς ασβεστίτες, η οποία, παρότι σε πολυάριθµους 

συνδυασµούς µε άλλα δευτερεύοντα στοιχεία, 
διαπερνάει συγχρονικά τις εντελώς διαφορετικές 
µακροσκοπικά οµάδες των µεγάλων αποθηκευτικών 
πιθαριών, της σκούρας tableware, της fine ware, 
καθώς και της πορτοκαλόχρωµης κεραµικής, 4) 
επιτυχηµένος έλεγχος του µεγέθους των πρόσθετων 
αδρανών υλικών, της εξωτερικής επεξεργασίας και 
κυρίως των συνθηκών όπτησης από την πλευρά των 
τεχνιτών, ώστε να παραχθούν διακριτά κεραµικά 
προϊόντα. 

Με βάση τις παραπάνω προκαταρτικές 
παρατηρήσεις προκύπτουν γενικότερα συµπεράσµατα 
ή ζητήµατα προς διερεύνηση ως εξής: 1) οι αλλαγές 
που παρατηρούνται στην σύσταση των πηλών στην 
Ελίκη στην αρχή της ΠΕ ΙΙΙ τεκµηριώνουν από 
τεχνολογικής πλευράς την µεταβολή της εµφάνισης 
της κεραµικής (σχήµατα, χρώµα) του οικισµού την 
ίδια περίοδο, 2) η παραγωγή της κεραµικής στην 
Ελίκη εµφανίζει σηµαντικό βαθµό τυποποίησης στην 
ΠΕ ΙΙΙ κυρίως, η οποία ωστόσο δεν εξαφανίζει τις 
ποικίλες «περιστασιακές» παραλλαγές επί της κύριας 
συνταγής, η σκοπιµότητα των οποίων µένει να 
αποσαφηνιστεί, 3) ειδικά η περίπτωση των µεγάλων 
αποθηκευτικών πίθων της ΠΕ ΙΙΙ αποτελεί ένα 
ιδιαιτέρως εύγλωττο παράδειγµα της εξάρτησης των 
τεχνολογικών επιλογών του κεραµέα από πρακτικά 
ζητήµατα διαθέσιµου χώρου και λειτουργικής χρήσης 
σε πρώτο επίπεδο, αλλά και οικονοµικής στρατηγικής 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σε άµεση σχέση µε τα 
προηγούµενα, παρατηρείται ότι οι αλλαγές που 
συνέβησαν στην κεραµική τεχνολογία της Ελίκης 
στην επαφή της ΠΕ ΙΙ και της ΙΙΙ µεταφέρουν µεν µια 
εικόνα ασυνέχειας, ωστόσο οι µικρο-διαφοροποιήσεις 
και παραλλαγές σε κάθε φάση ίσως τελικά περιέχουν 
τα στοιχεία εκείνα που κυοφόρησαν την αλλαγή. 

 


