
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ (Β)

Ανάµεσα στα ευρήµατα, µεγάλος είναι και ο αριθµός των
λεγόµενων εµπορικών αµφορέων µε τους οποίους γινόταν η
µεταφορά κυρίως του κρασιού και του λαδιού. Έτσι, γνωρί-
ζουµε ότι στην αρχαία Θέρµη, κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, 
έδειχναν ιδιαίτερη προτίµηση στο περίφηµο χιώτικο κρασί (1), 
ενώ δεν αγνοούσαν και άλλα κρασιά της εποχής, όπως λ.χ. της
Μένδης. Ακόµη εισήγαν µεγάλες ποσότητες λαδιού, και
µάλιστα από την Αθήνα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η αρχαία
Θέρµη ήταν ένα κοσµοπολίτικο κέντρο, στο λιµάνι της οποίας
κατέφθαναν εµπορεύµατα από όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Με
τη διαπίστωση αυτή συµφωνούν και οι πολλές εµπορικές, ως
επί το πλείστον, επιγραφές που απαντούν πάνω σε αγγεία. 
Κυριαρχούν φυσικά οι ελληνικές, δεν λείπουν όµως και οι
ξενόγλωσσες, ανάµεσα στις οποίες ιδιαίτερη µνεία πρέπει να
γίνει σε µια καρική. Κάτι άλλο που εξάγεται από τις έως τώρα
ανασκαφικές έρευνες στο Καραµπουρνάκι είναι η έντονη
παρουσία εδώ των Ελλήνων της Ανατολικής Ελλάδας και
µάλιστα των Ιώνων.

Στην προθήκη Α εκτίθενται όστρακα, που στην πλειοψηφία
τους προέρχονται από τις επιφανειακές έρευνες και τις ανα-
σκαφικές εργασίες που διεξήγαγε κατά καιρούς ο καθηγητής
Κ. Ρωµαίος µε οµάδες φοιτητών του. Ανάµεσά τους έχουµε
όστρακα µυκηναϊκά, πρωτογεωµετρικά, γεωµετρικά (ορισµένα
από αυτά είναι αττικά και αποτελούν την παλιότερη σίγουρη
παρουσία του αττικού Κεραµεικού όχι µόνο στο Βόρειο Αιγαίο
αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα). Από τα όστρακα του 7ου αι. 
π.Χ. ξεχωρίζουν ορισµένα που ανήκουν στις γνωστές κύλικες
της “Κατηγορίας του ποτηρίου µε τα πουλιά” (Bird Bowl 
Class), ενώ από τον 6ο αι. π.Χ. έχουµε όστρακα από ιωνικά, 
χιακά, σαµιακά, κορινθιακά και αττικά αγγεία. Ανάµεσα στα
τελευταία ξεχωρίζουν δύο που ανήκουν στα πολύ γνωστά
εργαστήρια του Ζ. των Γοργόνων και του Λυδού. Από το
δεύτερο µισό του 6ου αι. π.Χ. και κυρίως κατά τον 5ο και 4ο
αι. π.Χ., τα αττικά µελανόµορφα, ερυθρόµορφα και µελαµβαφή
αγγεία φαίνεται ότι µονοπωλούσαν εδώ την αγορά. Πλάι στην
επείσακτη κεραµική υπάρχει και ενδιαφέρουσα ντόπια (2-3).

Τα σηµαντικά αυτά ευρήµατα ενισχύουν, µαζί µε ορισµένα
άλλα επιχειρήµατα, την άποψη ότι στο Καραµπουρνάκι πρέπει
να τοποθετηθεί η αρχαία Θέρµη. Από άλλους ερευνητές τοπο-
θετείται η Θέρµη στο κέντρο της σηµερινής Θεσσαλονίκης ή
στην περιοχή της Τούµπας.

Ελένη Μανακίδου

1. Χιώτικος οξυπύθµενος αµφορέας.

2. Σιπύη από ιωνίζον κεραµικό
εργαστήριο.

3. Οπισθότµητη οινοχόη από ερ-
γαστήριο του µεκεδονικού χώρου.


