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Ραλλάτου Αντωνία: «Εμπόριο και Ρόδη: Ελληνικές αποικίες 
στην ιβηρική χερσόνησο. υγκριτική προσέγγιση (6ος – 3ος 
αιώνας π.Χ.)» 

 
Στην άλλη άκρη της Μεσογείου το ενδιαφέρον για τις ελληνικές αποικίες στην 
Ιβηρία ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα και άνθισε ιδιαιτέρως στις 
αρχές του 20ου, με την έναρξη των συστηματικών ανασκαφών στην περιοχή 
όπου είχε εντοπιστεί η φωκαϊκή αποικία του Εμπορίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αιώνα δημοσιεύονται σχετικές μελέτες όμως μετά τη δεκαετία του ‘80 η 
έρευνα για το Εμπόριο και τη Ρόδη δίνει ακόμα περισσότερους καρπούς με 
πολυάριθμες δημοσιεύσεις που προσεγγίζουν πιο εξειδικευμένα και σύνθετα 
θέματα από ό,τι παλαιότερα. Σταθμός για τη μελέτη του ελληνικού 
παρελθόντος της ιβηρικής χερσονήσου αποτελεί η ίδρυση του Κέντρου Iberia 
Graeca το 2006, που σκοπό έχει την τεκμηρίωση, διάσωση και διάδοση της 
ελληνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς της. Αντίθετα, στην ελληνική έρευνα 
και βιβλιογραφία είναι σχεδόν πλήρης η απουσία σχετικών μελετών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση των 
καταλοίπων των δύο αποικιών και η διερεύνηση, στο βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, των αφετηριών και των εμπορικών και κοινωνικοπολιτικών σχέσεων 
που δημιουργήθηκαν στην περιοχή μετά την ίδρυσή τους. Ακόμη, η εν λόγω 
διπλωματική εργασία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προσέγγισης στην ελληνική 
βιβλιογραφία της κλασικής αρχαιολογίας στην ιβηρική χερσόνησο και έχει ως 
στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας για 
περαιτέρω μελέτες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια γενική περιγραφή της 
περιοχής στην οποία βρίσκονται οι αποικίες του Εμπορίου και της Ρόδης, με 
αναφορές στο γεωγραφικό ανάγλυφο, το οποίο έπαιξε ρόλο στην επιλογή της 
θέσης από τους Φωκαείς για την ίδρυση των εν λόγω πόλεων. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι γραπτές πηγές οι οποίες αφορούν στις υπό εξέταση 
αποικίες και αναλύονται οι προβληματικές που προκύπτουν από αυτές. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των αρχιτεκτονικών φάσεων από την ίδρυσή τους 
έως και τον 3ο π.Χ. Αιώνα, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται στις οχυρωματικές 
κατασκευές που πλαισιώνουν τις αποικίες, από τις οποίες μπορούν να 
εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις σχέσεις τους με τον περίγυρό τους, τις 
μεταξύ τους επαφές αλλά και αυτές με τους ντόπιους πληθυσμούς. Στο 
επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι κοπές των νομισμάτων που αποτελούν τις 
δυτικότερες ελληνικές κοπές, οι χρονολογικές τους φάσεις, καθώς και οι 
επιρροές τους από την Μασσαλία και την Καρχηδόνα. Τέλος, γίνεται μια 
προσπάθεια διερεύνησης των αφετηριών του Εμπορίου και της Ρόδης, καθώς 
και μια προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και με τις φυλές των 
αυτοχθόνων (με την Μασσαλία ως μητρόπολη), όπως επίσης και  με τις 
περιοχές που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της Καρχηδόνας και με τη Ρώμη. 

 
 



Rallatou Antonia: «Empúries and Roses. Greek colonies in the 
iberian peninsula. Comparative approach (6th-3rd century BC)» 

 
On the other side of the Mediterranean, the interest for the greek colonies in 
Iberia began to manifest during the beginning of the 19th century and 
flourished during the start of the 20th, with the regular excavations in the area 
where the phocaean colony of Empúries was located. During the whole span 
of the century relevant studies were published, but after the '80s research 
about Empúries and Roses was very prolific with numerous publications that 
approached the subject with more specific and complex themes. A milestone 
for the study of the Greek past of the Iberian peninsula was the establishment 
of the Iberia Graeca Center in 2006, which aimed for the documentation, 
dissemination and preservation of its Greek heritage.  On the contrary, in the 
greek research field and bibliography there are no relative research studies. 

The purpose of this present study is the examination and presentation 
of the remnants of these two colonies and the exploration, to the possible 
degree, of their start and the merchant and socio-political relationships that 
took place after their foundation. Moreover, this thesis is a first step to 
approach the Greek bibliography of classical archaeology about the Iberian 
peninsula and also aims to incite more interest in the greek research 
community for further research. 

In the first chapter a general description of the area where the colonies 
of Empúries and Roses are located takes place, with references to the 
geographical morphology which was an important factor for the choice of the 
position by the Greek colonists from Phocaea where these cities were erected. 
Following, the written sources about the under-examination colonies are 
presented and the problematic elements that come from them are analyzed. 
After that, the architectural phases are displayed, from their foundation till 
the 3rd century BC, with a mention in the fortification of the colonies, from 
which it can be deduced the nature of their relationships with their 
surroundings, the relations between them and with the native population. In 
the next chapter the cutting processes/techniques of the coins are analyzed, 
which are the processes of the western greek type, as well as their 
chronological phases and the influences from Carthage and Marseille 
(Massalia). In conclusion, an effort to explore the starting points of the 
colonies and their relationship between them, but also with the indigenous 
population (with Massalia as the metropolis) and the areas that were under 
the influence of Rome and Carthage. 


