
ΑΤΛΑΣ Μ ΑΡΑΓΚ ΟΪ

II. ΕΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ Ν  ΑΝΑΣΚΑΦ Η  ΤΟ Τ  Π Α Ν /Μ ΙΟ Τ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ Ν  ΑΜ ΟΡΓΟ (ΛΕΥΚ ΕΣ—Α Γ ΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ 1980).

Ή  άνασκαφή στή θέση 'Αγία Ειρήνη, στις Λεΰκες ΆμοργοΟ, συνεχί
στηκε γιά δεύτερη χρονιά άπύ τις 8 ώς’ τίς 23 Σεπτεμβρίου του 1980. *Η μικρή 
διάρκεια τής άνασκαφής (14 ήμέρες) οφείλεται στήν έλλειψη έργατών, γιατί 
παρόλο πού σκάψαμε προς τό τέλος τοΰ καλοκαιριού, τά εποχιακά κερδοφόρα 
επαγγέλματα προσελκύουν, δπως είναι φυσικό, τούς λιγοστούς νέους πού έ
χουν άπομείνει στο νησί. Έ τ σ ι  δλοι, καί οί φοιτητές, άναγκαστήκαμε νά δου
λέψουμε καί ώς έργάτες*.

Στόχος τής έφετινής άνασκαφής ήταν κυρίως ή έρευνα των οικοδομικών 
λειψάνων πού εντοπίσαμε τήν περασμένη χρονιά στούς χώρους A , Β  καί Γ 
(βλ. τοπογραφικό, πίν. 1). ’Έ τσι στο χώρο Α, βορειοδυτικά άπό τδν τοίχο 
μέ τή λαξευτή τοιχοδομία, προσπαθήσαμε νά παρακολουθήσουμε τά δρια, 
τήν κατεύθυνση καί τή μορφή τοϋ «κυκλικου» τοίχου πού έπισημάναμε στήν 
πρώτη άνασκαφική1 περίοδο** (πίν. 2 καί 3).

Προχωρήσαμε μέ πολλή προσοχή καί άργό ρυθμό (στρώμα πάχ. 0.05- 
0.08 μ .), γιατί τά χώματα, ομοιόμορφα ώς βάθος 0.50 μ., ήταν ιδιαίτερα 
σκληρά. Οί περισσότερες άπό τις ορατές πέτρες είχαν κυλήσει καί ήταν σφη
νωμένες άνάμεσα στά κτισμένα λιθάρια. Τά στρώματα δέν ήταν άδιατάρακτα,

* Θά ήθελα νά ευχαριστήσω θερμά ολους βσους είχαν τό κουράγιο νά πάρουν μέρος σ' 
αυτήν τήν τόσο κουραστική άνασκαφή. Τούς άκούραστους φύλακες άρχαιοτήτων Μανόλη 
ΔεσηοτΙδη καί Σίμο Γιαννακό, τόν Γυμνασιάρχη Μιχ. Μωραϊτάκη, τούς πτυχιούχους καί 
τούς φοιτητές τοϋ Αρχαιολογικού Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων ΝέαΤ. Μηα- 
μίδη, Βασ. Παππά, Γεωργία Τεμπέλη, Δημ. Κοκκώνη καί τόν Πέτρο Σαμαάρη, πού έκα
με καί όλες τις φωτογραφίες τοϋ χώρου καί των εύρημάτων. Πολύτιμη ήταν ή βοήθεια τοδ 
Γιάννη Διαμαντόπονλου, σχεδιαστή τοΰ Παν/μίου Ίωαννίνων, τοΰ τοπογράφου συμπα
τριώτη Γιάννη Λεμονή καί τοϋ μαθητή Bay. Ε. Δεσποτίδη. Μοναδικός έργάτης ήταν 6 πι
στός καί έξαιρετικά προσεκτικός Σαλήζ Κανδρής, πού, παρά τήν ήλικία του, άνέβαινε κα
θημερινά τόν «βρθιο» άνήφορο τής μιάμισης ώρας.

** Εκτός άπό τις συντομογραφίες τοΰ DAI, Archaologische Bibliographie, Α Α  
1978, βλ. καί I. "Εκθεση Άνασκαφής 'Αμοργού 1979 ( =  "Εκθεση γιά τήν άνασκαφή τοδ 
Παν/μίου Ίωαννίνων στήν’Αμοργό (Αεϋκες-'Αγία ΕΙρήνη) 1979, Δωδώνη τόμ. Θ ', 1980, 
σελ. 175 κ.έ.

ΐ :  I. "Εκθεση ’Ανασκαφής 'Αμοργού 1979, σελ. 148, σημ. 25, πίν. 14.
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επειδή ό χώρος σχηματίζει έ'να μικρό πλάτωμα πρόσφορο για καλλιέργεια,
καί, πριν άπό 40 χρόνια, τό όργωναν καί τό έσπερναν σιτάρι.

Έ κτος άπό όστρακα άπό άβαφα άγγεϊα, λαβές1 καί βάσεις άμφορέων2 
βρέθηκαν καί κομμάτια άπό πίθους3, έ'να μέ ανάγλυφη διακόσμηση διπλοϋ 
μαιάνδρου μέ άστέρες καί καρδιόσχημα σχηματοποιημένα φύλλα κισσοϋ στά 
διάχωρα4 (πίν. 4,1), κομματάκια άπό άγγεϊα «μεγαρικοΰ»5 τύπου (πίν. 4, 
2 - 3 ) ,  ένας μυκτήρας λύχνου6καί μερικά θραύσματα άπό μελαμβαφή άγγεϊα7. 
"Ενα κομμάτι άπό πυθμένα άγγείου μέ βαθειά χαραγμένες γραμμές στο ε
σωτερικό δίνει την έντύπωση «μήτρας»8 (πίν. 5,2).

Στήν επέκταση τής τομής προς τά ΝΔ. διαπιστώθηκε, σέ άπόσταση 0.70μ. 
άπό τό φυσικό βράχο, ή συνέχεια του «κυκλικοϋ» τοίχου (πίν. 2 .3  καί 7). 
’Ανάμεσα στις πέτρες βρέθηκαν όστρακα άπό «μεγαρικά»9 καί μελαμβαφή

1. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /A  1. "Ολοι οί άμφορεϊς (λαβές, βάσεις κτλ.) θά δημοσιευτούν άπό 
τον Αημήτρη Κοκκώνη. Τό άρθρο του «'Ε νσφράγιστες λαβέζ άμφορέων άπό την ’Α μορ
γόι» βρίσκεται ύπό εκτύπωση.

2. Ά ριθμ . κατ. 80 /Α  7 καί A  19 (όξυπύθμενοι), 80 /Α  44 καί 45.
3. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  6, Α  8, Α  11, Α  16, Α  21, Α  23, Α  25, Α  30, Α  33, Α  41.
4. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  20. Βρέθηκε στο κεντρικό τμήμα τής τομής γ, σέ άπόσταση

1.30 μ. άπό τούς φυσικούς βράχους στά Ν Δ  (Έ νδ. 11 .9 .1980 /3 ). Δ ιαστ.: σω ζ. πλ.
0.05 μ. μήκ. 0.068 μ., πάχ. 0.015 μ., πηλός κοκκινωπού χρώματος, όμοιος στο σώμ α  τοϋ 
άγγείου καί στήν ανάγλυφη ζώνη. Για τό θέμα τής ανάγλυφης κεραμεικής βλ. άναλυτικά: 
L . M arangou, «R elie fkera m ik  aus A m orgos»  στον τιμητικό τόμο «P ra estan t In terna», 
F estsch rift Ulrich Hausm ann, W asm uth-Verlag , Tubingen 1982, σελ. 186 κ.έ. (στό 
έξής θά άναφέρεται ώ ς M arangou, R e lie f  keram ik).

5. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  5, Α  9, Α  10, Α  13. Ή  ελληνιστική κεραμική, τά άγγεϊα τοϋ 
λεγ. 'μεγαρικοΰ’ τύπου άποτελοϋν τό θέμα έπιστημονικής μελέτης τής Β ασιλικής Παππά' 
στον έπόμενο τόμο Δ ω δώνη Κ ’ θά δημοσιευτεί άρθρο της: Β. Παππά, « ’Ό στρακα ' με- 
γαρικά' άπό την ’Α μοργό (Λεϋκεζ - Ά γ ια  Ε ιρήνη)».

6. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  7. Θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι δλα τά κινητά ευρήματα θά 
μελετηθούν καί θά δημοσιευτούν άπό τούς φοιτητές καί τούς πτυχιούχους τής Σχολής μας 
πού πήραν μέρος στήν άνασκαφή. Οΐ λύχνοι θά δημοσιευτούν άπό την Ευγενία Γιαννονλη.

7. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  4, Α  12, Α  14, Α  15, Α  17. Τά μελαμβαφή άγγεϊα δημοσιεύ
ονται άπό τον Π έτρο Σαμσάρη.

8. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Α  34 (ΰψ. 0.16, μήκος 13,4, πάχος 1 .4 ). Πηλός ωχροκίτρινος μέ 
λεπτό στρώμα έπιχρίσματος· θραύσματα μέ παρόμοια διακόσμηση στό εσωτερικό: άριθμ. 
κατ. 80 /Α  37, Α  42, Α  46. Ό  τύπος τοϋ «άγγείου» δεν είναι γνωστός. Προβληματική είναι 
ή ταύτιση τών θραυσμάτων μέ ένα συγκεκριμένο άντικείμενο, άγγεϊο ή χρηστικό σκεΰος. 
Γιά τό συμβατικό όνομα «κάλαθοι» («coarse ca la th o i» ), γιά θραύσματα άπό πήλινα άντι- 
κείμενα μέ παρόμοια διακόσμηση στό εσωτερικό βλ. BSA 68,1973, σελ. 391 σημ. 18, άριθμ. 
κατ. 135-157, κυρίως βλ. πίν. 75, άριθμ. 135 καί 154 (συγγενικά παράλληλα)- βλ. καί 
σελ. 397 κ.έ.: «E xcursus on the com bed w are: evidence for beekeeping»μέ άναφορά 
σέ γνωστά καί άδημοσίευτα παράλληλα καί βιβλιογρ. έως τό 1973). Πρβλ. καί Sam os X IV , 
Das K astro Tigani. D ie  B auten  und F unde griechischer, rom ischer und byzantini- 
scher Z e it  (1974) σελ. 120, είκ. 198 D.

9. Ά ριθμ . κατ. 80 /A  26-28 καί 80 /A  51.



άγγεΐα1, δύο Θραύσματα άπδ πίθους μέ ανάγλυφη γραμμική διακόσμηση του 
γνωστού τύπου2 καί πολλά όστρακα άπό άβαφα άγγεΐα. ’Ανάλογη ποικιλία 
κεραμεικής συναντήσαμε καί κοντά στούς φυσικούς βράχους, τούς οποίους 
καί εδώ έ'χουν εκμεταλλευτεί για τό κτίσιμο των τοίχων ώς συνδετικό οικο
δομικό μέλος (πίν. 8 ).

’ Από τήν έρευνα (ώς βάθος 0.40 μ. άπό τό ύψος των φυσικών βράχων) 
διαπιστώθηκε πώς ό «κυκλικός» τοίχος πρέπει νά συνδεόταν μέ τόν τοίχο πού 
είναι χτισμένος άνάμεσα στούς δύο μεγάλους ριζιμιούς βράχους (πίν. 2 καί 
8 ). Έ κτος άπό τήν κεραμεική βρήκαμε σέ μιά φυσική σχισμή τοϋ βράχου 
κάρβουνα καί ενα μικρό κομμάτι άπό άμμοκονίαμα, ενα μολύβδινο σύνδεσμο, 
ένα χάλκινο καρφί, καί μερικά όστα άπό ζώα3.

Για τή χρονολόγηση τοϋ τοίχου πού άπολήγει στα ΝΔ στούς φυσικούς 
βράχους δέν έχομε άκόμα άρκετά στοιχεία. Ή  κεραμεική, έκτος άπό τά δστρα- 
κα άπό άνάγλυφα άγγεΐα, άνήκει στούς έλληνιστικούς χρόνους (μελαμβαφή 
καί «μεγαρικοΰ» τύπου), προέρχεται άπό τά ανακατεμένα χώματα των έπι- 
χώσεων καί δέν συνδέεται μέ τή θεμελίωση τοϋ τοίχου. Είναι πιθανόν ο τοί
χος αύτός νά άνήκει σέ οικοδομική φάση παλαιότερη άπό τά πρώιμα ελληνι
στικά χρόνια, έποχή πού χτίστηκε ό τοίχος μέ τή λαξευτή τοιχοδομία4.

Στο άνατολικό μέρος, στήν προέκταση καί βόρεια άπό τόν τοίχο μέ τήν 
λαξευτή τοιχοδομία (τομή 1979, Β 1) τά περισσότερα λείψανα έχουν εξαφα
νιστεί άπό τό δργωμα, καί τά λιθάρια πού άπόμειναν έχουν μετατοπιστεί. 
Παρόλο πού τά διατηρούμενα λιθάρια δέν είναι άρκετά για νά μας δώσουν 
σαφή εικόνα τής μορφής των κτιρίων, άπό τόν καθαρισμό ώς βάθος 0.40 μ. 
άπό τήν ορατή εύθυντηρία τοϋ τοίχου μέ τή λαξευτή τοιχοδομία, φαίνεται 
πώς άνήκαν στήν ύποθεμελίωση τής προέκτασης τοϋ τοίχου πού συνεχιζό
ταν προς βορράν.

Άποψιλώσαμε καί καθαρίσαμε έπιφανειακά ολόκληρο τό πλάτωμα με
ταξύ του χώρου Α  καί Β (διαστ.: μήκ. 26 μ. καί πλ. 11 μ .). Στις ρίζες των 
θάμνων, στά έπιφανειακά χώματα καί στις σχισμές των φυσικών βράχων 
βρέθηκαν θραύσματα άπό πίθους μέ άνάγλυφη διακόσμηση καί πολλά 6-  
στρακα άπό άβαφα άγγεΐα5.

’Από τήν τομή στό χώρο Β -Γ  (κατεύθυνση άπό Ν πρός Β ) άποκαλύφτη- 
κε τοίχος μήκ. 8 μ., πού, όπως φαίνεται, συνέδεε τά άνατολικά δρια τοϋ πλα

II. Έκθεση άνασκαφής στήν Άμοργο (1980)

1. Άριθμ. κατ. 80 /Α  24, A  50, θραύσματα φιάλης: 80 /Α  49, A  52.
2. Άριθμ. κατ. 8 0 /Α  31-32 πρβλ. I . ’Έκθεση Άνασχαφής ’Αμοργού 1979, σελ. 181 

σημ. 17, σελ. 182, είκ. 4, πίν. 10.20 καί 21. Βλ. καί. Marangou, Reliefkeramik, σελ. 
191-193, σημ. 29-43, είκ. 1-2, πίν. 41.

3. Βλ. ένδειξη: 1980/Α . κιβ. 1.
4. Πρβλ. I. "Εκθεση ’Ανασχαφής ’Αμοργο» 1979, σελ. 184.
5. Άριθμ. κατ. 80 /Ε  2, Ε 3, Ε  4.
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κόστρωτου καί τό κτίσμα μέ τό λαξευμένο στό φυσικό βράχο κατώφλι στό 
χώρο Γ (πίν. 1. 9 καί 10). Οί πέτρες τοϋ τοίχου έχουν μετατοπιστεί καί δια- 
κρίνονται τουλάχιστον δυο οικοδομικές φάσεις1. Τά στρώματα ήταν καί εδώ 
διαταραγμένα, ή κεραμεική λιγοστή2, κυρίως άβαφα άγγεΐα, μερικά όστρακα 
άπό μελαμβαφή3 καί «μεγαρικά»4 καί θραύσματα άπό πίθους μέ άνάγλυφη 
γραμμική διακόσμηση6.

Στό χώρο Β προσπαθήσαμε νά διαπιστώσουμε τή σχέση μεταξύ των οι
κοδομικών λειψάνων: πλακόστρωτο-δωμάτιο «έστίας» - «χώρος πυρών» - «ά - 
ναλημματικός» τοίχος (πίν. 1 καί 11).

Γιά νά άποφευχθεΐ ό κίνδυνος κατολίσθησης άπό τά νερά τής βροχής στον 
κατηφορικό χώρο, νότια άπό τό πλακόστρωτο καί τή νοτιοανατολική γ ω 
νία τοϋ δωματίου μέ τήν «έστία», άπομακρύναμε τις έπιχώσεις (βάθος 1.20 μ. 
ώς τό στρώμα πάχους 0.10 μ. έπάνω άπό τό φυσικό βράχο ) . Τά  χώματα ήταν 
εξαιρετικά σκληρά, βρέθηκαν πολλές πέτρες δουλεμένες στό πρόσωπο κι’ άλ
λες ακατέργαστες, ακανόνιστου σχήματος, καί άρκετά θραύσματα άπό λευ
κό άμμοκονίαμα. Έ κτος άπό πολλά όστρακα άπό άβαφα άγγεΐα, βρήκαμε 
μερικά κομμάτια άπό πίθους® καί μεγάλα άγγεΐα7, δύο θραύσματα μέ χαρά
κτη διακόσμηση στό έσωτερικό8 (πίν. 5, 1. 6). Σημαντική πιστεύουμε πώς εί
ναι ή παρουσία ενός θραύσματος άπό ενσφράγιστο άγγεΐο ( ;)  πού σώζει τήν 
άπόληξη επιγραφής ...] ΝΑ, πιθανώς [Α Θ Η ]Ν Α  (πίν. 12, 1 -2 )9, ’ίσως τό 
ένεπίγραφο σκεύος νά ήταν άντικείμενο δημόσιας χρήσης10.

Νοτιοανατολικά άπό τό βράχο μέ τό λαξευμένο «άγωγό τοΰ νεροΰ» 
(πίν. 13. 14) άποκαλύφτηκε βράχος μέ φυσικές εγκοπές, κοιλότητες καί σχι
σμές, σέ μερικές άπό τις όποιες βρέθηκαν όστρακα11.

Στό χώρο Β καθαρίσαμε σέ βάθος 0.05-0.10 μ. τή δυτική όψη τοϋ 
άνατολικοΰ τοίχου τοΰ δωματίου μέ τήν «έστία». Μεταξύ των λιγοστών 
οστράκων άπό μελαμβαφή άττικά άγγεΐα ήταν καί ένα θραΰσμα άπό τόν πυθ

1. Ή  σχέση τοΰ τοίχου μέ τά κτίσματα στούς χώρους Β καί Γ  0ά έρευνηθοΰν στήν 
επόμενη άνασκαφική περίοδο.

2. Ά ριθμ . κατ. 8 0 /Β -Γ  1-53.
3. Ά ριθμ . κατ. 8 0 / Β -Γ  3, 7, 8, 11, 14, 21, 41, 44.
4. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β -Γ  17, 20, 27, 37.
5. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β -Γ  13, 31, 32, 52.
6. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β  7, 8, 9, 15, 16, 20.
7. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β  8-9, Β 13.
8. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β  7. Παρόμοια είναι τά θραύσματα άπό τό χώρο Α , βλ. παραπ. 

σελ. 492, σημ. 8.
9. Ά ριθμ. κατ. 8 0 /Β  54. Διαστ. (ίίψ. 0.105 μ., μηκ. 0.072 μ., πάχ. 0.018 μ .).

10. Πρβλ. Sam othrace, 2,11 (1960), σελ. 37 (όπου καί ή παλιότερη βιβλιογραφία).
11. Αριθμ. κατ. 8 0 /Β  58: τά θραύσματα ανήκουν σέ ανοικτό άγγεΐο, πιθανώς φιάλη.
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μένα μελαμβαφοϋς πινακίου μέ έντυπα άνθέμια στο εσωτερικό και graffito 
στήν εξωτερική δψη τοϋ πυθμένα1 (πίν. 15, 1-2, εΐκ. 1). Τό πινάκιο χρονολο
γείται στο τέλος τοϋ 4ου π.Χ . αί.2. Παρόλο πού βρέθηκε σφηνωμένο κάτω

Μ

Εΐκ. 1. Θραϋσμα άπό μελαμβαφές άγγεΐο μέ έντυπη διακόσμηση (σχέδιο καί τομή).

άπό τή μεγάλη πέτρα τοϋ τοίχου, φαίνεται πιό πιθανό νά Ιχει παρασυρθεΐ άπό 
τά ψηλότερα άνδηρα καί ετσι δέ μπορεί νά άποτελέσει άσφαλές κριτήριο γιά 
τή χρονολόγηση τοϋ τοίχου.

1. Άριθμ. κατ. 80 /Β  23. Διαστ. σωζ. δψ.: 0.024 μ., μεγ. διαμ.: 0.108 μ., διαμ. βάσ.:
0.098 μ. Μελανό γάνωμα καλής ποιότητας, ζώνη έξηρημένη στή μετάβαση άπό τό πόδι 
στή βάση. Στό έσωτερικό σώζονται δύο άνθέμια, πού περιβάλλονται άπό διπλή σειρά ο
μόκεντρων κύκλων μέ άκιδωτή διακόσμηση.

2. Πρβλ. Agora XII, 2, πίν. 26, 586.
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Στό δωμάτιο μέ τήν ((έστία» καθαρίσαμε καί τό βόρειο τοίχο (πίν. 1 καί 16) 
για νά διαπιστώσουμε τό πάχος (1 .20μ .) καί τό μήκος (7 .5 0 μ .). Τά όρια το* 
δυτικοϋ τοίχου δέν άποκαλύφθηκαν σέ δλο τό μήκος.

Γ ιά  τόν καθορισμό τοϋ πάχους τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου σκάψαμε στί 
νότιο τμήμα ως βάθος 0.20 μ. Στά γεμίσματα βρέθηκαν λιγοστά δστρακα άπΐ 
μελαμβαφή1 καί «μεγαρικά»2 άγγεΐα. Στόν άνηφορικό χώρο (διαστ. 3.80 μ 
X  2.80μ.), νότια άπό τόν «άναλημματικό» τοίχο, άνάμεσα σέ δυό φυσικούι 
βράχους, βρέθηκε «πηλάσβεστο»3, σκληρό μίγμα κίτρινου πηλοΰ μέ άσβέστη 
Ό  τρόπος πού ήταν «πατημένο» καί ή σχετικά μεγάλη έκταση δπου ήταν α
πλωμένο μάς οδηγεί στό συμπέρασμα πώς πρόκειται γιά «στρώση πατώ
ματος»4.

Στό νότιο κατηφορικό μέρος της τομής, μετά άπό τήν κοπή των θάμνωι 
καί τήν άπομάκρυνση των έπιφανειακών χωμάτων, άποκαλύφτηκαν πολλέ< 
πέτρες κυλισμένες, οΐ όποιες φαίνεται δτι προέρχονται άπό τοίχο πού βρι
σκόταν στό επάνω άνδηρο5.

Στό χώρο νότια άπό τόν τοίχο τοϋ δωματίου μέ τήν «εστία» καί βόρεια 
άπό τόν «άναλημματικό» τοίχο, δπου τόν περασμένο χρόνο βρέθηκαν οί «πυ
ρές» α, β καί γ®, σκάψαμε κατά μήκος τοϋ «άναλημματικοΰ» άπό τήν άνατο- 
λική ώς τή δυτική γωνία. Στήν άνατολική γωνία άποκαλύψαμε σέ δλο του τί 
μήκος τόν «έγκάρσιο τοίχο» πού έπισημάναμε στήν πρώτη άνασκαφική έρευ
να. Ό  «έγκάρσιος» τοίχος7 έχει κατεύθυνση άπό Β πρός Ν , μήκ. 3.50 μ. 
καί πάχος 0.50 μ. (πίν. 1. 11 καί 17). Σέ άπόσταση 0.75 μ. άπό τή» 
άνατολική γωνία, τοϋ «άναλημματικοΰ», στή δυτική οψη τοϋ «έγκάρσιου» 
τοίχου διαπιστώθηκε «τοιχάριο» μήκ. 1.05 μ. καί πάχ. 0.55 μ. μέ κατεύθυνση 
άπό Α  πρός Δ 8 (πίν. 17-19). Στό βόρειο τμήμα, στή γωνία πού σχηματίζε

ι. Άριθμ. κατ. 8 0 /Β  1, Β 3-Β 6, Β 10-Β 12.
2. Άριθμ. κατ. 8 0 /Β μ3, 8 0 /Β μ7.
3. 'Ο  φύλακας Μαν. Δεαηοτίόη- τό ονόμασε «πηλάσβεστο» καί μας βεβαίωσε πώς 

καί σήμερα άκόμα μεταχειρίζονται παρόμοιο μίγμα γιά σοβάδες καί πατώματα.
4. Παρόμοιο μίγμα διαπιστώθηκε καί άλλου, σέ σχισμές βράχων, καί φαίνεται πώς 

τό χρησιμοποίησαν γιά νά ισοπεδώσουν άνώμαλες έπιφάνειες.
5. Έξαιτίας τής κατωφέρειας τοϋ έδάφους καί τοϋ κινδύνου κατολίσθησης στερεώ

σαμε πρόχειρα τίς πέτρες καί διακόψαμε τήν άνασκαφή στό χώρο αύτό, έπειδή χρειάζονται 
πολλοί καί έμπειροι έργάτες.

6. Βλ. I. ’Έκθεση Άνασκαφής Ά μοργοϋ 1979, σελ. 185-186, πίν. 16, 2, 17, 2, 19.
7. Στό ήμερολόγιο τοΰ 1979 τόν χαρακτηρίσαμε προσωρινά ώς «έγκάρσιο» τοιχάριο 

έπειδή δέν είχε άκόμα καθαριστεί σέ βάθος ό «άναλημματικός» τοίχος καί δέν είχε άποκα- 
λυφθεϊ ή άνατολική του γωνία.

8. Έπειδή τό «τοιχάριο» βρίσκεται μεταξύ τοϋ «άναλημματικοΰ» και τοΰ νότιου 
τοίχου τοΰ δωματίου μέ τήν «έστία» καί λειτουργεί ώς διαχωριστικό μέλος, τό όνομάσαμε 
συμβατικά «διαχωριστικό» τοιχάριο.



ται άπό τόν «άναλημματικό» καί τόν «έγκάρσιο» τοίχο, βρήκαμε κάρβουνα 
μετά άπό τήν άφαίρεση των λιθαριών,πού πιθανώς προέρχονται άπό τόν «έγ- 
κάρσιο» τοίχο· κάτω άπό τά κάρβουνα ήταν όστρακα άπό^άγγεΐα μελαμβαφή1 
καί «μεγαρικά»2, θραύσματα πίθων αδιακόσμητων καί μέ άνάγλυφη γραμμι
κή διακόσμηση3 καί ένας μεγάλος μολύβδινος σύνδεσμος άπό πίθο. Κοντά στό 
στρώμα της φωτιάς, πάχους 0.08 μ. (διαστ. 0 .2 0 x 0 .1 7  μ .), άποκαλύφθηκε 
φυσικός άνώμαλος βράχος. Τά στρώματα ήταν άναμφίβολα διαταραγμένα καί 
τά χώματα εξαιρετικά σκληρά. Μερικές μισοδουλεμένες πέτρες φαίνεται πώς 
χρησίμευαν γιά τήν ΐσοπέδωση τοΰ άνώμαλου φυσικοϋ βράχου.

Σημαντικά ήταν τά εύρήματα στό χώρο βόρεια άπό τό «διαχωριστικό 
τοιχάριο», άνάμεσα στή βόρεια απόληξη τοΰ «έγκάρσιου» τοίχου και τοϋ νό
τιου τοίχου τοϋ δωματίου τής «έστίας». Και εδώ βρέθηκαν κάτω άπό τις πέ
τρες διάσπαρτα κάρβουνα4 καί όστρακα άπό μελαμβαφή5 καί «μεγαρικά»6 άγ
γεΐα καθώς καί θραύσματα άπό πίθους7, ένα μολύβδινο έλασμα, λίγα όστα 
άπό ζώα, ένας άστράγαλος καί κομμάτια άπό λευκό κονίαμα. Κάτω άπό τό 
στρώμα τής φωτιάς («πυρά δ » ), σέ βάθος 0 .08 -0 .10μ., βρέθηκαν όστρακα 
άπό πίθους μέ άνάγλυφη διακόσμηση διπλοΰ μαιάνδρου μέ όκτάκτινους ά- 
στέρες στα διάχωρα8 (εΐκ. 2 ). Σ έ άπόσταση 0.80 μ. άπό τό διαχωριστικό τοι
χάριο καί 0.50 μ. άπό τόν «εγκάρσιο» τοίχο, σέ βάθος 0.44 μ. άπό τήν έπιφάνεια 
τοϋ «διαχωριστικοϋ» τοίχου, βρήκαμε κομμάτια άπό κλειστά άγγεΐα διακοσμη
μένα μέ ζώνη άπό έντυπα άνθέμια9 (εΐκ. 3, πίν. 22). Σημειώνομε πώς τό δια- 
κοσμητικό θέμα τών άνθεμίων δέν είναι πολύ γνωστό στις Κυκλάδες10. Στον 
ΐδιο χώρο, σέ άπόσταση 0.80 μ. άπό τό «διαχωριστικό τοιχάριο», σύρριζα 
καί σέ βάθος 0.26 μ. άπό τήν άκρινή βόρεια πέτρα τοϋ «εγκάρσιου» τοίχου, βρέ-

1. Άριθμ. κατ, 80 /Β  68 (κομμάτι άπό φιαλίσκη), 80 /Β  89.
2. Άριθμ. κατ. 80 /Β  84 καί 85.
3. Άριθμ. κατ. 80 /Β  65 (Φ.Κ., Λ. 11), 80 /Β  66, Β 67, 8 0 /Β  87, Β 88, Β 90.
4. Στό ημερολόγιο χαρακτηρίστηκε προσωρινά ώς «πυρά δ».
5. Άριθμ. κατ. 80 /Β  82.
6. Άριθμ. κατ. 80 /Β  145, Β 147, Β 148, Β 149, Β 151.
7. Άριθμ. κατ. 8 0 /Β  158, Β 159.
8. Άριθμ. κατ. 8 0 /Β  136. Βλ. καί Marangou, R eliefkeramik σελ. 193 σημ. 44-47
9. Άριθμ. κατ. 80 /Β  132, 135 Marangou, δ.π., εΐκ. 6, σελ. 193, σημ. 48 (βιβλιο

γραφία).
10. Θραύσματα άπό άγγεΐα μέ έντυπα άνθέμια διαφορετικού τύπου βρέθηκαν στό Με- 

σαβουνό στή Θήρα: Dragendorff, Thera II, σελ. 80-81, εΐκ. 285 a-b καί 286 a-b. Τά 
συγγενέστερα δμως παράλληλα προέρχονται καί πάλι άπό τή Σίφνο, άλλά δυστυχώς 8έν 
έχουν άκόμα δημοσιευτεί, οΰτε καί άπεικονιστεΐ. Άναφέρομε ένδεικτικά τό θραϋσμα στό 
Μουσείο τοϋ Λούβρου, άριθμ. εύρ. CA 1433. Γιά έντυπα άνθέμια σέ κορινθιακά καί άττικά 
άγγεΐα βλ. Agora XII, 1, σελ. 24, σημ. 52, σελ. 114 καί 342. Βλ. έπίσης A. Mallwitz, 
Olympische Forschungen V, « DieWerkstatt des Phidias in Olympia. Vorklassische 
Keramik» (1964), σελ. 163, πίν. 62 άριθμ. 19.
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ΕΙχ. 2. Χώρος Β. Θραΰσμα άπό άνάγλυφο άγγεϊο (τομή **1 °X ^ o )





θηκε ενα χάλκινο νόμισμα1 (πίν. 20 ,1 .2 ). Στήν πρόσθια δψη έχει κεφαλή ’Α 
θήνας προς τά δεξιά, ενώ στήν πίσω δψη είναι δυσδιάκριτη ή μορφή τοϋ ζώου 
πού «βαδίζει» προς τά δεξιά. Επειδή τά καλύτερα διατηρημένα τυπολογικά 
6μοια νομίσματα της Άρκεσίνης2 έχουν στον όπισθότυπο κριό προς τά δεξιά3, 
συμπεραίνομε πώς καί έδώ παριστάνεται κριός. Γιά τή χρονολόγηση τοϋ 
νομίσματος των Άρκεσινέων δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία, γιατί τά νομίσμα
τα της Άμοργοΰ δεν έχουν μελετηθεί4. Ά π ό  τήν τεχνοτροπία τής κεφαλής 
της ’Αθήνας μποροϋμε, ωστόσο, νά υποθέσουμε πώς κόπηκε στό πρώτο μι
σό τοϋ 3ου π.Χ. αιώνα.

Στό ίδιο στρώμα πού βρέθηκε τό νόμισμα, βορειο-άνατολικά καί σέ από
σταση 2.80 μ. άπό τον «εγκάρσιο» τοίχο καί 2.10 μ. άπό τό « διαχωριστικό» 
τοιχάριο, ήταν καί θραύσματα άπό άγγεϊα «μεγαρικοΰ» τύπου καί ένας πή
λινος δίσκος5 (σταθμό;) διαμ. 0.15 μ. καί πάχ. 0.10 μ. μέ εγχάρακτα γράμ
ματα (πίν. 20,3 καί 21). Ό  δίσκος εχει στό έπάνω μέρος δυο οπές γιά ανάρ
τηση καί μιά μικρή έγκοπή.

’Ανατολικά άπό τον «εγκάρσιο» τοίχο, σύρριζα σχεδόν στον «άναλημμα- 
τικό» καί σέ βάθος 0.77 μ., μεταξύ δυο φυσικών βράχων (πίν. 23), άπο- 
καλύφθηκε θραύσμα άπό πίθο μέ άνάγλυφη διακόσμηση μαιάνδρου μέ ό- 
κτάκτινους ροδακοειδεΐς άστέρες στά διάχωρα6 (είκ. 4 ). Επειδή κάτω άπό 
τό δστρακο τοϋ πίθου βρέθηκαν κάρβουνα, ονομάστηκε συμβατικά «πυρά μαι
άνδρου». ’Ανάμεσα καί κάτω άπό τά κάρβουνα ήταν θραύσματα άπό άβαφη 
φιάλη7 καί δυό κομάτια άπό άγγεϊα «μεγαρικά»8. Κάτω άπό τήν «πυρά», 
στήν έγκοπή πού σχηματίζουν οί φυσικοί βράχοι, βρέθηκε «πηλάσβεστο»9.

1. Άριθμ. κατ. 80 /Β Ν ΐ. Διαμ. 0.016-0.01 7 μ. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στή φί
λη Μάντω Οικονομίόον γιά τον καθαρισμό τοϋ νομίσματος και τΙς πληροφορίες. Γιά τή φω
τογραφία ευχαριστώ τό Γερμανικό 'Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο τής ’Αθήνας καί ιδιαίτερα 
τήν Gerhild Hiibner καί τήν Νέλλη Λαζαρίδοί).

2. 77. Λάμπρον, Νομίσματα τής νήσον ’Αμοργού και των τριών αντής πόλεων ΑΙγιά- 
λης, Μινώας και Άρκεσίνης, 1870, σελ. 15, άριθμ. 21 (ή ϊδια μελέτη ώς άρθρο στήν ΑΕ 
1870, σελ. 332 κ.έ., πίν. 54).

3. Λάμπρον, δ.π., άριθμ. 20: «κριός βαδίζων προς δεξιά» καί άριθμ. 21 «κριός πρός 
δεξιά, ίστάμενος έπΐ γραμμής παριστώσης τό έδαφος».

4. Πρέπει νά σημειώσουμε πώς δέν έχουν δημοσιευτεί νομίσματα άπό τίς άνασκα- 
φικές έρευνες τοϋ περασμένου αιώνα. "Ολα τά γνωστά νομίσματα καί δσα φυλάσσονται στή 
Συλλογή τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου είναι άπό ’Ιδιωτικές Συλλογές,

5. Άριθμ. κατ. 80 /Β 157 Γιά παράλληλα βλ. H esperia  22, 1953, σελ. 112, άριθμ. 
187, πίν. 41,187. Μ. Lang-M. Crosby, Agora X. W eights, Measures and Tokens (1964), 
σελ. 72 κ.έ. J. H. Kroll - Fordyce II'. Mitchel, Hesperia 49, 1980, «Stamped clay To
kens», σελ. 86 κ.έ.

6. Άριθμ. κατ. 80 /Β  107. Βλ. Marangou, Relief keramik, είκ. 5, σελ. 193.
7. Άριθμ. κατ. 80 /Β  97, Β 102.
8. Άριθμ. κατ. 80 /Β  96 και 80/Β  99.
9. Βλ. παραπάνω σελ. 496, σημ. 3.
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Μετά άπό τόν καθαρισμό τοϋ χώρου των «πυρών», βόρεια άπό τόν «ά
ναλημματικό» τοίχο, διαπιστώσαμε πώς ό «εγκάρσιος» τοίχος καί τό «δια- 
χωριστικό τοιχάριο» σχηματίζουν ενα καλοχτισμένο είδος «θρανίου» ιδιαί
τερα ορατό στήν άνατολική γωνία τοϋ «άναλημματικοΰ» τοίχου (πίν. 11 καί 
24). Ελπίζομε πώς ή έρευνα σέ βάθος θά μας οδηγήσει σέ συγκεκριμένα 
συμπεράσματα γιά τόν προορισμό καί τό χαρακτήρα τοϋ «θρανίου»1.

Τά αρχιτεκτονικά λείψανα καί τά κινητά ευρήματα πού άποκαλύφθηκαν 
στή II. άνασκαφική περίοδο, αν καί αποτελούν σημαντικά στοιχεία γιά τήν 
Ιστορία τής Άμοργοΰ στήν έλληνιστική περίοδο, δέν επιτρέπουν άκόμα 
νά άποσαφηνίσουμε μέ βεβαιότητα τόν προορισμό καί τό χαρακτήρα του 
χώρου τής 'Αγίας Ειρήνης. Πιστεύομε ωστόσο οτι ή μελέτη τών κτιριακών 
καταλοίπων, της κεραμεικής καί τών άλλων άντικειμένων καθώς καί ή άνά- 
λυση τών οργανικών υλών (όστα, απανθρακωμένα δημητριακά, λιοκούκου- 
τσα κ .ά .) θά μάς οδηγήσουν σέ άσφαλέστερα συμπεράσματα.

Θά πρέπει νά σημειώσουμε άκόμα πώς στά πλαίσια της ερευνάς του 
1980 συντάξαμε τοπογραφικό σχέδιο τοΰ χώρου της άνασκαφής (βλ. πίν. I ) 2. 
Παράλληλα εντοπίσαμε, άποτυπώσαμε καί φωτογραφήσαμε άρχαΐο λατο
μείο σέ άπόσταση 60 μ. άπό τήν ΝΑ γωνία τοϋ «άναλημματικοΰ» τοίχου 
στό χώρο Β (πίν. 25-26). Τό υλικό είναι λεπτόκοκκο ήμιμάρμαρο, ό γνωσ
τός δολομιτικός άσβεστόλιθος, καί ’ίχνη έξόρυξης τοΰ λίθου είναι ορατά σέ πολ
λά σημεία (πίν. 27 καί 28).

Σημαντική είναι έπίσης καί ή άνακάλυψη καί άποκάλυψη τμήματος έ- 
πιγραφής άπό τόν Μ. ΜωραΙτάκη, εντοιχισμένης στήν είσοδο της έκκλησίας 
της 'Αγίας Ειρήνης3 (πίν. 29 ):

ΦΙΛΩΝΙΣ Τ Ε ΙΣ ΙΔ Ο Υ  ΤΟΝ Ε Α[ Τ Τ Η Σ ] ΤΙΟΝ ΕΤΠΑΜ ΟΝ ΤΕΙΣΙΔΟ|Ύ ]
• ♦ ♦

(πίν. 30). Ή  επιγραφή πρέπει νά είναι άναθηματική καί άπό τόν τύπο τών 
γραμμάτων χρονολογείται πιθανώς στό τέλος τοΰ 1ου π.Χ . ή στις άρχές τοΰ 
1ου μ.Χ. αιώνα.*

1. Παρόμοιου τύπου «βοσνία» δέν είναι άγνωστα στις Κυκλάδες: Πρβλ. Ά . Καμπί- 
τογλον -J .R . Green, ΑΕ 1970, Άναακαφαϊ Ζαγοράζ 'Άνδρου, πίν. 63.

2. 'Υψομετρικές καμπύλες: Χώρος Α : τοίχος μέ λαξευτή τοιχοδομία: 272.60 μ. (νό
τια) καί 272.48 μ. (βόρεια).

Χώρος Β: «άναλημματικός» τοίχος: 271 μ. Χώρος Γ : κατώφλι λαξευμένο στό 
φυσικό βράχο: 268 μ., ’Εκκλησία 'Αγ. Ειρήνης: 265. 54 μ. καί Λατομείο: ±  274 μ.

3. Ή  έπιγραφή θά δημοσιευτεί άπό τόν Μ. ΜωραΙτάκη.

* Ιδιαίτερες ευχαριστίες έκφρίζω στή Βασιλική Παππά γιά τήν πολύτιμη βοή- 
θειά της κυρίως στήν καταγραφή καί ταξινόμηση τοϋ ύλικοϋ.


