
Βα σ ι λ ι κ ή  δ . π α π π Α

Ο ΣΤΡ Α Κ Α  Μ ΕΓΑΡΙΚ Α ΑΠ Ο ΤΗ Ν  ΑΜ ΟΡΓΟ*.
(Λεϋκες - 'Αγία Ειρήνη).

"Οταν τό 1979 άρχισαν στην ’Αμοργό συστηματικές άνασκαφές στή θέ
ση Αεϋκες - 'Αγία Ειρήνη1 βρέθηκαν για πρώτη φορά άρκετά όστρακα άπό 
αγγεία 'Ελληνιστικών χρόνων του λεγάμενου «μεγαρικοϋ»2 τύπου ή «ιωνική 
κεραμεική».

Μέ τά ευρήματα αύτά προστίθεται καί ή ’Αμοργός, τό άνατολικώ- 
τερο νησί των κυκλάδων. στον κατάλογο των τόπων προέλευσης «μεγαρικών» 
σκύφων. ’Από τό σχήμα κυρίως καί άπό τά διακοσμητικά θέματα, τά «μεγα- 
ρικά» όστρακα άπό τήν ’Αμοργό έντάσσονται στον κύκλο των γνωστών ώς 
«Δηλιακοϋ - ’ Ιωνικού» τ·>που8.

’Από τις Κυκλάδες, γνωστά ώς σήμερα είναι μόνο μερικά όστρακα άπό 
τή Σίφνο4. ’Απεικονισμένα σε άνασκαφικές έκθέσεις, άναφέρονται καί δστρα-

*Τήν Καθηγήτριά μου κ. Αίλα Μαραγκού ευχαριστώ θερμά για της παρατηρήσεις της 
καί διορθώσεις στο κείμενο της εργασίας μου καθώς καί γιά τίς διευκολύνσεις πού μοϋ πα
ρείχε κατά τή διάρκεια τής ϊρευνάς μου στήν ’Αμοργό. Οί φωτογραφίες των όστράκων 14, 
15, 17-19, 22-27, 32-35, 38, 40, 45, 47, ϊγιναν άπό τό φωτογράφο τοϋ Πανεπιστημίου 
κ. Γ . Χουλιάρα, των όστράκων άρ. 1-3, 6-11, 12, 16, 20, 28, 30, 42-44, άπό τό φοιτη
τή Πέτρο Σαμσάρη, καί των οστράκων άρ. 4, 5, 13, 21, 39, 41, 48, 49, άπό τον ’Αμορ- 
γινό μαθητή Γ . Δεσποτίδη.
'Ό λα τά σχέδια των όστράκων έγιναν άπό τό φίλο σχεδιαστή τοϋ Πανεπιστημίου I. Δ ια - 
μαντόπουλο. 'Όλους τούς εύχαριστώ θερμά.

1. Γιά  τίς άνασκαφικές ϊρευνες στήν ’Αμοργό βλ. Λίλας Μαραγκού, Έ κθεση  
γιά τήν άνασκαφή τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων στήν ’Αμοργό (Αεϋκες - 'Α γία  Ειρήνη 
1979, Δωδώνη τόμος Θ ' 1980, σ. 175 κέ. (στο έξης: Έ κθεση  1979). ’Επίσης Λ . Μ αρα
γκού, Δωδώνη, τόμος 1,1981, σ. 491 κέ. Έ κθεση  γιά τήν άνασκαφή τοϋ Π αν/μίου Ίωαννί
νων στήν ’Αμοργό (Λεϋκες - 'Α γία  Ειρήνη 1980) (στο έξης: Έ κθεση  1980).

2. Γιά τον ορο «Μ εγαρικά» καί τίς άντίστοιχες ονομασίες των άγγείων αύτών άπό αρ
χαίους συγγραφείς καθώς καί γιά τήν ορολογία πού χρησιμοποίησε κατά καιρούς ή ϊρευνα 
βλ. τελευταία. Susan I. R otro ff. H ellenistic P ottery , Athenian and Im ported M old - 
m ade bow ls, 1982 στή σειρά. The Athenian A gora, τομ . X X II. σελ. 2 (μέ ολη τήν πα- 
λιότερη βιβλιογραφία).

3. Delos X X X I , A lfred  Laum onier, La ceram ique H ellenistique a Reliefs. I.. A -  
teliers «Ion ien s». Paris 1977.

4. J. K . B rock, G . M ackw orth T ou ng : E xcavations in Siphnos σελ. 58 κέ. «M ega-
rian b ow ls»  στό B SA , X L IV , 1949.
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κα άπό τή Χίο1 καί την Κρήτη2. 'Όμοια αγγεία έχουν βρεθεί καί στον ’ Ιωνικό 
χώρο, στην ’Έφεσο3, στή Λάβρανδα4, στη Σάμο5 καί στην Κνίδο®. Συγγενικά 
διακοσμητικά θέματα άπαντοϋν καί στή Μίλητο7, Δίδυμα8, στο Πέργαμο9, στήν 
Ταρσό10, στή Σαμάρεια11 καί στήν ’Αντιόχεια12.

Εξετάζοντας στο σύνολό της το είδος αυτό τής κεραμεικής τίθενται ερω
τήματα στα όποια ή ερευνά δεν εχει δώσει άκόμα κάποια απάντηση. Τέτοια 
προβλήματα είναι ή σημασία τής μαζικής παραγωγής των άγγείων, ό τρόπος 
διακίνησή τους, καθώς καί ή μεγάλη ποικιλία τους σέ σχέση μέ το χρηστικό 
τους προορισμό18.

'Η  ελλειώη δημοσιευμένου ΰλικοϋ πού οφείλεται τόσο στις περιορισμένες

1. Ι.Κ . Anderson with M .S.F. H ood  and J. Boardm an: E xcavations on the K of- 
ina R id ge, Chios. BSA, X L IX , 1954, σ. 165 «M egarian bow ls» π tv. 14d.

2. B. H om ann - W edeking, «Α  Kiln Site at K nossos» B SA , 45, 1950, σελ. 188. P . 
J. Callaghan: K R S  1976: E xcavations at a Shrine of G laukos, Knossos B SA , 73, 1978, 
σελ. 1-29.

3. G. Seiterle: Die Sog. lon ische G attung der «delischen» R eliefbecher stam m t 
aus Ephessos, στό M itteilungen des Deutschen A rchaologen  - Verbandes e.v ., 12, 1. 
Juni: 1981 σελ. 27. ’Επίσης του ’ίδιου, «D a s  H auptstadttor von  Ephesos, στό A n t. Κ., 
1982, σελ. 148, 149, πιν. 263.

4. P . H ellstrom , Labraunda, Swedish E xcavations and Researches II, 1: P o t
tery o f Classical and Later D ate, Terracotta , Lam ps and Glass, Lund 1965 (στό έξης 
Labraunda I I J .

5. R . Tolle -  Kastenbein, Das K astro Tigani, Sam os X IV , 1974, σελ. 156-158. 
Είκ. 203, 252, 253, 254. (Σ τό  έξής Sam os X IV ).

6. Iris Cornelia L ove : Knidos -  E xcavations in 1967, στό Turk A rkeolo ji D ergi- 
si, X V I, 1967, σελ. 139, είκ. 44, 45. ’Επίσης Turk A rkeologi Dergisi, 21, 1974, σελ. 85, 
κέ. όπου και βιβλιογραφία γιά τις άνασκαφικές έρευνες στήν Κνίδο.

7. Κ . Tuchelt, D idym a, Bericht iiber die A rbeiten  1969/70  m it Beitragen von  
H elga Gesche und W olfgan g Gunther, 1st. M itt., 21 ,1971 σελ. 72.
’ Επίσης βλ. 1st. M itt. 30, 1980, σελ. 132 κέ., πίν. 55,56.

8. Γιά  τή Μίλητο βλ. Jurgen Kleine, M ilet sudschnitt 1968-1973, στό 1st. M itt., 
29, 1979, σελ. 153 κέ., πίν. 42, 43.

9. A . Conze, Alterttim er von  Pergam on, I, 2: Stadt und L andschaft, Berlin 1913 
σελ. 273-276.
-  A v P , X I , 1, (1968) σελ. 124, 130 -131 , 138 -139 , 143 -144.

10. F .F . Jones: E xcavations at Colzu Kule Tarsus, I, The H ellenistic and R om an 
Periods, Princeton  1950, σελ. 163-165, 221-225 είκ. 128-131.

11. G. W . C row foot: Samaria -  Sebaste, R eportsIII: The O bjects from  Sa
maria, L ondon  1957, σελ. 272 κέ. (στό έξης Samaria I II ) .

12. F. O. W aage: Ceramics and Islam ic Coins, Princeton  1948, στή σειρά A ntioch  
on the Orontes, IV , I. σελ. 29-31, πίν. 9-15. (στό έξης A ntioch  IV ).

13. G. Siebert, Les bols a reliefs' Une Industrie d ’ art de Γ epoque H ellenistique' 
στό Ceramiques Hellenistiques et Rom aines. Centre de recherches d ’ histoire ancien- 
ne, V ol. 36, όπου θέτει τά προβλήματα της παραγωγής των σκύφων μέ άνάγλυφη διακόσ- 
μηση.
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συστηματικές άνασκαφές στις Κυκλάδες, άλλα καί στον τρόπο πού αντιμετώ
πιζαν συχνά οί έρευνητές ευρήματα αύτοϋ τοϋ είδους, είχαν ώς άποτέλεσμα νά 
μήν έχουν μελετηθεί ώς τώρα συνολικά τά «μεγαρικά» άγγεία άπό τις Κυκλά
δες καί γενικώτερα ή ίδια ή Ελληνιστική κεραμεική.

Ή  πρώτη παρουσίαση των «μεγαρικών» άπό τις Λεύκες - 'Αγία Ειρήνη 
Άμοργοϋ, κατάλογος των ευρημάτων κατά τήν περιγραφική συγκριτική μέ
θοδο, άποβλέπει κυρίως στο νά κάμει γνωστό τό υλικό καί στο νά θέσει ορισμένα 
προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν παρουσία αύτών των ευρημάτων σέ ενα 
ορισμένο γεωγραφικό χώρο.

Τά έργαστήρια παραγωγής των άγγείων αύτών δεν έχουν έντοπιστεΐ ά- 
κόμα στο νησιωτικό χώρο. Είναι ώστόσο γνωστό δτι μεγάλη ποσότητα δια
μετακομιζόταν μέσω της Δήλου1. Σέ πρόσφατη άνακοίνωση τοϋ Seiterle γιά 
τις άνασκαφικές ερευνες στην ’Έφεσο, διατυπώνεται ή υπόθεση δτι ίίστερα άπό 
τή μεγάλη ποσότητα ΰλικοϋ πού βρέθηκε πρόσφατα, πιθανόν νά άναθεωρηθεΐ 
ή παλιά ονομασία «ιωνικός - Δηλιακός» τύπος καί νά άποδειχθεΐ δτι τά άγγεία 
αύτά κατασκευαζόταν στήν ’Έφεσο2.

Γιά τά όστρακα άπό τήν ’Αμοργό τά άνασκαφικά δεδομένα3 δέ μας βοη 
θοΰν στή χρονολόγησή τους. 'Η  άνασκαφή λόγω τής ιδιομορφίας τοϋ έδάφους, 
περιορίστηκε σέ μικρό βάθος δπου τά στρώματα ήταν διαταραγμένα4. ’Ά λ λ ω 
στε καί τό ’ίδιο τό υλικό δέ μας δίνει τή δυνατότητα γιά περισσότερες πληροφο
ρίες. Δεν σώζεται κανένα άκέραιο άγγεΐο καί τά περισσότερα θραύσματα προ
έρχονται άπό τό τμήμα κάτω άπό τό χείλος τοϋ άγγείου, τό όποιο φέρει δια- 
κόσμηση σέ οριζόντιες ζώνες. Τά θέματα μέ τά όποια διακοσμούνται οί ζώνες 
εΐναι κοινά καί επαναλαμβάνονται μεμονωμένα σέ διάφορα εργαστήρια, άνε- 
ξάρτητα άπό τόπο καί χρόνο. ’Από τά διακοσμητικά θέματα στο σώμα τά όσ
τρακα άρ. 28, 29, 30, τά όποια φέρουν διακόσμηση γνωστή ως «long-petal», 
μοροϋν νά χρονολογηθούν μέ σχετική άκρίβεια μετά άπό τά μέσα τοϋ 2ου αΐ. 
π. X s.

1. G. Siebert, δ.π. σελ. 65, U. H ausm ann, G nom on, 53, I f  81, σελ. 163.
2. G. Seiterle, M itteilungen des Deutschen Arhaologen  - Verbandes e.v ., 12, 1 

σελ. 27.
3. Έ κθεση  1979, σελ. 181, 185, 186, 187, 189.

Έ κθεση  1980, σελ. 494, 496, 497, 500.
4. Έ κθεση  1979, σελ. 181.

Έ κθεση  1980, σελ. 497.
5. Βλ. A gora  X X II , σελ. 9, 10 (γενικά γιά τή χρονολόγηση των «μεγαρικών») καί 

A pp end ix  σελ. 107 κέ. δπου ή συγγραφέας δίνει τίς αναθεωρημένες χρονολογήσεις σχετικά 
μέ τά  «πηγάδια» τής ’Αρχαίας ’Αγοράς.
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Τά όστρακα πού έχουν βρεθεί στις Αεϋκες είναι 1201. "Ολα σχεδόν 
ανήκουν σέ διαφορετικά άγγεΐα, έκτος άπό μερικά πού άποσπασματικά συνα
νήκουν, χωρίς νά είναι δυνατό νά συμπληρωθεί κανένα άκέραιο άγγεΐο. ’Από 
τό μικρό πάχος των τοιχωμάτοιν καθώς καί τήν τομή τοϋ χείλους, συμπεραί
νουμε οτι δλα τά θραύσματα προέρχονται άπό σκύφους.

Τά διακοσμητικά θέματα είναι φυτικά έκτος άπό δύο δστρακα τά όποια 
φέρουν έ'μβιες παραστάσεις. Στον κατάλογο πού άκολουθεΐ άναφέρονται τά κα
λύτερα διατηρημένα δστρακα μέ αυξοντα άριθμό καταλόγου και αριθμό ευρε
τηρίου άνασκαφής.

’ Επειδή τά όστρακα είναι πολύ μικρά, άπό τίς διαστάσεις τους δίνονται 
μόνο τό ΰψος καί τό πλάτος, ή οριζόντια διάσταση τοϋ αγγείου.

Ή  παρουσίαση τών όστράκων άκολ.ουθεϊ μιά σειρά, ή οποία βασίστηκε 
κυρίως σέ δύο στοιχεία: Πρώτον στο τμήμα τοϋ άγγείου δπουάνήκειτό όστρα
κό (τμήμα άπό τό χείλος ή τό σώμα τοϋ άγγείου) καί δεύτερον στά διακοσμη- 
τικά θέματα (μαίανδροι, ρόδακες, φυτικά θέματα κ .ά .), δσο έπέτρεπε τό ϊδιο

\ < -ν /το υλικό.

I. Θ ΡΑΥ ΣΜ Α ΤΑ  ΑΠ Ο  ΤΟ Χ Ε ΙΛ Ο Σ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΑΤΩ Α Π Ο  Α ΤΤΟ .

Α. Διακόσμηση: Μαίανδρος.

1. ’Αριθ. Εΰρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 34. Διαστ. ΰψ. 0.022μ., πλ. 0.034μ. (εικ. 1 ,πιν.1) 
Πηλός λεπτός, ρόδινου άνοιχτοϋ χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο, έ- 
σωτερικά καί εξωτερικά, θαμπό. Σώζεται μέρος άπό τή διακοσμητική 
ζώνη κάτω άπό τό χείλος, άπ’ τήν οποία άπλώς διαπιστώνουμε τον τύπο 
τοϋ μαιάνδρου. Είναι άπλός καί στά διάκενα μεταξύ τών άγκυλώσεων φέ
ρει χιαστό αστερίσκο σέ τετράγωνο πλαίσιο.
Γιά μαίανδρο σέ οριζόντια ζώνη βλ. Agora XXII, πίν. 67, άρ. 391, σελ. 
90, Samaria III, είκ. 63, 1. BSA, X LIV , 1949, σελ. 58, πίν. 21, άρ. 8, 
Labraunda ΙΙΐ5 πίν. 9, άρ. 104, 105, 106, 107.
Τά δστρακα πού άκολουθοΰν φέρουν τον ίδιο τύπο μαιάνδρου.

2. ’Αριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 16. Διαστ. ΰψ. 0.027μ., πλ. 0.019μ. (είκ.1, πίν.1)

1. Προέρχονται δλα άπό τίς τρεις άνασκαφικές περιόδους: Ά π ό  τό 1979 54 δστρακα, 
άπό τό 1980 35, άπό τό 1981 31. Ό  άριθμός καταλόγου άνασκαφής πού έχει δοθεί στις άνα
σκαφικές « ’Εκθέσεις 1979, 1980» έχει άντικατασταθεϊ άπό τόν δριστικό άριθμό ευρετηρίου 
άνασκαφής.
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Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο, ε
σωτερικά καί εξωτερικά.

3. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 81 / Πμ 64* ΑΕ 8 0 /Π μ  29. Διαστ. ΰψ. 0.036 μ., πλ. 0. 
028 μ. ( πίν. 1)
Πηλός λεπτός μέ μίκα, τεφροϋ χρώματος. Γάνωμα καστανομέ- 
λανο έσωτερικά καί εξωτερικά όχι καλά διατηρημένο. 'Η  μετάβαση άπό τό 
χείλος στό σώμα δηλώνεται μέ έλαφρά άνάγλυφη ταινία. Ή  διακοσμημένη 
έπιφάνεια κάτω άπό τό χείλος είναι άρκετά φθαρμένη καί μέ δυσκολία 
διακρίνεται ό τύπος τοϋ μαιάνδρου.
Ά π ό  τό ίδιο άγγεϊο προέρχεται τό θραύσμα άρ. 3α, ΰψ. 0.015μ., πλ. 
0.020 μ.

4. Άριθμ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 39. Διαστ. ΰψ. 0.045μ. πλ. 0.085μ. (εΐκ.1, πίν.1)
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Συγκολλημένο άπό εξκομμάτια. 'Υ 
πάρχουν μικρότερα θραύσματα πού συνανήκουν άλλά δέν έχουν συγκολ- 
ληθεϊ.

5. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 48. Διαστ. ΰψ. 0.049μ., πλ. 0.078μ. (είκ. 1, πίν.1) 
Βλ. « ’Έκθεση 1979», σελ. 185, πίν. 15.
Πηλός μέ μίκα, τεφροϋ χρώματος. Συγκολλημένο άπό πέντε κομμάτια. 
'Η  έπιφάνεια τοϋ οστράκου εϊναι πολύ διαβρωμένη καί μόλις διακρίνεται 
ό τύπος τοϋ μαιάνδρου. Ά π ό  τή διακόσμηση στό σώμα σώζονται ελάχι
στα ’ίχνη πιθανόν άπό παράσταση μέ εμβιες μορφές.
ΓΙρβλ. Delos X X X I, πίν. 37, άρ. 3242, 3244.

Β. Διακόσμηση: ’ Ιωνικό κυμάτιο.

Τό θέμα είναι άπό τά έπικρατέστερα σέ διακοσμητική ζώνη κάτω άπό τό 
χείλος. Καί στις Λεΰκες - Ά γ ια  Ειρήνη άριθμητικά πλεονάζουν τά όσ
τρακα πού φέρουν ιωνικό κυμάτιο.

6. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 80/ΓΙμ 9. Διαστ. ΰψ. 0.039μ., πλ. 0.035μ. (είκ.2, πίν.2) 
Πηλός λεπτός μέ ελάχιστη μίκα, άνοιχτοΰ ρόδινου χρώματος. Γάνωμα 
μελανό έσωτερικά καί εξωτερικά, θαμπό.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 36, άρ. 866-996.

7. Ά ριθ . Εύρ. ΑΕ 8 1 /Π μ 19. Διαστ. ΰψ. 0.035μ., πλ. 0.033μ. (πίν. 2) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο. Τό κυμάτιο 
άπλό.

8. Άριθ. Εύρ. A E /7 9 /Π μ. 1. Διαστ. ΰψ. 0.040μ., πλ. 0.038μ. ( είκ.2, πίν.2) 
Βλ. « ’Έκθεση 1979», σελ. 187, είκ. 7, πίν. 15, άρ. Κατ. Β2·
Πηλός λεπτός μέ μίκα ρόδινου - ύποκίτρινου χρώματος. Γάνωμα μελανό, 
θαμπό. Ά π ό  τό κυμάτιο τονίζεται άνάγλυφα τό περίγραμμα τοϋ «ώοΰ». 
Οί «λόγχες» είναι απλές κάθετες γραμμές δεξιά άπό τό «ώόν».
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 73, άρ. 5959.
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9. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 30. Διαστ. ΰψ. 0.051μ., πλ. 0.035μ.( εΐκ.2, πίν.2 ) 
Συγκολλημένο άπό δύο κομμάτια. Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, άνοιχτοϋ ρό
δινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο, έσωτερικά καί έξωτερικά. Τό 
κυμάτιο είναι συνεχές χωρίς διαχωριστικές «λόγχες». Είναι τονισμένο 
άνάγλυφα τό περίγραμμα τοϋ «ώοϋ», τό όποιο φέρει έσωτερικά τρεις κά
θετες έλαφρά άνάγλυφες γραμμές διαφορετικού ΰψους.
Πρβλ. Delos X XX I, πίν. 89, άρ. 4698, 5674, σελ. 370 «oves deformes». 
Samos XIV, είκ. 255, σελ. 157.

10. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 10 Διαστ. ΰψ. 0.035μ., πλ. 0.024μ. (πίν. 2) 
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. Τό 
χείλος είναι σέ συνέχεια μέ τό σώμα, χωρίς κλίση.

11. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 29. Διαστ. ΰψ. 0.021μ., πλ. 0.030μ.( είκ.3 ,πίν.2) 
Πηλός μέ μίκα κιτρινωπού σκοτεινού χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο 
έσωτερικά καί έξωτερικά, θαμπό.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 20, άρ. 5272.

12. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 2. Διαστ. ΰψ. 0.035μ., πλ. 0.040μ. (πίν. 2) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο έσωτερικά 
και έξωτερικά θαμπό.

13. Εννέα θραύσματα άπό την οριζόντια ζώνη κάτω άπό τό χείλος. Τό καθένα 
προέρχεται άπό διαφορετικό άγγεϊο. "Ολα φέρουν ιωνικό κυμάτιο, (πίν.3)

Γ. Διακόσμηση: Λέσβιο κυμάτιο.

14. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 79/Π μ3. Βλ. « ’Έκθεση 1979», σελ. 187, είκ. 7 καί πίν. 
15. άρ. κατ. Β2. Διαστ. ΰψ. 0.038 μ., πλ. 0.047 μ. (είκ. 3 πίν. 3 ) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου άνοιχτοϋ χρώματος. Γ άνωμα καστανομέλανο, 
θαμπό, έσωτερικά καί έξωτερικά.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 61, άρ. 871, σελ. 267 καί πίν. 30, άρ. 467, σελ. 
135. BSA, 76, 1981, πίν. 12,ο.

15. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /ΙΙμ2. (πίν. 3)
Διαστ. πλ. 0.020μ., υψ. 0.023μ.
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, χρώματος μεταξύ ρόδινου καί υποκίτρινου. Γά
νωμα καστανομέλανο, θαμπό. Σώζεται μέρος μόνο άπό τήν οριζόντια ζώ 
νη κάτω άπό τό χείλος. Οΐ «λόγχες» έχουν έλαφρά κλίση πρός τά δεξιά. 
Πρβλ. Labraunda, ΙΙΐ5 πίν. 9, άρ. 108, σελ. 62.

Delos X X X I, πίν. 48, άρ. 1712, σελ. 220.
Lilly Ghali - Kahil: La ceramique grecque, (fouilles 1911- 
1956). Etudes Thasiennes, VII, Paris 1960.
Πίν. LIX, άρ. 12, σελ. 133.
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Δ. Διακόσμηση: «Σταγόνες - ώά».

16. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 23, ΑΕ 79/Π μ30, ΑΕ 80/Π μ24, ΑΕ 7 9 /Π μ 37. 
Διαστ. μεγ. ΰψ. 0.031μ., πλ. 0.030μ. (πίν. 3)
Τά τέσσερα θραύσματα συνανήκουν αλλά σέ συγκολλοΰνται. 'Ο  πηλός εί
ναι υποκίτρινου χρώματος. 'Η  ζώνη κάτω άπό τό χείλος φέρει άνάγλυφα 
«σταγόνες και ώά». Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 12, 13, σελ. 61.

17. ’Αριθ. Εύρ. ΑΕ 8 1 /Π μ 3. Διαστ. ΰψ. 0.032μ., πλ. 0.032μ. (πίν. 3) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα κοστανομέλανο. Ή  διακόσμη- 
ση της οριζόντιας ζώνης είναι δμοια μέ τό προηγούμενο όστρακό. Ά π ό  
τή διακόσμηση τοϋ σώματος σώζενται ή κορυφή φύλλου.
Πρβλ. Labraunda ΙΙι, πίν. 10, άρ. 137, σελ. 64.

Ε. Διακόσμηση: Ακτινοειδή - Ροδακοειδή άνθη.

18. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 23. Διαστ. ΰψ. 0.034μ., πλ.0.068μ.(είκ. 4, πίν.4) 
Πηλός μέ μίκα, άνοιχτοϋ ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο, 
θαμπό.

19. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 33 f  ΑΕ 8 0 /Π  μ 10. Διαστ. ΰψ. 0.038 μ., 
πλ. 0.068μ. (εΐκ. 4, πίν. 4).
Πηλός με μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. 'Π  με
τάβαση άπό τό σώμα στο χείλος τονίζεται μέ άνάγλυφη οριζόντια ταινία. 
Και στά δύο όστρακα άρ. 18 και 19, τά φύλλα τοϋ όκτάφυλλου άκτινωτοϋ 
ρόδακα άποδίδονται άνάγλυφα χωρίς άπόλυτη συμμετρία.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 89, άρ. 251, 4422, 5674, σελ. 370.

Labraanda ΙΙι, πίν. 11, άρ. 147.
BSA, 73, 1978, πίν. 8.

20. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ  27. Διαστ. ΰψ. 0.052μ., πλ. 0.036μ.( είκ.3, πίν.4) 
Συνανήκει αλλά δέ συγκολλ.άται τό θραύσμα άρ. Εύρ. ΑΕ 81 /ΙΊμ 7 (0. 
0 2 0 x  0.020). Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυ
θρο. Κάτω άπό τό χείλος τό όποιο κάμπτεται έλαφρά προς τά μέσα, ύπάρ- 
χουν τρεις συνεχόμενες οριζόντιες ζώνες μέ άνάγλυφη διακόσμηση. 'Η  
πρώτη φέρει ιωνικό κυμάτιο. Ή  αμέσως επόμενη ροδακοειδές κόσμημα 
μέ εξ φύλλα, στά όποια αποδίδεται άνάγλυφα μόνο τό περίγραμμά τους. 
Ά π ό  την τρίτη ζώνη σώζεται μέρος άπό άκτινοειδές κόσμημα μέ δώδεκα 
μικρά φύλλα.
Γιά τό ροδακοειδές κόσμημα βλ. Delos X X X I, πίν. 87, άρ. 657, σελ. 362

21. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 79 /Π μ 31. Διαστ. ΰψ. 0.034μ., πλ. 0.033μ. (είκ. 3, πίν. 4) 
Πηλός πορτοκαλλόχρους πού πλησιάζει περισσότερο προς τό κίτρινο 
χρώμα. Ά π ό  τήν κλίση τοϋ σώματος φαίνεται δτι τό θραΰσμα προέρχε
ται άπό τό τμήμα τοϋ άγγείου άμέσως κάτω άπό τό χείλος. Τά άκτι-
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νοειδή κοσμήματα αποτελούν μέρος τής οριζόντιας ζώνης. 'Η  διακόσμηση 
τοϋ σώματος, άδιάγνωστη. Γιά τό άκτινοειδές βλ. Theodor W iegand 
und Hans Schrader, Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und 
Untersuchungen in den Jahren 1885-1898. Berlin 1904, σελ. 407, 
είκ. 531. άρ. 37, 43.

22. ΑΕ 7 9 /Π μ 25: πλ. 0.042 μ., δψ. 0.046 μ. (είκ. 5, πίν. 4)
Συγκολλημένο άπό δύο τεμάχια. Πηλός μέ μίκα, τεφροϋ χρώματος. Γά
νωμα μελανό, θαμπό. Κάτω άπό τό χείλος ύπάρχουν οκτάφυλλα ροδακο- 
ειδή κοσμήματα διαταγμένα σέ οριζόντια ζώνη.Τά φύλλα είναι στρογγυλά 
καί άποδίδεται άνάγλυφα μόνο τό περίγραμμά τους, τό όποιο στό κατώ
τερο τμήμα ξεφεύγει άπό τή οριζόντια διαχωριστική ταινία. Στήν άμέ- 
σως επόμενη ζώνη χιαστά ρομβοειδή κοσμήματα πού σχηματίζονται άπό 
κοκκίδες.

Σ Τ '. Διάφορα μεμονωμένα θέματα σέ οριζόντια ζώνη κάτω άπό τό χείλος.

23. ΑΕ 7 9 /Π μ 24: πλ. 0.047 μ., δψ. 0.070 μ. (είκ. 5, πίν. 5)
Πηλός μέ μίκα άνοιχτοϋ ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο θα
μπό στήν έσωτερική καί εξωτερική έπιφάνεια. Σώζεται ολόκληρο τό ύ
ψος τοΰ χείλους, μέ πχχειά τοιχώματα, τό όποιο κλείνει έλαφρά πρός τό 
έσωτερικά.

Σέ οριζόντια ζώνη κάτω άπό τό χείλος υπάρχει ρομβοειδές κόσμημα μέ 
άνάγλυφες κουκίδες στό έσωτερικό κάθε ρόμβου καθώς καί έκατέρωθεν. 
Ή  ζώνη ορίζεται στό κάτω μέρος άπό σειρά μέ κουκίδες.
Delos X X X I, πίν. 26, άρ. 1112, σελ. 115. πίν. 28, αρ. 4112, σελ. 120.

24. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 46. Διαστ. ΰψ. Ό.025μ., πλ. 0.019 μ. (εΐκ. 5, 
πίν. 5). Βλ. « ’Έκθεση 1979», σελ. 188, είκ. 8, άρ. Κατ. Β 14.
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, υποκίτρινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλα
νο, θαμπό. Τό θραύσμα προέρχεται άπό τό τμήμα τοϋ άγγείου αμέσως 
κάτω άπό τό χείλος. 'Η  διακόσμηση είναι διαταγμένη σέ δύο οριζόντιες 
ζώνες. Ή  πρώτη ζώνη φέρει καρδιόσχημα έλικοειδή σέ οριζόντια διάτα
ξη. 'Η  έπόμενη ζώνη ιωνικό κυμάτιο.
Γιά τά καρδιόσχημα κοσμήματα βλ. Samaria III, εΐκ. 63, άρ. 13, 14.

25. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 35. Διαστ. ΰψ. 0.018μ., πλ. 0.020 μ. (πίν. 5) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο έσωτερικά 
καί έξωτερικά.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 87, άρ. 129.

26. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 79/Π μ  49. Διαστ. δψ. 0.013 μ., πλ. 0.015 μ. (πίν. 5) 
Πηλός μέ μίκα ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο. Τό θραύσμα 
προέρχεται άπό τήν οριζόντια ζώνη κάτω άπό τό χείλος. Ά π ό  τή διακόσ-
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μηση σώζονται όρθια σιγμοειδή κοσμήματα πού επαναλαμβάνονται.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 5, άρ. 2119, σελ. 38.

Hama III , εΐκ. 15, 16, άρ. 145, σελ. 36.
Antioch, IV, εΐκ. 10, άρ. 46.

27. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 16, Διαστ. ΰψ. 0.035 μ., πλ. 0.035 μ., (πίν. 5) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου άνοιχτοϋ χρώματος. Σώζονται ίχνη άπό μελανό 
γάνωμα. Σιγμοειδή κοσμήματα περιτρέχουν τή ζώνη κάτω άπό τό χεΐλος 
τά όποια μοιάζουν περισσότερο μέ όκτώσχημα.

II. Θ ΡΑΥΣΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩ Μ Α ΤΟ Υ Α ΓΓΕΙΟ Υ .

Α. Διακόσμηση: Μακρόστενα «γλωσσοειδη» φύλλα.

28-30. Άριθμ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ  12, ΑΕ 8 0 /Π μ 25, ΑΕ 8 0 /Π μ 26. 
Διαστ. μεγ. ΰψ. 0.039 μ., πλ. 0.035 μ. (εΐκ. 5, πίν. 6)
Τά τρία θραύσματα, προέρχονται άπό τό ίδιο άγγεΐο. Πηλός μέ ελάχιστη 
μίκα, ύποκίτρινου χρώματος πρός τό φαιό. Τό γάνωμα ποικίλλει άπό κα- 
στανέρυΟρο ώς καστανό μέλαν ο. Σώζεται μέρος άπό την οριζόντια ζώνη 
κάτω από τό χεΐλος, ή οποία εφερε λέσβιο κυμάτιο. Στό σώμα μακρόστε
να «γλωσσοειδη» φύλλα πού χωρίζονται μεταξύ τους μέ άνάγλυφες κου- 
κίδες.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 104, άρ. 9415, 4575, σελ. 451.

Agora X X II, πίν. 68, άρ. 398, σελ. 91.
31. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 9 Διαστ. πλ. 0.017 μ., ΰψ. 0.023 μ. (πίν. 6) 

Πηλός μέ μίκα, τεφροϋ χρώματος. Τό θραϋσμα προέρχεται άπό τό σώμα 
μέ μέρος άπό τή βάση τοΰ άγγείου. Ή  βάση είναι άδιακόσμητη. Στό σώ 
μα μακρόστενα γλωσσοειδη φύλλα πού χωρίζονται μεταξύ τους μέ σειρά 
άπό άνάγλυφες κουκίδες.
Πρβλ. Seiterle, Die Sog. Ionische Gattung der «delischen» Relief- 
becher stammt aus Ephesos, στό Mitteilungen des Deutschen A rc- 
haologen - Verbandes e.v., 12, I. Juni 1981, σελ. 28, ίδιος τύπος δια
κόσμησες σέ μήτρα άπό τήν Έ φ εσσο.
Βλ. Επίσης Charles Kaufmann Williams, II, Corinth 1977, Forum 
Southwest, στό Hesp. 47, 1978, πίν. 3 άρ. 29, σελ. 38.

32. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 5. βλ. «"Εκθεση 1980», πίν. 4,3 
Διαστ. πλ. 0.061 μ., ΰψ. 0.024 μ. (εΐκ. 6, πίν. 6)
Πηλός μέ μίκα, χρώματος μεταξύ ρόδινου καί πορτοκαλλόχρου. 'Η  επι
φάνεια είναι άρκετά διαβρωμένη και δέ σώζονται καθόλου ίχνη άπό γά
νωμα. Πρόκειται γιά μέρος άπό τό σώμα και τή βάση «μεγαρικοϋ» σκύ- 
φου, συγκολλημένου άπό τέσσερα κομμάτια. Συνανήκει άλλά δέ συγκολ- 
λαται θραϋσμα άπό τό σώμα τοΰ άγγείου. 'Η  βάση έ'φερε ανάγλυφο ρόδα-
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κα άπ’ τον όποιο σώζονται οί άπολήξεις τεσσάρων φύλλων του. Στο σώ 
μα ή ’ίδια διακόσμηση, δπως καί στά προηγούμενα όστρακα. Τά αγλωσ- 
σοειδή» φύλλα είναι ασυνήθιστα πλατειά. Είναι μια παραλλαγή πού δέν 
συναταται στά διακοσμητικά θέματα τών αγγείων πού βρέθηκαν στή Δή
λο, άλλα καί στις άλλες περιοχές τοϋ Ίωνικοϋ - νησιωτικού χώρου.

33. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 18. Διαστ. U .  0.026 μ., πλ. 0.028μ. (πίν. 6) 
Πηλός μέ μίκα, έντονου κίτρινου χρώματος. ’Από τήν ανάγλυφη διακό- 
σμηση σώζεται τό άνω τμήμα «γλωσσοειδοϋς» φύλλου μέ έσωτερικό νεύ
ρο ανάγλυφα άποδοσμένο. ’Αριστερά καί δεξιά ή φθορά τής έπιφάνειας 
του αγγείου δέν έπιτρέπει τήν αναγνώριση τής διακόσμησης.

34. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 / Πμ 13. Διαστ. διάμ. βάσ. 0.046 μ. (εΐκ. 6, πίν. 6 ) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Σώζεται ή μισή βάση τοϋ άγγείου, ή 
όποια είναι άδιακόσμητη. Στο σώμα μακρόστενα «γλωσσοειδή» φύλλα 
μέ έσωτερικό νεϋρο, τά όποια έναλλάσσονται μέ σειρά άπό κουκίδες. 
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 104, άρ. 4670, σελ. 454.

Pallas, 14, 1967, πίν. II, άρ. 5, σελ. 27.

Β. Διακόσμηση: Μικρά έπάλληλα φύλλα.

Ό  τρόπος πού άποδίδονται τά φύλλα ποικίλλει όσον άφορά τό μέγεθος, τό 
σχήμα καί τον τύπο (έσωτερικές νευρώσεις ή οχι). Σχετικά μέ τό θέμα 
βλ. F. Courby, Les vases Grecs a reliefs, Paris, 1922, σελ. 387, εΐκ. 
80, άρ. 8. Delos X X X I, σελ. 459 κέ.

35. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 1 /Π μ 28. Διαστ. δψ. 0.034 μ., πλ. 0.026 μ. (πίν. 7) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα ερυθρωπό διατηρημένο άρκε- 
τά καλά. Τό θραύσμα προέρχεται άπό τή βάση μέ μέρος άπό τό σώμα 
τοϋ άγγείου. 'Η  βάση, άδιακόσμητη, χωρίζεται άπό τό σώμα μέ άνάγ- 
λυφο δακτύλιο. Τά φύλλα είναι οξυκόρυφα μέ ενα κεντρικό νεϋρο.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 65, άρ. 5171, σελ. 281.
Hama III είκ. 15, 16, άρ. 141, σελ. 26.

36. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 / Πμ 8. Διαστ. ΰψ. 0.002 μ., πλ. 0.006 μ. (πίν. 7) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο, θαμπό. 'Η 
βάση είναι άδιακόσμητη. 'Η  έξωτερική έπιφάνεια τοϋ οστράκου είναι α
ρκετά φθαρμένη καί μόλις διακρίνεται ό τύπος τών έπαλλήλων φύλλων, 
τά όποια είναι ομοια μέ τό προηγούμενο δστρακο άρ. 35.

37. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 /Π μ 31. Διαστ. βψ. 0.014 μ., πλ. 0.015 μ. (πίν. 7) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου άνοιχτοΰ χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο. 
Πρόκειται γιά μικρό θραΰσμα άπό τό σώμα τοϋ άγγείου. Τά φύλλα είναι 
οξυκόρυφα μέ διπλό περίγραμμα καί κεντρικό νεϋρο.
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38. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 11. Διαστ. ΰψ. 0.026 μ., πλ. 0.017 μ. (πίν. 7) 
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. Τά 
φύλλα είναι γωνιώδη μέ οξείες άπολήξεις. Φέρουν ενα κεντρικό νεΰρο καί 
έχουν διπλό περίγραμμα.
Πρβλ. Dolos X X X I, πίν. 107, άρ. 8582, σελ. 464.

Istan. Mitt., 30, 1980, πίν. 55, άρ. 61.
Antioch IV, εΐκ. 14, άρ. 4.

Γ. Διακόσμηση: φυτικά θέματα.

39. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Πμ 38. Διαστ. διαμ. βασ. 0.039 μ. (πίν. 7)
Πηλός μεταξύ ρόδινου και πορτοκαλλόχρου, άνάμικτος μέ μίκα. Σώζεται 
μέρος άπό τό σώμα και τή βάση «μεγαρικοΰ» σκύφου συγκολλημένο άπό 
τέσσερα κομμάτια. Στον ίδιο σκύφο άνήκουν και άλλα δέκα μικρά κομ
μάτια, τά όποια δέ συγκολλοϋνται. 'Η  έπιφάνεια τοϋ άγγείου είναι αρκε
τά διαβωμένη. Ά π ό  τή διακόσμηση τής βάσης εχει άπομείνει μόνο ό κεν
τρικός πυρήνας ένός ρόδακα. Στό σώμα ή διακόσμηση θά πρέπει νά ήταν 
διαταγμένη σέ πλατιές οριζόντιες ζώνες. 'Η  κατώτερη ζώνη έ'φερε πλα- 
τειά «γλωσσοειδή» φύλλα έναλλασσόμενα μέ φύλλα άκάνθου. Πλήρης και 
άκριβής άνασύσταση τοϋ διακοσμητικοϋ θέματος είναι δύσκολο νά γίνει 
μόνο άπό τά θραύσματα πού ύπάρχουν.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 1, άρ. 650., BSA, 73, 1978, πίν. 8. BSA, 76, 
1981, πίν. 12, σελ. 100.

Lilly Ghali-Kahil, La ceramique Greque (fouilles 1911-1956) 
Etudes Thasiennes, VII, Paris 1960, πίν. LIX, άρ. 9, σελ. 132.

40. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 30. Διαστ. (εΐκ. 7, πίν. 7)
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. Σώζεται μέ
ρος άπό τή βάση και τό σώμα τοϋ άγγείου, συγκολλημένο άπό τέσσερα 
κομμάτια. Ή  βάση φέρει πολύφυλλο ρόδακα. Ά π ό  τό σώμα σώζεται ο
λόκληρο τό ΰψος τής κατώτερης πλατιάς ζώνης. 'Η  διακόσμηση είναι 
παρόμοια μέ τοϋ προηγούμενου οστράκου.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 30, άρ. 375, σελ. 154. πίν. 28, άρ. 814, σελ. 124 

Marie Louise Bernhard, La ceramique Hellenistique de Mir- 
meki, στά A tti del Settimo Congresso Internasionale di Arche- 
ologiaClassica, 1961, III, σελ. 73 κ.έ. πίν. V, άρ. 12, 14.
Γιά τό ρόδακα τής βάσης βλ. BSA, 73, 1978, πίν. 8.

41. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 81 / Π μ 8. Διαστ. μεγ. ΰψ. 025, πλ. 0.030μ. (πίν. 8)
Τά εξ δστρακα συνανήκουν, άλλά δέ συγκολλοϋνται.
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα έσωτερικά και έξω 
τερικά έρυθρωπό διατηρημένο άρκετά καλά. Ά π ό  τή διακόσμηση σώζε
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ται φύλλο ακάνθου τό όποιο θά πρέπει νά εναλλασσόταν μέ μακρόστενα 
«γλωσσοειδη» φύλλα.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 1, άρ. 1216.

42. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 79 /Π μ  41, ΑΕ 79 /Π μ  21, ΑΕ 79 /Π μ  14.(είκ.7.,π£ν.8) 
Διαστ. δψ. 0.051μ., πλ. 0.025 μ., ΰψ. 0.037μ., πλ. 0.027 μ., άντίστοιχα. 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο. Τά τρία θραύ 
σματα προέρχονται άπό τό ϊδιο άγγεΐο. Σέ οριζόντια ζώνη κάτω άπό το 
χεΐλος άποδίδεται συνεχόμενο έλικοειδές κόσμημα. Ά π ό  τήν άνάγλυφη 
παράσταση στό σώμα στό ενα θραϋσμα διακρίνεται λυγισμένο καί άναση- 
κωμένο τό χέρι ανθρώπινης μορφής. Στό άλλο θραύσμα άποδίδεται άνά
γλυφα λωτόσχημο άνθος.

43. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 7 9 /Π μ 42, ΑΕ 79 / Πμ 43. Διαστ. δψ. 0.035 μ., πλ. 0. 
035 μ. και δψ. 0.017μ, πλ. 0.033 μ. άντίστοιχα. (πίν. 8 )
Τά δύο θραύσματα συνανήκουν άλλά δέ συγκολλοΰνται. Πηλός μέ έλάχι
στη μίκα ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο. Τήν οριζόντια ζώ 
νη περιτρέχει έλικοειδές κόσμημα.

44. Άριθ. Εύρ. Α Ε  7 9 /Π μ  47. Διαστ. υψ. 0.021 μ., πλ. 0.029μ. Β λ.«Έ κθε
ση» 1979», σελ. 188, εΐκ. 8, άρ. Κατ. Β 25. (εΐκ. 7, πίν. 8 )
ΑΕ 79 /Π μ  13. Διαστ. δψ. 0.029 μ., πλ. 0.030 μ. (πίν. 8 )
Τά δύο θραύσματα προέρχονται άπό τό ϊδιο άγγεΐο. Πηλός μέ έλάχιστη 
μίκα ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανομέλανο.
Στό ένα θραϋσμα σώζεται μέρος άνδρικής, γυμνής μορφής σέ διασκελι
σμό, ένώ στό άλλο θραϋσμα διακρίνουμε τό πέλμα μορφής τών ΐδιων δια
στάσεων. Στήν παράσταση υπάρχει συνδιασμός φυτικών θεμάτων καί έ'μ- 
βιων μορφών.

45. Άριθ. Εύρ. ΑΕ 8 0 /Π μ 4. Διαστ. δψ. 0.020μ., πλ. 0.028μ. (εΐκ. 7, πίν.9 ) 
Πηλός μέ μίκα, ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. Ά π ό  τήν πα
ράσταση σώζεται τό άνώτερο τμήμα άνθεμίου μέ ελεύθερα καμπυλούμέ
να φύλλα.
Πρβλ. Samaria III, εΐκ. 63, άρ. 23, σελ. 280.

46. Άριθ. Εύρ. ΑΕ  8 0 /Π μ 21. Διαστ. ΰψ. 0.021μ., πλ. 0.028μ.(εΐκ.7, πίν.9 ) 
Πηλός μέ έλάχιστη μίκα ρόδινου χρώματος. Γάνωμα καστανέρυθρο. Σέ 
οριζόντια διάταξη τριφυλλόσχημο άνθος μέ φύλλα καρδιόσχημα.
Γιά τό διακοσμητικό θέμα βλ. P. Callaghan, The trefoil style and Se
cond - Century Hadra Vases, BSA, 75, 1980, σελ. 33 κέ.

Delos X X X I, πίν. 33, άρ. 862.
47. Ά ριθ. Εύρ. ΑΕ 79/Π μ  12. Διαστ. δψ. 0.022μ., πλ. 0.033μ. Βλ. « Έ κ 

θεση 1979», σελ. 188, εΐκ. 8, άρ. Κατ. Β 6. (εΐκ. 7, πίν. 9 )
Πηλός μέ μίκα, ύποκίτρινος. Σώζονται ϊχνη άπό καστανομέλανο γάνω
μα. Ά π ό  τήν παράσταση σώζεται σχεδόν ολόκληρη λύρα, τήν οποία κρα-
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Θραύσμα μέ παράσταση έμβιας μορφής, 

τά έρωτιδέας.
Πρβλ. Delos X X X I, πίν. 6, άρ. 3323, πίν. 8, άρ. 3478, σελ. 42.

48. Ε’ίκοσι έννέα μικρά θραύσματα άπό διαφορετικά άγγεΐα μέ φυτική δια- 
κόσμηση, ή όποία λόγω τοϋ μεγέθους τών οστράκων είναι δύσκολο νά ταυ 
τιστεΐ. (πίν. 9)

49. 'Έ ξ μικρά θραύσματα άπό τό χείλος «μεγαρικών» σκύφων. Σέ όλα τό 
χείλος κάμπτεται ελαφρά πρός τά μέσα. (πίν. 9)

Μέ βάση λοιπόν τά διακοσμητικά θέματα καί τό σχήμα τους, υστέρα άπό 
συγκρίσεις καί τυπολογικούς παραλληλισμούς κυρίως μέ τά άγγεΐα πού βρέ
θηκαν στή Δήλο καί άλλοΰ, τά όστρακα άπό τις Λεΰκες - Ά γ ια  Ειρήνη τοπο
θετούνται χρονικά, κατά προσέγγιση, στο 2ο καί Ιο π.Χ. αΐ.1.
Δέ μπορούμε όμως, τουλάχιστον πρός τό παρόν, νά άποδείξουμε άν κατασκευ
άζονταν στήν Α μοργό ή άν είσάγονταν άπό άλλο μέρος. 'Ωστόσο πρέπει να 
σημειωθεί ότι ύπάρχουν ενδείξεις γιά πιθανά έργαστήρια κατασκευής «μεγα
ρικών» σκύφων στήν Α μοργό, γιατί βρέθηκαν στή θέση Μουντουλιά, στήν όποία 
έντοπίστηκε ή άρχαία πόλη Μινώα, μήτρες γιά τήν κατασκευή «μεγαρικών» 
σκύφων2. Οί τεχνικές άτέλειες πού παρατηρούμε σέ μερικά θραύσματα άπό τις 
Λεύκες ένισχύουν αύτή τήν υπόθεση. "Ετσι στά όστρακα άρ. 3, 4, 9, 19, 40 ό 
πηλός στά εσωτερικά τοιχώματα εχει ρόδινο χρώμα, ένώ έξωτερικά κίτρινο. 
Ε πίσης τά θραύσματα άρ. 28, 29, άν καί προέρχονται άπό τό ΐδιο άγγεΐο φέ
ρουν διαφορετικού χρώματος γάνωμα. Δέν έχουν γίνει όμως άκόμα άναλύσεις 
τοϋ πηλοΰ γιά νά διαπιστώσουμε άν οΐ ατέλειες αύτές οφείλονται στήν κα
τασκευή τοϋ άγγείου ή στή διατήρηση τών οστράκων σέ σχέση μέ τή σύ
σταση τοϋ έδάφους.

'Η  συνέχιση τών άνασκαφών στήν Α μοργό, καθώς καί ή μελέτη,τών 
((μεγαρικών» σκύφων άπό τή Μινώα καί ή συνεξέταση τών στοιχείων πού προ
κύπτουν άπό τή μελέτη τών πολιτιστικών καταλοίπων στήν Α μοργό τής Ε λ 
ληνιστικής εποχής, θά διαφωτίσουν τόσο τό πρόβλημα τής παραγωγής τών 
«μεγαρικών» σκύφων στις Κυκλάδες, δσο καί τήν ιστορία τής Α μ ορ 
γού.

1. Έ κθεση  1979, σελ. 186. «Γ ιά  τήν κατά προσέγγιση χρονολόγηση τών πυρών ση
μαντική ένδειξη αποτελούν τά όστρακα άπό «μεγαρικούς» άνάγλυφους σκύφους πού ανή
κουν στό 2ο π .Χ . αί. καί δίνουν ενα σχετικό χρονικό οριο «ante quem ».

2. Έ ργον 1981, σελ. 59-60 καί Έ κθεση  γιά τήν άνασκαφή της Μινώας Π Α Β  1981. 
('Υπό έκτύπωση).
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