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Ο κύριος λόγος για τ ψ  εκπόνηση της μελέτης αυτής ήταν η παρουσίαση ενός μεγάλου συνόλου ελληνι
στικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, με τεράστια όμως προβλήματα, καθώς στις περισσότερες πε
ριπτώσεις έλειπαν οι σαφείς στ ρωματογραφικές ενδείξεις, ενώ τα ίδια τα ευρήματα εμψάνιζαν αρκετές 
ιδιαιτερότητες οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με την προέλευσή τους από ποικίλες γεωγραφικές περιοχές, 
αλλά και με τον ξεχωριστό φυσιογνωμικό χαρακτήρα τους. Εξάλλου, οι ελάχιστες ή αποσπασματικές 
ανασκαφικές πλψοφορίες και, σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις, οι παντελώς ανύπαρκτες από τον εγγύτε
ρο ή τον ευρύτερο κρητικό χώρο, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να διαφωτίσουν ορισμέ
να ζητήματα που ανακύπτουν στην παρούσα μελέτη, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για τη συναγωγή 
συμπερασμάτων με γενικότερη ισχύ ή για την παρουσίαση οριστικών προτάσεων και λύσεων αναφορικά 
με την ελληνιστική κεραμική από την κεντρική Κρήτη.

Για το λόγο αυτό θεωρείται ουσιαστική η δημοσίευση και άλλων ανασκαφικών συνόλων από τον κρη
τικό χώρο, καθώς τα στοιχεία που θα προκόψουν από τη μελέτη τους οπωσδήποτε θα συμβάλουν στην κα
λύτερη γνώση της ελληνιστικής κεραμικής από το γεωγραφικό αυτό χώρο και στην επίλυση προβλημά
των, κυρίως χρονολογικών, τυπολογικών ή ιστορικών. Πάντως, το κεραμικό υλικό που παρουσιάζεται σε 
αυτήν τη μελέτη, παρά τις ιδιαιτερότητες, τις ελλείψεις ή τον προβληματικό στις περισσότερες περιπτώ
σεις χαρακτήρα του, δεν παύει να αποτελεί ένα αξιόλογο σύνολο της εγχώριας ελληνιστικής κεραμικής.

Στα κεφάλαια του Λ ' Μέρους τα ανασκαφικά σύνολα από την κεντρική Κρήτη, δημοσιευμένα ή 
αδημοσίευτα, παρουσιάζονται σε κατάλογο κατά γεωγραφικές περιοχές, με σύντομη αναφορά στις συνθή
κες εύρεσής τους, ενώ μια μικρή ενότητα αφιερώνεται σε αγγεία με προβληματική ή ασαφή προέλευση. 
Στα κεφάλαια του Β ' Μέρους, και στο μέτρο πάντοτε του δυνατού, εξετάζεται η καταγωγή της μορφής των 
αγγείων, η τυπολογική εξέλιξη των σχημάτων και ακόμη η χρονολογική τοποθέτησή τους. Επίσης, τα αγ
γεία ταξινομούνται σύμφωνα με τη χρήση ή τη λειτουργικότητά τους, όπου αυτή είναι αναγνωρίσιμη, και 
παράλληλα σχολιάζονται κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι κα
θοριστικά για την προέλευσή τους. Στα κεφάλαια Λ -Γ του Γ ' Μέρους παρουσιάζονται οι κατηγορίες της 
γραπτής διακόσμησης των αγγείων και εκείνης με τον ανάγλυφο διάκοσμο, ενώ σε επιμέρους ενότητες εξε
τάζονται αναλυτικά τα διακοσμητικά θέματά τους και γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης συγκεκριμένων 
αγγειογράφων, καθώς επίσης και τοπικών εργαστηρίων. Επίσης, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια 
έρευνα για την ανίχνευση της σχέσης ανάμεσα στην εγχώρια ελληνιστική κεραμική και στη σύγχρονη ή την 
πρωιμότερη μεταλλοτεχνία, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ανάγλυφο διάκοσμο των αγγείων. Τέλος, με βάση τα 
στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του υλικού, διατυπώνονται ορισμένες απόψεις ή συμπεράσματα 
για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, όχι μόνο για την κεντρική Κρήτη αλλά και για το νησί γενικότερα. 
Οπωσδήποτε, τα δεδομένα αυτά οτηρίχθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις σε ανεπαρκείς ανασκαφικές πλη
ροφορίες και για το λόγο αυτό μπορούν μελλοντικά να διαφοροποιηθούν, να βελτιωθούν ή να εμπλουτι- 
σθούν με στοιχεία από νεότερες έρευνες.

Τις θερμότερες ευχαριστίες μου εκφράζω στον καθηγητή Π. Θέμελη, με την εποπτεία του οποίου εκ
πονήθηκε και εγκρίθηκε η σχετική διδακτορική διατριβή από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Ρεθύμνου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για την αμέριστη ηθική συμπαράστασή του στην πορεία της ερ
γασίας μου αλλά και για τις χρήσιμες υποδείξεις και παρατψήσεις του, καθώς η μελέτη αυτή δεν θα εί
χε πραγματοποιηθεί χωρίς την αδιάκοπη υποστήριξή του. Επίσης, εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλω στους 
καθηγητές Ν. Σταμπολίδη και Στ. Δρούγου, μέλη της τριμελούς επιτροπής, καθώς επίσης και στις κα- 
θηγήτριες-καθηγητές Β . Παπά, Ελ. Σερμπέτη-Παπουτσάκη, Α.]οη$ίοη, Ν. Φαράκλα, μέλη της επτα
μελούς επιτροπής.
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στο φίλο και συνάδελφο Ε. Ρεθεμιωτάκη, για την υπόδειξη του θέ
ματος της διδακτορικής διατριβής και για την άδεια δημοσίευσης του υλικού από τη Λύττο. Επίσης, ευ
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Ε ΙΣΑ ΓΩ ΓΗ

Τα πήλινα αγγεία από την κεντρική Κρήτη, που δημοσιεύονται οε αυτήν τη μελέτη, αποτελούν 
ένα μεγάλο σύνολο ελληνιστικής κεραμικής. Στη συντριπτική πλειονότητά τους αποδίδουν προϊ
όντα της εγχώριας παραγωγής και προέρχονται κυρίως από οικιστικά ή ταφικά σύνολα, ακόμη 
από ιερά ή φρεάτια, χωρίς να απουσιάζουν και τα διάοπαρτα μεμονοψένα ευρήματα, τα οποία 
έχουν συνηθέστερα ελλιπείς ή αδιευκρίνιστες ανασκαφικές ενδείξεις1 (Χάρτης Τ Διάγραμμα 1).

Χάρτης 1. Χάρτης ελληνιστικών θέσεων κεντρικής Κρήτης.

Διάγραμμα 1. Σύνολο αγγείων από την κεντρική Κρήτη.

1. Στα τυχαία ευρήματα περιλαμβάνονται αγγεία από περισυλλογές, κατασχέσεις ή παραδόσεις, συχνά χωρίς δια
πιστωμένη προέλευση ή άλλες ανασκαφικές ενδείξεις. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και αγγεία 
με αξιόλογη διακόσμηση, όπως οι πρόχοι με λαιμό 672 και 673, καθώς επίσης και σχήματα που χαρακτηρίζονται τόσο 
για τη σπανιότητα των μορφολογικών στοιχείων τους όσο και για την ιδιαιτερότητα των κατασκευαστικών γνωρισμάτων 
τους, πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο κρητικοΰ τυπου 661, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.
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Κύριος λόγος για τη μελέτη των αγγείων αυτών ήταν η παρουοίαση μιας συστηματικής, στο μέ
τρο πάντοτε του δυνατου, διαπραγμάτευσης ενός υλικοΰ αποσπασματικά γνωστού έως σήμερα, 
κυρίως από επιμέρους άρθρα των αρχαιολόγων της Αγγλικής και της Ιταλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής2. Η ύπαρξη μιας μελέτης στην οποία θα εξετάζεται η προβληματική των κατηγοριών της 
ελληνιστικής κεραμικής απάτην κεντρική Κρήτη, καθο5ς επίοης και η χρονολόγηση των αγγείων, 
με κύριο στόχο τη συγκρότηση ενός τυπολογικου-χρονολογικου συστήματος, κρίθηκε ιδιαιτέρως 
αναγκαία.

Η μορφολογική εξέταση και η τυπολογική ταξινόμηση των αγγείων είναι βασικός στόχος αυ
τής της εργασίας. Τα γνωστά χρονολογημένα ανασκαφικά σύνολα είναι σπάνια3, επειδή τα περισ
σότερα ευρήματα προέρχονται από μη στρωματογραφημένες επιχώσεις, όπου λείπουν τα σχετικά 
ανασκαφικά στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις χρονολογικές τοποθετήσεις, ενώ) και οι 
ενδείξεις, όπου υπάρχουν, είναι συχνά επισφαλείς ή ασαφείς. Ο δεσμευτικός αυτός παράγοντας 
έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη των τυπολογικών ομάδων μέσα σε ευρΰτερα χρονολογικά πλαίσια. 
Η ένταξη επιχειρείται αναγκαστικά με κριτήρια τα οποία στηρίζονται κυρίως στη μορφή, χωρίς 
όμως να παραβλέπεται και η διακόσμηση των αγγείων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ανά
λογα ή παραπλήσια παραδείγματα σχετικά καλύτερα χρονολογημένα, από γειτονικές κυρίως πε
ριοχές4, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια τυπολογικής σύγκρισης και με αγγεία από 
περιοχές εκτός Κρήτης5. Καλύτερη χρονολογική βάση στους τυπους των αγγείων προσφέρουν το 
στρώμα καταστροφής της αρχαίας Λυττου (221/220 π.Χ.), της Απολλωνίας (171 π.Χ.) ή της Φαι
στού (περί το 150 π.Χ.)6. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα σχήματα σημαντικού 
αριθμού αγγείων αποτελούν συντηρητική επανάληψη παλαιότερων κλασικών τύπων, έτσι ώστε συ
χνά η χρονική τοποθέτησή τους να είναι αρκετά δύσκολη, πράγμα που οδηγεί σε ευρυτερη χρονο
λόγησή τους7.

Μολονότι το χρονολογικό πρόβλημα είναι οημαντικό, τα ίδια τα αγγεία παρουσιάζουν αξιό
λογη και μεγάλη ποικιλία σχημάτων. Παράλληλα, το χρονικό διάστημα που καλύπτουν εκτείνεται 
από τα τέλη του 4ου έως το α' μισό του 1ου αι. π.Χ., γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη της 
κεραμικής αυτής της περιόδου, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις για την 
οργάνωση μιας ικανοποιητικής τυπολογικής-χρονολογικής βάσης. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις

2. Για σχετικές εργασίες, βλ. KRS, 1-30· Trefoil Style, 33-47· LPW, 35-58· Medusa Rondanini, 59-101· KSP, 97-10Γ 
Stylistic Progression, 31-39, niv. 4· Merseyside County Museums, 123-129, niv. 16-18· Callaghan 1984, 789-794, nív. CXXIV· 
Fabric Analysis, 1-17, niv. 1-4· UM, 100-136, niv. 80-118' KDS, 27-46· La Rosa 1984, 804-818, niv. CXXIV-CXXIX· V. La 
Rosa, B’ ΕλλΚερ, 160-166, niv. 82-85· C. Portale, Γ ' ΕλλΚερ, 249-256, niv. 203-207· Cortina I, 169-198 και 229-256· Cortina 
11,111-124· Ιωαννίδου-Καρέτσου 1973, 200-212, niv. 208-221.

3. Τα χρονολογημένα ανασκαφικά σύνολα από την κεντρική Κρήτη που παρουσιάζονται οε αυτήν τη μελέτη περι
λαμβάνουν το κεραμικό υλικό από το στρώμα καταστροφής της αρχαίας Λυττου και τα δημοσιευμένα αγγεία από τα οι
κιστικά σύνολα της Απολλωνίας και της Φαιστού.

4. Χρήσιμες προς την κατεύθυνση αυτή αποδεικνυονται οι δημοσιεύσεις αναοκαφικών συνόλων από άλλες περιοχές 
της Κρήτης, βλ. σχετικά Ελενθερνα II, 82 κ.ε.· Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδελή 1982, 7-117, πίν. 1-32.

5. Κυρία βοηθήματα για τη μελέτη του υλικου υπήρξαν οι δημοσιεύσεις αναοκαφών τόσο από την Αττική, την Κό
ρινθο, τη Ρόδο και τη Μακεδονία όσο και από τον ευρυτερο μεσογειακό χώρο. βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 311-476. 
Εδώ) πρέπει να επισημανθεί ότι η χρονολόγηση των ομάδων από την αθηναϊκή Αγορά ανταποκρίνεται στην αναθειόρηοη 
της χρονολόγησης που έχει προτείνει η Rotroff, βλ. S.I. Rotroff, Appendix, Revised Chronology oj Published Athenian Hellenistic 
Croups, The Athenian Agora XXII, 107-112. Βλ. επíox\c, Agora XXIX· Corinth VII, III· Πατσιαδά 1983, 105-210, πίν. 49-84· 
Δρουγου-Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας■ Sciatbi· PergForsch 2.

6. Για τη χρονολόγηση των αναοκαφικών αυτών συνόλων, βλ. οτα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγραφι
κού καταλόγου.

7. Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την κεραμική από την αρχαία Λυττο, ενώ ανάλογο φαινόμενο, αλλά σε 
περιορισμένη κλίμακα, παρατηρείται και στην κεραμική από την περιοχή της Κνωσού ή της Μεοαράς. Για περισσότερες 
παρατηρήσεις, βλ. οτο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια και για την εξέλιξη των σχημάτων.
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η δυνατότητα διαγραφής της πλήρους εξελικτικής πορείας των σχημάτων είναι αρκετά περιορισμέ
νη, επειδή τα ευρήματα δεν καλύπτουν ολόκληρη τη χρονική έκταοη τ<τ>ν τύπων που εκπροσωπούν. 
Παρά το γεγονός ότι το κεραμικό υλικό που εξετάζεται σε αυτήν τη μελέτη συγκροτεί ένα αξιόλο
γο δείγμα της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, θεωρείται χρήσιμο να δημοσιευ- 
θοΰν σε εύλογο χρονικό διάοτημα και άλλα χρονολογημένα ανασκαφικά σύνολα από τον υπόλοι
πο κρητικό χώρο, τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά στον εμπλουτισμό και στην καλύτερη γνώ- 
ση της ελληνιστικής κεραμικής από την Κρήτη γενικότερα.

Το γεωγραφικό πλαίσιο διαμορφιόθηκε σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και περιλαμβάνει 
τις περιοχές που ανήκουν στο νομό Ηρακλείου, εκτός από το χώρο τιον Μαλίων, ο οποίος αρχαιο- 
λογικά-διοικητικά υπάγεται στην ανατολική Κρήτη. Από τα σύνολα της κεραμικής με προέλευση 
την κεντρική Κρήτη, ορισμένα δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν τη μελέτη, ενώ άλλα παρουσιάζο
νται αποοπαοματικά, καθώς ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή ολόκληρο το 
ανασκαφικό υλικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελείτο κεραμικό σύνολο από το στρώμα κα
ταστροφής της Απολλωνίας, από το οποίο παρουσιάζονται μόνο τα δημοσιευμένα αγγεία. Πιθα
νότατα στο μέλλον να ακολουθήοει πλήρης δημοσίευση του υλικοΰ, έτσι ώστε να γίνει σαφέστερη 
η εικόνα από το χολρο αυτό8.

Τα αγγεία που περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο είναι εξακόσια ογδόντα τρία 
(683), αρκετά από τα οποία ήταν καταγεγραμμένα από τους ανασκαφείς τους, ενώ άλλα παρέμε
ναν ακατάγραφα, γεγονός το οποίο σχετίζεται και με το έως σήμερα περιορισμένο επιστημονικό 
ενδιαφέρον για την ελληνιστική κεραμική ενός ιδιαίτερα σημαντικού γεωγραφικού χοίρου όπο>ς εί
ναι η Κρήτη. Μαζί με τα μεγάλα ανασκαφικά σύνολα παρουσιάζονται σε ειδικό κατάλογο και μι
κρότερες ομάδες ή μεμονοιμένα αγγεία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεχωρίζουν για την 
άριστη ποιότητά τους. Δυστυχώς, οι ανασκαφικές ενδείξεις τους είναι συχνά ανύπαρκτες ή ελάχι
στα διευκρινιστικές, οάστε μόνον η γενική τοποθέτησή τους μέσα στα ευρύτερα πλαίσια του ισχΰο- 
ντος τυπολογικου-χρονολογικου συστήματος μπορεί να προταθεί. Σε ό,τι αφορά αυτήν ακόμη την 
προέλευσή τους, και αν κανείς την υποπτεύεται σε ορισμένα παραδείγματα, ωστόσο δύσκολα μπο
ρεί να την επιβεβαιώσει.

Οι τύποι που σχολιάζονται, εγχώριοι ή εισηγμένοι, λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί και δια
δεδομένοι, καταγράφονται και ταξινομούνται, ενώ για αρκετούς από αυτοΰς δημιουργουνται πα
ραλλαγές ή ποικιλίες, οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε επιμέρους μορφολογικές διαφοροποιήσεις 
του οχήματος και συχνά σχετίζονται με διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις. Προς αυτή την κα
τεύθυνση συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν πολλά ευρήματα από παλιές αλλά και νεότερες ανα- 
σκαήΐές, ενώ κοντά σε αυτά προστέθηκαν και αρκετά άλλα, τα οποία προέρχονται από παραδό
σεις, κατασχέσεις ή περισυλλογές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση 
για τη συγκρότηση ενός πληρέστερου τυπολογικου-χρονολογικου συστήματος.

Αποφασιστική σημασία για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση της κεραμικής έχουν τα 
χρονολογημένα ανασκαιρικά σύνολα, ταφικά ή οικιστικά, τα οποία όμως απανίζουν μέσα στο σύ
νολο των αγγείων από την κεντρική Κρήτη. Εκτός από ελάχιστα κλειστά σύνολα κεραμικής, τα 
οποία χρησιμοποιούνται ως οταθερά σημεία αναήίοράς για τη διαγραηιή της εξελικτικής πορείας 
των σχημάτων, για το υπόλοιπο υλικό χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η μορφολογική εξέταση. 
Μολονότι η προσπάθεια αποφυγής μορφολογικιόν συγκρίσεων με αγγεία από άλλες, εκτός Κρή
της, περιοχές είναι αδιάκοπη, στις περισσότερες περιπτώσεις αποδεικνύεται ανεπιτυχής, για το λό-

8. Ευχάριστο) θερμά τις συναδέλφους Αγγ. Λεμπέση και Ν. Δημοπουλου, για την πρόθυμη παραχώρηση της μελέτης 
του υλικου από την αναοκαφη της Απολλωνίας. Στην εργασία αυτή εξετάζονται τελικά μόνο τα ήδη κατά καιρούς δημο
σιευμένα αγγεία, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να χορηγηθεί άδεια συνολικής δημοσίευσης της ελληνιστικής κεραμικής 
από τον παραπάνω χώρο.
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yo όχι απουσιάζουν τα εγχώρια όμοια ή παραπλήσια παραδείγματα των τύπων. Αντίθετα, η συ
γκριτική μέθοδος εφαρμόζεται χωρίς επιφύλαξη στις περιπτώσεις όπου πρέπει να δηλωθεί η γεω
γραφική διάδοση κάποιου σχήματος. Συχνά επίσης παρουσιάζεται και το πρόβλημα του χρονολο
γικού κενού αναφορικά με την τυπολογική εξέλιξη των αγγείων, καθώς απουσιάζουν τα ανάλογα 
παραδείγματα ή οι ενδιάμεσες χρονολογικές αντιστοιχίες από άλλες περιοχές της Κρήτης.

Η οργάνωση και η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας των σχημάτων στηρίχθηκε κατά κύ
ριο λόγο στη λειτουργικότητα ή στη χρήση των αγγείων, μολονότι η ανίχνευση του προορισμού τους 
δεν είναι οε κάθε περίπτωση απόλυτα εξακριβωμένη. Βασικός οδηγός για την ταξινόμηση αυτή 
αποτέλεσε η πρόσφατη μελέτη της S. Rotroff για την ελληνιστική κεραμική από τον αττικό Κερα- 
μεικό, η οποία είχε ως αφετηρία την παλαιότερη εργασία του G.R. Edwards για την ελληνιστική 
κεραμική της Κορίνθου9. Μοναδικά σημαντικά βοηθήματα υπήρξαν επίσης οι σχετικές εργασίες 
τιον Ρ. Callaghan και Ν. Coldstream για την περιοχή της Κνωσού ή των V. La Rosa, C. Potrale 
και J. Papadopoulos για την περιοχή της Μεσαράς, ενώ χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη των αγ
γείων της κατηγορίας «Hadra» προσέφεραν οι σχετικές εργασίες του A. Enklaar. Τέλος, θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι οι μελέτες που αναφέρονται σε κεραμικά σύνολα από περιοχές εκτός Κρήτης 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίους για να καταδειχθουίν οι τυπολογικές, χρονολογικές ή άλλης μορφής 
σχέσεις της ελληνιστικής κεραμικής από την Κρήτη με ανάλογα σύνολα από άλλες απομακρυσμέ
νες περιοχές ή ακόμη για να υπογραμμιστούν οι τυχόν μορφολογικές ομοιότητες ή διαφοροποιή
σεις τους.

9. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 5-7.
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Α Ν Α Σ Κ Α Φ ΙΚ Α  Σ Υ Ν Ο Λ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η

Α. Δ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΙΑ  (Χάρτης 1)

Ανασκαφικά δεδομένα

Η ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 1971 έως το 1976 στις παρυφές του ακροι- 
τηρίου Σούδα κοντά οτο σημερινό οικισμό της Αγίας Πελαγίας, όπου τοποθετείται η Απολλωνία, 
έφερε στο φως οικοδομήματα ελληνιστικών χρόνων, θεμελιοψένα επάνω σε προϊστορικά στρώμα
τα (ΜΜ ΙΙΙΒ-λΊΥΙ III)10. Η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε αρχικά τμήμα στενού πλακόστρωτου 
δρόμου, ο οποίος οδηγούσε, το πιθανότερο, από την ακτή στην κορυφή του ακρωτηρίου. Ο δρό
μος περνούσε ανάμεσα από δυο κτισμάτα, το δυτικό (I), ίσως ιδιωτική οικία, και το ανατολικό (II), 
επιμελέοτερης κατασκευής, το οποίο πρέπει να ταυτίζεται με το Πρυτανείον-Ανδρείον της ελληνι
στικής πόλης. Στο εσωτερικό του χώρου υπήρχε εστία επάνω σε παλαιότερη εσχάρα, ενώ ανάμεσα 
στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από το τμήμα μεταξύ των δυο κτισμάτιον εντοπίστηκαν και 
τρεις έντυπες λαβές ροδιακών αμφορέων, οι οποίες χρονολογούνται με βάση τις επιγραφές τους 
ανάμεσα στο 280-220 π.Χ. και το 220-180 π.Χ. Στον ίδιο επίσης χώρο βρέθηκαν δύο νομίσματα, 
χρονολογούμενα οτο 387-384 π.Χ. (αργυρή δραχμή Βοιωτών) και περί το 300 π.Χ. (χάλκινο νόμι
σμα, πιθανώς Αρκαδίας Κρήτης). Επίσης, από τα κτίσματα αυτά προήλθε κεραμική, κυρίως κλα- 
σικοίν-ελληνιστικών χρόνων, ενώ τα βαθύτερα στρολματα οτο οικοδόμημα II επιβεβαίωσαν την κα
τοίκηση του χιόρου και κατά τους λΤΜ ΙΙΙ-γειομετρικούς χρόνους.

Σε μικρή απόσταση ΒΑ. του προαναφερθέντος συγκροτήματος ερευνήθηκαν αποσπασματικά 
τρία σπίτια, από τα οποία το τρίτο ήταν καλύτερης κατασκευής και διατήρησης. Από την επίχωση 
τιον δωματίων, εκτός από ελάχιστα χάλκινα ή σιδερένια μικροαντικείμενα, περισυνελέγη κεραμι
κή, η οποία σύμφωνα με τους τύπους των αγγείων και τα διακοσμητικά θέματα ανήκει κυρίως στον 
3ο-αρχές 2ου αι. π.Χ. Δυτικά των τριών αυτών κτισμάτων και ΒΑ. των οικοδομημάτων I και II απο
καλύφθηκε συγκρότημα εννέα δωματίων, ενώ ανατολικότερα ένα δεύτερο δώδεκα δωματίων με 
δρόμο ανάμεσα, κατασκευασμένο από μεγάλες οχιστολιθικές πλάκες. Στα περισσότερα δωμάτια 
διαπιστώθηκε στρώμα στάχτης, από το οποίο περιουνελέγηοαν πολλά κεραμίδια, κομμάτια πιθα- 
ρκόν, μία έντυπη λαβή θασιακού αμφορέα του 3ου αι. π.Χ. και κεραμική του 3ου-αρχών του 2ου 
αι. π.Χ., ενώ από τα βαθύτερα στρώματα προήλθε κεραμική ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ χρόνων. Η χρονο
λόγηση της κεραμικής σύμφωνα με τη οτρωματογραφική έρευνα μπορεί να τοποθετηθεί στις αρ
χές του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο πριν από το 171 π.Χ., καθώς τα περισσότερα αγγεία προέρχονται από 
το στρώμα καταστροφής της αρχαίας πόλης11, ενώ χρήσιμη αποβαίνει και η συγκριτική μορηιολο- 
γική εξέταση των ευρημάτων.

10. Βλ. σχετικά Α Δ  27 (1972), Χρονικά, 620- 29 (1973-1974), Χρονικά, 899-900· Α Α Α  V (1972), 230-243· Έ ργον  1975, 
202· Π Α Ε  1973, 200-212· ,44 31 (1976), Χρονικά, 354-357■ Α ϋβ ρ Ε ο η ά  22 (1975-1976), 30- Κ ρψ Χ ρο ν  26 (1974), 32. Για την 
Απολλωνία, βλ. επίσης Ν. Φαράκλας κ.ά., Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, στη σειρά Ρ ίθνρνα  αριθ. 6, Πα
νεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1998.

11. Για την ταύτιση του ανασκαφικου στρώματος με την καταστροφή της Απολλωνίας από τους Κυδωνιάτες το 171 
π.Χ. και τη χρονολόγηση των ευρημάτων, βλ. Κ ρψ Χ ρον  26 (1974), 32.
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Κατάλογος ευρημάτων

1. (ΜΗ20699). Πρόχους οε σχήμα «τουλίπας». Συ- 
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 27 και 89β).
Ύ ψ . 0,09, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,063 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό.
Βάση από δυο επάλληλα στενά δακτυλίδια, με μα
στοειδή απόφυση στο κέντρο της κάτω επιφάνειας. 
Σώμα ωοειδές, ελάχιστα εξογκωμένο στο κατιότερο 
τμήμα. Χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή κατα- 
κόρυφη, ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ. τα  αγγεία  αρ ιθ . 39, 628 (για 
το σχήμα). Βλ. επίσης ΑΞΑίβηβ ΧΕν-ΧΙΛΠ (1967-1968), 
159, εικ. 115, Ε4363.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

2. (ΜΗ20698). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη η λαβή (Π ίν . 90).
Ύ ψ . άνευ λαβής 0,19, διάμ. βάσης 0,058 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ρικούς απολεπισμένο. Λευκό χροιμα για τα κοσμήματα. 
Βάση δακτυλιόοχημη με οριζόντια νεύρωση, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, έντονα εξογκω- 
μένο στο κατώτερο τμήμα, με συνεχές περίγραμμα 
έως το τριφυλλόσχημο χείλος. Στο σώμα σχηματο
ποιημένο ανθέμιο  (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αγγεία αριθ. 644, 365. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

3. (ΜΗ29579). Κάνθαρος γωνιώδης. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 13ε και 83δ).
Ύ ψ. 0,115, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,094 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα κα
στανό με κοκκινωπές κηλίδες. Αραιωμένος πηλός 
και λευκό χρολμα για τα κοσμήματα.
Βάση στενή, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
κοίλη στην κάτο> επιφάνεια. Σώμα με σχετικά γωνιώ
δες περίγραμμα, που καταλήγει σε χείλος στραμμέ
νο προς τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. Στη 
ρίζα του χείλους και στη μέγιστη διάμετρο του σώ- 
ματος οριζόντιες χαράξεις. Μεταξύ των λαβών κρε- 
μάμενη ταινία, γύρω από την οποία περιελίοσεται λε
πτότερη. Κυματοειδής γραμμή κάτω (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ. τα  αγγεία  αρ ιθ . 26, 163 (πιο 
άτονη η καμπύλη του σώματος) και τα  αρ ιθ . 358, 26, 
163 (για τη  διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

4. (ΜΗ21852). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Συμπλη
ρωμένο το ήμισυ περίπου του σώματος (Π ίν. 84α). 
Ύ ψ . 0,17, διάμ. βάσης 0,09, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός γκριζωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
αραιό, μερικώς απολεπισμένο. Εγχάραξη και λευκό 
χρώμα για τα κοομήματα.
Βάση πλατιά, βαθμιδιοτή, κοίλη στην κάτιο επιφ ά
νεια. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα, που καταλή
γει οε χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα έξω. Λαβές 
ταινιωτές, με πλαστικά πηνία στη ράχη. Στον ώμο 
χαρακτό κυματοειδές κλαδί με γραπτά άνθη, οριζό
μενο επάνο) από σειρά στιγμών και βαμμένη χάραξη 
και κάτω από δυο βαμμένες παράλληλες χαράξεις 
με σταγόνες ενδιάμεσα (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα PergForsch 2, 55, 
πίν. 15, D65 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.). Εια την εξέλιξη 
του σχήματος, βλ. Corinth VII, III, 76-78. Εια τα κο
σμήματα, βλ. Kabmon IV, πίν. 18, αριθ. 6 (αριθ. 277).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

5. (ΜΗ22098). Κάνθαρος γωνιώδης. Συγκολλημένος. 
Συμπληρωμένος (Π ίν . 14α και 83δ).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,14 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο. Εγχάραξη και λευκό εξίτηλο χρώμα 
για τα κοομήματα.
Βάση πλατιά, από δυο επάλληλα δακτυλίδια με ανα
βαθμό στην κάτω επ^ιάνεια . Σώμα βαθύ, ημισφαι- 
ρικό, με οριζόντια αυλάκωση στο μέσον του υψους. 
Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, ελαφρώς καμπύλος, με 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές, με 
προσφύσεις στις απολήξεις. Στο λαιμό χαρακτό 
κυματοειδές κλαδί με γραπτά εξίτηλα άνθη, ορ ιζό
μενο επάνω από χάραξη και κάτω από εγχάρακτη 
σπείρα μεταξύ χαρακτών γραμμών και γραπτών 
στιγμών (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 153. Βλ. επίσης για τη 
σπείρα PergForsch 2, πίν. 10, D28.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

6. (ΜΗ29708). Ομφάλιο φιάλης τόπου «Medusa 
bowl» (Π ίν . 105γ).
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
Μέσα οε δυο ομόκεντρες άβαφες αυλακώσεις ανά
γλυφο κεφάλι Μέδουσας από φθαρμένη μήτρα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 427, όπου περισσότε
ρη βιβλιογραφία.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ρχές του 2ου αι. π.Χ.

7. (ΜΗ29090). Κάνθαρος με απλό χείλος. Συγκολ
λημένος. Λείπει τμήμα του σώματος και η μία λαβή 
(Π ίν . 81 γ).
Ύ ψ . 0,083, διάμ. βάσης 0,033 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο στο ανώτερο σώμα.
Βάση κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια 
με κυλινδρικό στέλεχος, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σχεδόν ημισφαιρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρι
κός, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Λα
βές μεγάλες, ταινιωτές, με πεπλατυσμένες, ελαφρώς 
λοξές αποφύσεις στον (όμο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 420. Βλ. επίσης Κ. 
Braun, Γ ' ΕλλΚερ, 31, πίν. 5δ (σ' τέταρτο του 3ου αι. 
π.Χ.)· Braun 1970, πίν. 54, αριθ. 7 (α' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ .)- Η. Thom pson 1934, 319-320, εικ. 5, 
Α29 (α 'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Rotroff 1983, 265, 
σχέδ. 2, αριθ. 28, πίν. 53 (290-260 π.Χ.)· Vander- 
pool et al. 1962, 37, πίν. 20, αριθ. 35 (α' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ .)- Miller 1974, 201, πίν. 30, αριθ. 4-5 (α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσογλου, 
Τάχροι Βέροιας, 152, με σχετική βιβλιογραφία.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

8. (ΜΗ29091). Λέβης σταμνοειδής. Συγκολλημένος. 
Συμπληρωμένος (Π ίν. 108γ).
Ύ ψ. 0,395, διάμ. βάσης 0,19, διάμ. χείλους 0,175 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα ο- 
μοιόχρωμο με τον πηλό. Καστανό αραιωμένο χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σφαιρικό, με ελαφρώς καμπύλο ώμο, που κα
ταλήγει σε χείλος κατακόρυφο. Στους ώμους δυο ορι
ζόντιες ταινιωτές λαβές με αυλάκωση στον άξονα. 
Ολόβαφη η βάση. Στο σώμα κλαδί με φύλλα δάφνης 
προς τα δεξιά, οριζόμενο από πλατιές ταινίες ανά

μεσα σε στενότερες. Στον ώμο καμπυλόγραμμες εγκάρ
σιες ταινίες. Ταινία στη ρίζα του χείλους (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 460, 461,488 (για το 
σχήμα και τη διακόσμηση). Βλ. τα αριθ. 450, 452 
(για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης Sciatbi, πίν. XLIII, 
60, XLIV, 62 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· La Rosa 1984, 
806, σχέδ. 2, αριθ. 3 (F5692, τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

9. (Μ Η20660). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο ολόκληρο σχεδόν το κάτω τμήμα 
(Π ίν . 78α).
Ύ ψ. 0,128, διάμ. βάσης 0,056, διάμ. χείλους 0,106 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα κυλινδρικό, ευρυτερο προς τα επάνω, με χεί
λος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τρ ι
γωνικό περίγραμμα που καταλήγει στο εσωτερικό 
του χείλους. Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 11, 333, 334.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

10. (ΜΗ22097). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 106β).
Ύ ψ. 0,145, διάμ. βάσης 0,13, διάμ. χείλους 0,135 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, εσωτερικά. Άβαφη εξωτερικά.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με ελαφρώς 
κυρτό περίγραμμα. Χείλος πλατύ, επίπεδο, με περι
μετρική αυλάκωση. Στη ρίζα του χείλους λαβές ορι
ζόντιες, ταινιωτές, με αυλάκωση στον άξονα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 368, 371 και 618 (με 
βαθύτερο σώμα) και το αριθ. 496 (για το χείλος). Βλ. 
επίσης Η. Thom pson 1934, 348, εικ. 28, C6 (β' τέ
ταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.
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Β. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

Κ Ν Ω Σ Ο Σ  (Χάρτης 1)

Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ (ΑναδιπΑ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Στις αρχές του 1938, μετά από καθίζηση του εδάφους εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων, ήλθε 
στο φως το ανώτερο τμήμα φρεατίου, διανοιγμένου πίσω από την πρόσοψη της «Ανεξερεύνητης 
Έπαυλης» στην Κνωσό, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια ολιγοήμερης ανασκαηπκής έρευνας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε δυο χρονικές περιόδους12. Στην πρώτη φάση έγινε καθαρισμός του 
φρεατίου σε βάθος 12,20 μ., ενώ στη δεύτερη έφθασε μέχρι τα 18 μ., χωρίς όμως να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες, καθώς τα αναβλύζοντα νερά κάλυψαν το κατώτερο τμήμα του. Θα πρέπει να επισημαν- 
θεί ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανασκαφικής έρευνας κεραμικό 
υλικό, κυρίως ροψαϊκών αλλά και ελληνιστικών χρόνων, «κύλησε» λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων 
από τα ανώτερα στρώματα και αναμείχθηκε με παλαιότερη κεραμική. Τα ρωμαϊκά όστρακα περισυ- 
νελέγησαν και αποτέλεσαν χωριστή ομάδα. Όμως, το σοβαρότερο πρόβλημα δημιουργούσε η ελ
ληνιστική κεραμική, η οποία είχε εισχωρήσει από τα ανώτερα στα κατώτερα στρώματα.

Για την επίλυση του προβλήματος ο Callaghan13 συγκρότησε καταρχήν μια ομάδα με όμοιου 
τύπου αγγεία, που βρέθηκαν σε μεγάλη ποσότητα, έτσι ώστε με μεγάλη πιθανότητα να θεωρούνται 
σύγχρονα με το γέμισμα του αποθέτη. Στη συνέχεια περιέλαβε στην ίδια ομάδα και όσα παρα
δείγματα από την επίχωση του αποθέτη είχαν κοινά μορφολογικά γνωρίσματα με το παραπάνω 
«ομοιογενές» σύνολο, ενώ στην τελική φάση της ταξινόμησης απέδωσε στην ομάδα αυτή και ορι
σμένα όμοιου τύπου δείγματα, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε άλλα, σχεδόν σύγχρονα ανασκαφικά 
σύνολα από την περιοχή της Κνωσού. Στα κατώτερα 1-2 μ. του φρεατίου βρέθηκαν κομμάτια από 
αρχαϊκά πιθάρια και κεραμίδες, χωρίς όμως σύγχρονη κεραμική. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει την 
υπόθεση για μακρόχρονη χρήση των πίθων, στοιχείο γνωστό και από άλλα οικιστικά σύνολα ελ
ληνιστικών χρόνων της κεντρικής Κρήτης14. Το γέμισμα του φρεατίου, μολονότι ήταν ομοιογενές 
από το βόχθος των 5μ. μέχρι το στρώμα των αρχαϊκών πίθων, παρουσίαζε μεγαλύτερη ομοιογένεια 
μεταξύ των 9-12 μ., όπου βρέθηκαν πολυάριθμα ακέραια αγγεία με χαρακτηριστικά σχήματα.

Αντίθετα, η κεραμική από το ανώτερο γέμισμα, εξαιτίας του διαφορετικού μορφολογικου χα
ρακτήρα που παρουσίαζε, μελετήθηκε από τον Callaghan χωριστά. Η χρονολογική τοποθέτηση 
της κεραμικής από το κυρίως γέμισμα του αποθέτη στηρίζεται κυρίως στη μορφολογική συγκριτι
κή εξέταση με τη χρονολογημένη κεραμική από το στρώμα καταστροφής της Απολλωνίας (171 
π.Χ.) και της Φαιστού (150 π.Χ.)15, γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση για τοποποθέτηση των αγ
γείων στο υ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Επίσης, και το ανώτερο στρώμα, πάχους 2,50 μ. περίπου, πε
ριείχε κεραμική σύγχρονη με εκείνη του κυρίως γεμίσματος, γεγονός που υποδηλώνει την ταυτό
χρονη εναπόθεση στο φρεάτιο της κεραμικής και των δύο ομάδων. Ανάμεσα στα θραύσματα υπήρ
χαν και χαρακτηριστικοί τύποι αγγείων του τέλους του 3ου-αρχών του 2ου αι. π.Χ., που φαίνεται

12. Βλ. σχετικά G.M. Young, Archeology in Greece, 1937-1938, J H S  58 (1938), 232-233.
13. Βλ. σχετικά L P W , 35-58.
14. Βλ. σχετικά A SA tene  XLV-XLVI (1967-1968), 94, εικ. 44- Κ ρψ Χ ρο ν  21 (1969), 153-76· Α Δ  27 (1972), Χρονικά,

495-496- Π Α Ε  1973, 211-212.
15. Β λ. Α Λ Α  V (1972), 230-244· Π Α Ε  1973, 200-212.
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ότι σχετίζονται με τον υπερκείμενο χώρο της «Ανεξερεύνητης Έπαυλης», όπου στο α' μισό του 2ου 
αι. π.Χ., σύμφωνα με τις ανασκαφικες πληροφορίες, έγιναν εκτεταμένες ισοπεδώσεις και οικοδο
μικές επεμβάσεις. Επομένως, η παρουσία της κεραμικής αυτής στο ανώτερο στρώμα του φρεατί
ου μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, μολονότι η απροσδιόριστη προέλευση των αγγείων σε 
συνδυασμό με το ευρύ χρονικό διάστημα που καλύπτουν, δεν επιτρέπουν την ένταξή τους σε κλει
στό ανασκαφικό σύνολο. Η  δημοσίευση της κεραμικής από το ανώτερο στρώμα έχει ως στόχο την 
παρουσίαση ορισμένων πρωιμότερων τύπων από το κυρίως γέμισμα, έτσι ώστε να υπάρχει πληρέ
στερη γνώση της εξελικτικής πορείας του σχήματός τους. Ο χρονολογικός προσδιορισμός των αγ
γείων προκύπτει κυρίως από τη μορφολογική εξέταση με παράλληλα από την Κνωσό16, ενώ σε 
ελάχιστες περιπτώσεις στηρίζεται σε δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την καλλιτεχνική δρα
στηριότητα ορισμένων αγγειογράφων της εποχής αυτής.

Κατάλογος ευρημάτων

Το κυρίως γέμ ισμα

11. [1(SMP 5857)]. Κύπελλο κυλινδρικό. Το κατώτε
ρο τμήμα (Π ίν. 2).
Σωζ. ύψ. 0,044 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με αβαθή κυκλική αυλάκωση 
στην κάτο) κοίλη επιφάνεια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 9, 333, 334. Βλ. επ ί
σης UM, πίν. 88, Η 14/1 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-175 π.Χ.

12. [2(SMP 5858)]. Κύπελλο κυλινδρικό17. Συγκολ- 
λημένο. Λείπουν η λαβή και τμήμα του σώματος 
(Π ίν . 2).
Ύ ψ. 0,086, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,073 μ. 
Πηλός καοτανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με αβαθή κυκλική αυλάκωση 
στην επίπεδη κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, ευ
ρύτερο προς τα επάνοι, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. UM, πίν. 93-5, Η22/2 (200- 
175 π.Χ.), Η23/2 (β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), Η25/3 
(μετά το 175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

13. [4(δΜΡ 5860)]. Κύπελλο κυλινδρικό. Συχκολλη- 
μένο. Λείπει τμήμα του σώματος (Π ίν. 2 και 78α). 
Ύ ψ . 0,082, διάμ. βάσης 0,043 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», με αβαθή κυκλική 
αυλάκωση στη σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Σώ
μα κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα επάνω, με χείλος 
στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, 
με τριγο>νικό περίγραμμα. Μαστοειδής απόφυση 
στο κέντρο του πυθμένα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 183. Βλ. επίσης ΙΙΜ, 
πίν. 96, Η28/2 (β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

14. [5(δΜΡ 5861)]. Πρόχους κυλινδρική. Τρία θραύ
σματα από το χείλος και τον ώμο (Π ίν. 18γ).
Πηλός καστανόχριυμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα- 
νό-κοκκινωπό. Καστανό και λευκό εξίτηλο χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Ώ μος ελαφρώς κυρτός. Χείλος πλατύ, σχεδόν οριζό
ντιο, με στενή ανάγλυφη ταινία οτη ρίζα, οριζόμενη 
από χαράκτες γραμμές. Στη ζοίνη του ώμου κύκνοι σε 
σειρά, που συγκρατούν με τα ράμφη καμπυλόγραμ
μες ταινίες με διπλές απολήξεις. Κάτω, δύο παράλ-

16. Τα ανασκαφικό σύνολα που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για τη χρονολογική τοποθέτηση τιον αγγείων 
προέρχονται από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», καθώς μορφολογικά ανταποκρίνονται καλύτερα στους τόπους από τον 
αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου.

17. Ανάλογο σχήμα έχει και το κυλινδρικό κύπελλο αριθ. 3 (SMP 5859) από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, βλ. LPW, 
38, σχέδ. 1.
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Χηλές χαράξεις με κυματοειδή ταινία ενδιάμεσα, υπο
γραμμισμένες από σειρά στιγμών (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 216 (για το σχήμα). 
Βλ. για τη διακόσμηση Θ πεητηί 1964, πίν. XI, Α7 
(«ζ. του δρομέα», τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-200 π.Χ.

15. [6(δΜΡ 5862)]. Θραύσμα από τον ώμο κυλινδρι
κής πρόχου (Π ίν . 18γ).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα- 
νό-κοκκινωπό, μερικώς απολεπισμένο. Καστανό και 
λευκό εξίτηλο χρώμα για τα κοσμήματα.
Στον ώμο κύκνος προς τα δεξιά, χωρίς άκρα (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 14 (για το σχήμα) και 
το αριθ. 132 (για τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-200 π.Χ.

16. [7(δΜΡ 5863)]. Θραύσμα από το χείλος και τον 
ώμο κυλινδρικής πρόχου (Π ίν . 20).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. Κα
στανό και λευκό εξίτηλο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Ώ μ ο ς  σχεδόν ευθυγραμμος, με χείλος χοντρό και 
ανάγλυφη ταινία στη ρίζα, πλαισιωμένη από χαρα- 
κτές γραμμές. Στη ζώνη του ώμου διπλές γιρλάντες 
με κλαδί ελιάς ενδιάμεσα, οριζόμενες κάτω από δυο 
παράλληλες χαράξεις. Στα σημεία ένωσης συνδυα
σμοί ταινιών με τριγωνικές απολήξεις. Επάνω από 
τις γιρλάντες δελφίνια σε εραλδική σύνθεση (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 16, 214, 247 (για το 
σχήμα). Βλ. για τη διακόσμηση ΑΔ 18 (1963), Χρο
νικά, 325, πίν. 375α (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-150 π.Χ.

17. [8(δΜΡ 5864)]. Πρόχους κυλινδρική. Συγκολλη
μένη. Λείπουν τμήματα του σώματος (Π ίν. 20).
Ύ ψ . 0,20, διάμ. χείλους 0,085 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια . 
Σώ>μα βαθύ, κυλινδρικό, με ελαφρώς κυρτό ώμο. Χεί
λος σχεδόν οριζόντιο. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό 
περίγραμμα. Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. Ανά
γλυφη στενή ταινία, οριζόμενη από χαρακτές γραμ

μές, στη ρίζα του χείλους. Δυο παράλληλες χαράξεις 
στο ύψος της λαβής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 16, 214, 247. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-175 π.Χ.

18. [9(SMP 5865)]. Τέσσερα συγκολλημένα όστρα
κα από τον ώμο και το χείλος κυλινδρικής πρόχου 
(Π ίν . 20).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 17).

19. [10(KSM 21)]. Πρόχους κυλινδρική. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 20 και 86α)18.
Ύ ψ. 0,154, διάμ. βάσης 0,062, διάμ. χείλους 0,123 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση στενή, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ ι
φάνεια. Σώμα βαθύ, κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα 
επάνω, με σχεδόν ευθΰγραμμο ώμο. Χείλος στραμ
μένο προς τα έξω, όπου ανάγλυφη στενή ταινία στη 
ρίζα ανάμεσα σε χαρακτές γραμμές. Δυο παράλλη
λες χαράξεις στο ύψος της λαβής. Έ ντονες αυλακώ
σεις εσωτερικά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 204.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

20. [11(SMP 5866)]. Πρόχους κυλινδρική. Συγκολ
λημένη. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα (Π ίν. 21).
Ύ ψ. 0,20, διάμ. βάσης 0,083 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη και εξίτηλο χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, κυλινδρικό, ελαφρώς διογκωμένο στο μέ
σον του ύψους. Ώ μ ο ς ευθυγραμμος, με χείλος στραμ
μένο προς τα έξω, όπου υποτυπώδης ανάγλυφη τα ι
νία στη ρίζα. Στη ρίζα της ταινιωτής λαβής δυο πα
ράλληλες χαράξεις με εξίτηλες στιγμές ενδιάμεσα, 
οριζόμενες κάτω από γραπτή κυματοειδή ταινία. 
Στον ώμο ίχνη καμπυλόγραμμων χαράξεων (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 226, 400.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μέσα του 2ου αι. π.Χ . ή λίγο αργό
τερα.

18. Ανάλογο σχήμα έχει και η κυλινδρική πρόχους ΚδΜ/22 από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, ΰψ. 0,11 μ., η οποία φυ
λάσσεται στο Μουσείο Ηρακλείου.
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21. [12(δΜΡ 5867)]. Δυο θραύσματα από τον ώμο 
και το χείλος κυλινδρικής πρόχου (Π ίν. 18γ).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Ώ μ ο ς ελαφρώς κυρτός. Χείλος στενό, οριζόντιο, με 
υποτυπώδη ανάγλυφη ταινία στη ρίζα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 131, 212. Βλ. επίσης 
υΜ , πίν. 98, Η28/20 (λίγο πριν από το 220 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

22. [13(8ΜΡ 5868)]. Θραύσμα από τον ώμο και το 
χείλος κυλινδρικής πρόχου (Π ίν . 19).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Ώ μ ο ς κυρτός, με χείλος στραμμένο προς τα έξω και 
χαρακτή γραμμή στη ρίζα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 21, 131, 212.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-200 π.Χ.

23. [14(δΜΡ 5869)]. Τέσσερα όστρακα από τον ώμο 
κυλινδρικής πρόχου (Π ίν . 21).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Στον ώμο κυματοειδής εξίτηλη ταινία με στικτούς 
ρόδακες στους κόλπους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 14 (για το σχήμα) και 
τα αριθ. 74, 400 (για τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-200 π.Χ.

24. [15(δΜΡ 5870)]. Πρόχους κυλινδρική. Λείπει το 
ανώτερο σώμα και η λαβή (Π ίν . 21).
Ύ ψ . 0,123, διάμ. βάσης 0,053 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, ανομοιόμορφο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», επίπεδη στην κάτω επι
φάνεια, με κυκλική αυλάκωση. Χείλος σχεδόν ορ ι
ζόντιο, με υποτυπώδη ανάγλυφη ταινία  στη ρίζα. 
Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. Μ αστοειδής από
φυση στο κέντρο του πυθμένα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 183, 200 (για τον τύ
πο της βάσης). Βλ. επίσης ΙΙΜ, πίν. 94, Η23/2 (200- 
175 π.Χ.), πίν. 96, Η 28/2 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

25. [16(δΜΡ 5871)]. Πρόχους κυλινδρική. Συγκολ
λημένη. Λείπουν τμήματα του σώματος και η λαβή 
(Π ίν . 21).
"Υψ. 0,225, διάμ. βάσης 0,10 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 24, 18 (για τον τύπο 
της βάσης και του χείλους αντίστοιχα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

26. (Αριθ. 17). Κάνθαρος γωνιώδης. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένες οι λαβές και τμήματα του σώ
ματος (Π ίν. 14α και 83δ).
Ύ ψ. 0,115, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη και λευκό χρώ
μα για τα κοσμήματα.
Βάση στενή, κωνική, από δυο επάλληλα δακτυλίδια, 
κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα γωνιώδες, με δυο 
παράλληλες χαράξεις στο κατώτερο τμήμα και μία 
στη ρίζα του χείλους. Στον ώμο, ανάμεσα στις λαβές, 
δυο κρεμάμενα χαρακτά τόξα, οριζόμενα από γρα
πτή ταινία επάνω και κυματοειδή κάτω (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 3, 163, 358.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 170-150 π.Χ.

27. (Αριθ. 18). Κάνθαρος γωνιώδης. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 14α και 83δ).
"Υψ. 0,098, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. χείλους 0,073 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση κωνική, με αβαθή οριζόντια αυλάκωση, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα γωνιώδες. Λαβές ταινιω
τές. Χαρακτή γραμμή στη ρίζα του χείλους, στο ύψος 
των λαβοίν και στη μέγιστη διάμετρο του σοιματος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τον προηγούμε
νο κάνθαρο (αριθ. 26).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

28. [19(SMP 5872)]. Κάνθαρος γωνιώδης. Λείπουν 
οι λαβές και το μισό περίπου τμήμα του σώματος 
(Π ίν . 14α).
Ύ ψ. 0,092, διάμ. βάσης 0,038 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση κωνική, με δυο παράλληλες χαράξεις, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια, όπου μαστοειδής απόφυση. 
Σώμα γωνιώδες. Χείλος στραμμένο προς τα έξω, με 
δυο παράλληλες χαράξεις στη ρίζα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τον προηγούμενο κάνθαρο 
(αριθ. 27).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

29. (Αριθ. 20). Κάνθαρος γωνιώδης. Συγκολλημένος. 
Συμπληροψένος (Π ίν . 14α και 83δ).
"Υψ. 0,092, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,077 μ.
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Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 26-28.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λί
γο αργότερα.

30. [21(8ΜΡ 5873)]. Κύπελλο ημισφαιρικό. Το ανώ
τερο τμήμα (Π ίν. 5).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με χάραξη στη ρίζα του 
χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 189, 224, 227. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

31. [22(8ΜΡ 5874)]. Κύπελλο ημισφαιρικό. Το κα
τώτερο τμήμα (Π ΐν . 5).
Διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση επίπεδη, με κυκλική αβαθή αυλάκωση. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 189.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

32. [23(δΜΡ 5875)]. Κύπελλο αμφικωνικό. Συγκολ
λημένο. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα (Π ίν. 9β).
Σωζ. υψ. 0,047, διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Αραιωμένος πηλός για τα κοσμήματα. 
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
αμφικωνικό, με χάραξη στο ύψος της ακμής. Λαιμός 
σχετικά στενός, με κυρτό περίγραμμα, χωρίς διαμορ
φωμένο χείλος. Λαβή ταινιωτή. Στον ώμο ίχνη κλα
διού και συστρεφόμενης ταινίας (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 320 και τα αριθ. 152, 
164 (για το σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης ΗΜ, πίν. 
95, Η 24/4 (200-175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

33. (Αριθ. 24). Κύπελλο αμφικωνικό. Λείπει το μισό 
περίπου τμήμα (Π ίν . 9β).
Σωζ. υψ. 0,075, διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο. Εξίτηλο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα αμφικωνικό, με χαρα- 
κτή γραμμή στο ύψος της ακμής. Διπλή χάραξη στη 19

ρίζα του λαιμού. Στον ώμο χαρακτό κλαδί με σχημα
τοποιημένα γραπτά εξίτηλα φύλλα και άνθη (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το προηγούμενο (αριθ. 32) και 
το αριθ. 237. Βλ. επίσης τα αριθ. 152, 164 (για τον τύπο 
της βάσης) και τα αριθ. 139, 394 (για τη διακόσμηση). 
Βλ. επίσης PergForsch 2, πίν. 10, 12, D31 (περί τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.), D14 (α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

34. [25(SMP 5876)]. Κύπελλο αμφικωνικό. Συγκολ
λημένο. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα (Π ίν. 9β).
Σωζ. ΰψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση επίπεδη, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα αμφι- 
κωνικό, με διπλή χάραξη στον ώμο και στο χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 24, 183, 200 (για το 
σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης UM, πίν. 96, Η27/2 
(150-125 π.Χ.), Η 28/2 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

1935. [27(SMP 5878)]. Κύπελλο γωνιώδες . Λείπει το 
μισό περίπου τμήμα και η λαβή (Π ίν. 7).
Ύ ψ . 0,054, διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα γωνιώδες, με την ακμή ψηλά 
τοποθετημένη. Χείλος σχεδόν οριζόντιο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 86, 194.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

36. [28(KSM 38)]. Κύπελλο γωνιώδες. Ακέραιο (Π ίν. 7 
και 79γ).
Ύ ψ . 0,055, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,105 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 35).

37. [29(KSM 3)]. Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη. 
Μερικώς συμπληρωμένη. Λείπουν τμήματα της βά
σης, του σώματος και του χείλους (Π ίν . 25).
Σωζ. υψ. 0,19 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο. Λευκό χρώμα και αραιωμένος πη
λός για τα κοσμήματα.
Κωνικό το σωζόμενο τμήμα της βάσης, με αυλάκω
ση εσωτερικά και μαστοειδή απόφυση στο κέντρο

19. Στο Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται έξι ακόμη όμοιου σχήματος κύπελλα, ΰψ. 0,05-0,06 μ., αποσπασματικής 
διατήρησης πλην ενός.



της κάτω επιφάνειας. Σώμα ωοειδές, ελάχιστα εξο
γκωμένο στο κατώτερο τμήμα. Λαιμός ψηλός, ευρΰς, 
με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Στο λαι
μό, ανάμεσα σε οριζόντιες χαράξεις, κλαδί με φύλλα 
κισσού και στικτούς ρόδακες. Στον ώμο καμπυλό
γραμμες χαράξεις, πλαισιωμένες από φύλλα και στιγ
μές με συνδυασμούς ταινιών στα σημεία ένωσης (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 170, 173 (για το σχή
μα και τη διακόσμηση) και το αριθ. 159 (για τη δια- 
κόσμηση). Βλ. επίσης UM, πίν. 89-90, Η 15/8, Η 16/16 
αντίστοιχα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.X.

38. [30(SMP 5879)]. Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από 
το ανώτερο σώμα (Π ίν . 25).
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νό-μελανό, μερικώς απολεπισμένο. Λευκό χρώμα και 
αραιωμένος πηλός για τα κοσμήματα.
Ό μοια  με την προηγούμενη (αριθ. 37). Στο λαιμό χα- 
ρακτό κλαδί με φύλλα ελιάς. Στον ώμο κύκνοι προς 
τα δεξιά, που με τα ράμφη τους συγκρατουν καμπυ
λόγραμμες ταινίες με διπλές απολήξεις (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 14 (για τη διακόσμη- 
ση του ώμου).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

39. [31(SMP 5880)]. Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας». 
Συγκολλημένη. Ασυμπλήρωτη (Π ίν . 27).
Ύ ψ . 0,155, διάμ. βάσης 0,072 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, ελάχιστα εξογκωμένο στο κατοίίτερο 
τμήμα, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Χαρακτή 
γραμμή στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 1 και τα αριθ. 433, 
525 (για τον τύπο της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-175 π.Χ.

40. [32(KSM4)]. Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας». Συ
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 27 και 89β).
Ύ ψ. 0,185, διάμ. βάσης 0,08, διάμ. χείλους 0,125 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μερικώς απολεπισμένο.
Βάση στενή, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα σχεδόν αμφικωνικό, ελάχιστα εξογκω
μένο στο κατώτερο τμήμα. Χείλος ελαφρώς στραμ
μένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή. Διπλή χάραξη στη 
ρίζα του χείλους και στο ύψος της λαβής. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 628. Βλ. επίσης ASAtene

XLV-XLVI (1967-1968), 159, εικ. 115, F4363· ΚρψΧρον 
21 (1969), 168, πίν. I.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

41. [33(SMP 5881)]. Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας». 
Τμήμα από το ανώτερο στόμα (Π ίν. 27).
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ανοι
χτό καστανό, ανομοιόμορφο, μερικοός απολεπισμένο. 
Σχεδόν κατακόρυφο το ανώτερο τμήμα του σώμα
τος, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα την προηγούμε
νη πρόχου (αριθ. 40), όπου σχετικά παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

42. [34(SMP 5882)]. Δυο θραύσματα από το ανώτε
ρο σώμα πρόχου σε σχήμα «τουλίπας» (Π ίν. 27). 
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 41).

43. (Αριθ. 35). Κρατήρας κωδωνόσχημος. Συγκολ
λημένος. Λείπει η βάση (Π ίν. 37β και 96β).
Σωζ. υψ. 0,238, διάμ. χείλους 0,333 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό. Εγχάραξη και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα. Χείλος πλατύ, στραμ
μένο προς τα έξω, με περιμετρική αυλάκωση. Λαβές 
οριζόντιες, κυλινδρικές, υπερυψωμένες. Δυο άβαφες 
χαράξεις στο κατοότερο τμήμα του σώματος και τρεις 
σιη ρίζα του χείλους. Στο σοόμα, σε ζώνη οριζόμενη από 
ζεύγη παράλληλων χαράξεων με σειρά στιγμών ενδιά
μεσα, χαρακτός μαίανδρος με παραπληρωματικούς 
στιγμωτοΰς γραπτούς ρόδακες. Στο ύψος των λαβών, 
στη μία όψη, χαρακτή κληματίδα με ελικοειδείς βλα
στούς. Πίσω χαρακτό σχηματοποιημένο κόομημα (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 360 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Délos XXXI, πίν. 14, αριθ. 6000, 6001, 
πίν. 22, αριθ. 6201, πίν. 108, αριθ. 6002. Πρβλ. και 
το αριθ. 221 (γενικά για την κληματίδα). Βλ. επίσης 
για το κόσμημα στην πίσω όψη, Agora XXIX, 60, 
σχέδ. Ι ,α ρ ιθ . 106, 107.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 150 π.Χ.

44. [36(SMP 5883)]. Θραύσμα από τη βάση κρατή
ρα (Π ίν. 38α).
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό χρώμα για τα κοσμήματα.
Στη βάση ανάμεσα σε παράλληλες ταινίες γραπτό «ιω
νικό κυμάτιο» (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 647 (για το σχήμα και 
τη διακόσμηση). Βλ. επίσης Πατσιαδά 1983, πίν. 66, 
αριθ. 116-17 (3ος-2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ο ς  α ι .  π .Χ .
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45. (ΚδΜ 11). Αμφορίσκος. Συγκολλημένος. Μ ερι
κώς συμπληρωμένος. Λείπουν οι λαβές και το επάνω 
τμήμα του λαιμού (Π ίν. 16)20.
Σωζ. υψ. 0,13, διάμ. βάσης 0,042 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μεταλλικό. Λευκό επίθετο χρώμα για τα κο
σμήματα.
Βάση ελαφρώς κοίλη κάτω. Σώμα ωοειδές. Λαιμός 
κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω, με οριζό
ντιες αυλακώσεις. Στον ώμο μαίανδρος, οριζόμενος 
από δυο αυλακώσεις που γεμίζουν με στιγμές. Κάτω 
κυματοειδής ταινία (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα ί/Μ, πίν. 91, 
Η 17/4 (β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.). Πρβλ. τα αριθ. 
152, 164 (για τον τύπο της βάσης) και τα αριθ. 187, 
213 (για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης ΙΙΜ, πίν. 94, 
Η28/10, πίν. 101, Η31/3 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.

46. (Αριθ. 37). Αμφορίσκος. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 17α και 84γ).
"Υψ. 0,125, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
θαμπό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ωοειδές, με κυλινδρικό λαιμό, 
ευρυτερο προς τα επάνω. Λαβές ταινιωτές, με οξυ
κόρυφες ράχες. Παράλληλες αυλακώσεις στο λαιμό 
και στη ρίζα των λαβών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τον προηγούμε
νο (αριθ. 45).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

47. [38(8ΜΡ 5884)]. Αμφορίσκος. Λείπουν ο λαιμός, 
οι λαβές και τμήμα του σώματος (Π ίν. 17α).
Σωζ. υψ. 0,073, διάμ. βάσης 0,036 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση επίπεδη, με αβαθή κυκλική αυλάκωση. Π α
ράλληλες χαράξεις στην κοιλιά και στη βάση του 
λαιμού. Μ αστοειδής απόφυση στο κέντρο του πυθ
μένα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

48. [39(KSM 32)]. Φιάλη τυπου «Medusa bowl». Συ
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 106α).
"Υψ. 0,055, διάμ. χείλους 0,16 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα 
κοσμήματα.
Σώμα ρηχό, ημισφαιρικό. Η διακόσμηση οργανώ
νεται σε ζώνες οριζόμενες από χαράξεις στο εσωτε
ρικό της φιάλης. Στο κέντρο του πυθμένα επτάφυλ- 
λος ρόδακας, οριζόμενος από καμπύλες ταινίες με 
«φιόγκους» στα σημεία ένωσης και θυσανωτές τις 
απολήξεις. Δυο βουκράνια διαμετρικά αντίθετα. Ζεύ
γος παράλληλων χαράξεων κάτω από το χείλος (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 427 (για το σχήμα 
και τη διακόσμηση). Πρβλ. για το ρόδακα Corinth 
V II, III, πίν. 54, αριθ. 129 (225-200 π.Χ.)· Πατσια- 
δά 1983, 149-50, αριθ. 17, πίν. 52β (3ος-2ος αι. π.Χ.)· 
PergForsch 2, πίν. 10, D2, πίν. 11, D6, D27 (περί το 
200 π.Χ.). Πρβλ. τα αριθ. 649, 658 (για το βουκρά- 
νιο). Βλ. επίσης Bielefeld 1970, 12, 15 (τελευταίο τέ
ταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· V. La Rosa, Β ' ΕλλΚερ, πίν. 
82a-e, m.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λί
γο αργότερα.

49. [40(SMP 5885)]. Άωτο σκυφίδιο21. Μερικώς συ
γκολλημένο. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα (Π ίν. 54α). 
"Υψ. 0,053, διάμ. βάσης 0,082 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς 
τα έξω. Στον πυθμένα τέσσερα εμπίεστα ανθέμια σε 
ακτινωτή διάταξη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 88, 220, 276. Βλ. επίσης 
Agora XXIX, σχέδ. 61, αριθ. 956 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ε' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

50. [42(KSM 58)]. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 51 και 104).
"Υψ. 0,07, διάμ. βάσης 0,077, διάμ. χείλους 0,16 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια,

20. Στο Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται τέσσερα ακόμη όμοιου τυπου αγγεία, ακόσμητα, θραυσματικής κατά
στασης πλην ενός.

21. Όμοιο σχήμα έχει και το άωτο σκυφίδιο αριθ. 41 (SMP 5886), που φυλάσσεται στο Μουσείο Ηρακλείου, βλ. 
L P W , 45, σχέδ. 5.
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με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα βαθύ, ημι- 
σφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 229. Βλ. επίσης KSP, 
99, σχέδ. 10, αριθ. 362 (1ος αι. π.Χ.)· Η. Thom pson 
1934, 371, εικ. 55, D9 (150-125 π.Χ.)· Agora XXIX, 
σχέδ. 63, αριθ. 1 θ 17 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

51. [43(KSM 59)]. Άωτο OKPqnáio. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν. 51).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,126 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα ευρυ, ρη 
χό, με λοξότμητο προς τα μέσα χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 79, 80, 185, 391.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 150-125 π.Χ.

52. (KSM 48). Πρόχους με λαιμό. Άείπει το μισό πε
ρίπου τμήμα (Π ίν . 26).
"Υψ. 0,077, διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Καστανό χρώμα 
στη ζώνη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 364, 395.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

53. (KSM 62). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 6α και 79α).
"Υψ. 0,067, διάμ. βάσης 0,03, διάμ. χείλους 0,062 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό κόκκινο.
Βάση επίπεδη. Σώμα βαθύ, ελάχιστα αμφικιονικό. 
Άαβή ταινιωτή, που καταλήγει στο εσοπερικό του 
χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 193. Βλ. επίσης Ελεύ- 
θερνα II, 95, σχέδ. 22, αριθ. Κ Ι35.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

54. [44(SMP 5887)]. Θραύσμα από το λαιμό και το 
χείλος υδρίας (Π ίν . 66β).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό στη ζώνη του χείλους.
Χείλος κυρτό, με πλατιά αυλάκωση στη ρίζα, όπου 
ίχνη από την απόληξη της λαβής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τον τύπο UM, 110-111, 
πίν. 92, Η 18/17-20 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

55. [45(SMP 5888)]. Άεκάνη. Συγκολλημένη. Λεί- 
πουν τμήμα της βάσης και το μισό περίπου σοίμα 
(Π ίν . 59α).

"Υψ. 0,10 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Εσωτερικά στο 
χείλος καστανοκόκκινο επίχρισμα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με χείλος 
πλατύ, επίπεδο. Οριζόντιες ταινιωτές λαβές στη ρ ί
ζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 268, 626. Βλ. επίσης 
Gortina I, 190, σχέδ. 185, αριθ. 78 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

56. (ΜΗ30440). Λύχνος. Συγκολλημένος. Λείπουν η 
λαβή και ο μυκτήρας (Π ίν . 62β και 110).
"Υψ. 0,038, σωζ. μήκ. 0,071, διάμ. βάσης 0,038, 
διάμ. οπής πλήρωσης 0,026 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.
Βάση πλατιά, αδιαμόρφωτη. Σώμα πλατύ, αρτόσχη- 
μο, χωρίς διαμορφωμένο περιχείλωμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. γενικά Agora IV, αριθ. 436, 
440 (τελευταίο τέταρτο του 3ου-γ' τέταρτο του 2ου 
αι. π.Χ.), πίν. 15, 42 (Η Τ 33Α).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

57. (ΜΗ30441). Λύχνος. Λείπει η λαβή (Π ίν. 62β και 
110).
"Υψ. 0,03, σωζ. μήκ. 0,082, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,02 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό ανο
μοιόμορφο χροίμα στο επάνω τμήμα.
Βάση πλατιά, ελάχιστα κοίλη, με υποτυπώδη δια- 
μόρφιοση. Σώμα με αμφικωνικό περίγραμμα. Αδια
μόρφωτο περιχείλωμα γύρω από την οπή πλήρωσης. 
Μυκτήρας σχετικά βραχύς, με καμπύλη απόληξη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. γενικά για το σχήμα Agora IV, 
αριθ. 455 (τελευταίο τέταρτο του 3ου-γ' τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ.), πίν. 16, 24, 42 (Η Τ 34Α).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

58. (ΜΗ30442). Λύχνος. Λείπει η λαβή (Π ίν . 110). 
Ύ ψ. 0,027, σωζ. μήκ. 0,092, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,022 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό ανο
μοιόμορφο χρώμα στην απόληξη του μυκτήρα, όπου 
ίχνη καύσης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τον προηγούμε
νο (αριθ. 57).

59. (ΜΗ30443). Λύχνος. Λείπει η λαβή (Π ίν. 110). 
Ύ ψ . 0,028, σωζ. μήκ. 0,09, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. 
οπής πλήροισης 0,023 μ.
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Πηλός γκριζωπός, ακάθαρτος. Καστανό ανομοιόμορ
φο χρώμα στην απόληξη του μυκτήρα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τα αριθ. 57, 58.

60. (ΜΗ30444). Λύχνος. Συμπληρωμένη η λαβή 
(Π ίν . 62β και 110).
Ύ ψ. 0,02, σωζ. μήκ. 0,109, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,021 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος, με ίχνη καύσης. 
Καστανό χρώμα στο επάνω τμήμα.
Ό μ ο ιος με τους αριθ. 57, 58, 59, όμως με πιο γωνιώ
δες περίγραμμα και με αυλάκωση γύρω από την οπή 
πλήρωσης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. επίσης Agora IV, αριθ. 457 (τε
λευταίο τέταρτο του 3ου-γ'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), 
πίν. 16 ,42 ,43  (Η Τ34Β ).
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

61. [49(SMP 5889)]. Λοπάς. Τμήμα του σοιματος (Π ίν. 
65α).
Σωζ. ύψ. 0,044 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Σώμα με γο>νιο5δες περίγραμμα. Χείλος στραμμένο 
προς τα έξω, κοίλο εσωτερικά για την υποδοχή πώ
ματος. Χαρακτή γραμμή στη ρίζα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 281. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 100, Η28/39-40 (α 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 
104, Η37/15 (1ος αι. π.Χ.). Για την εξέλιξη του σχή
ματος, βλ. Corinth VII, III, 124-25, αριθ. 659-670, 
πίν. 29, 62.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

62. [50(SMP 5890)]. Λοπάς. Τμήμα του σώματος (Π ίν. 
64β).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 61), με μόνη δια
φορά ότι εδώ το περίγραμμα του σώματος είναι πε
ρισσότερο γωνιώδες.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τεΤαρτο του 2ου αι. π.Χ.

63. [51(SMP 5891)]. Λοπάς. Τμήματου σώματος (Π ίν. 
65α).
Ό μ ο ια  με τις αριθ. 61 και 62, με μόνη διαφορά ότι 
εδώ ο (όμος είναι σχεδόν κατακόρυφος.

64. [52(SMP 5892)]. Τηχανόσχημο σκεύος. Τμήμα 
του σώματος (Π ίν . 66α).
Ύ ψ . 0, 038 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο. 
Βάση επίπεδη. Σιόμα ρηχό, ευρύτερο προς τα επά
νω, με χείλος επίπεδο, στραμμένο προς τα εξω. Αυ
λάκωση στην εσωτερική περίμετρο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα UM, πίν. 100, 
Η28/38 (β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

65. (Cat. 34). Μ ικρογραφικός αρυτήρας. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 64α και 111 β).
Ύ ψ. 0,094, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,069 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφος.
Βάση στενή, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα σχεδόν αμφικωνικό. Άαιμός ευρύς, κυλινδρικός, 
χωρίς διαμορφωμένο χείλος. Άαβή ταινιωτή, υπερυ
ψωμένη του χείλους. Παράλληλες αβαθείς χαράξεις 
στο σώμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για το σχήμα Δρούγου - 
Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 120-122, όπου σχετι
κά παραδείγματα και βιβλιογραφία.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

66. (Cat. 35). Μ ικρογραφικός αρυτήρας. Ακέραιος 
(Π ίν. 64α και 111 β).
Ύ ψ . 0,076, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,07 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφος.
Ό μ ο ιο ς  με τον προηγούμενο (αριθ. 65), με μόνη 
διαφορά  ότι εδώ το σώμα είναι σφαιρικό, π επ ιε 
σμένο.

67. (Cat. 36). Μ ικρογραφικός αρυτήρας. Ακέραιος 
(Π ίν . 64α και 111 β).
Ύ ψ . 0,078, διάμ. βάσης 0,052, διάμ. χείλους 0,06 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφος.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 66), με μόνη δια- 
qiopá ότι εδώ το σώμα είναι περισσότερο σφαιρικό.

Το ε π ι φ α νε ι α κό  γέ μ ι σμα

68. (Cat. 30). Ασκός τύπου «guttus». Αείπουν ο λαι
μός και ολόκληρη σχεδόν η λαβή (Π ίν. 43γ).
Σωζ. ύψ. 0,06, διάμ. βάσης 0,064 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Εξωτερικά επί
χρισμα μελανό, θαμπό, μερικώς απολεπισμένο. 
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα χα
μηλό, με γωνιώδες περίγραμμα και οριζόντιες αυλα
κώσεις στη ρίζα του στενού λαιμού. Λαβή μικρή, δα
κτυλιόσχημη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. Agora XXIX, 173, αριθ. 1143, 
σχέδ. 71, πίν. 83 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ' μ ισ ό  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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69. (Cat. 31). Ασκός τύπου «guttus». Λείπουν ο λαιμός 
και ολόκληρη σχεδόν η λαβή (ΓΙ ίν. 43γ).
Σωζ. υψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,054 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Εξωτερικά επί
χρισμα μελανό, θαμπό, μερικώς απολεπισμένο. 
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 68).

70. [53(SMP 5283)]. Κύπελλο κυλινδρικό. Μερικώς 
συγκολλημένο. Λείπει το μισό περίπου τμήμα (Π ίν. 1). 
"λ"ψ. 0,087, διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικαίς απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, «ψευδοδακτυλιόσχημη», με αβαθή κυ
κλική αυλάκοιση οτην κάτο) κοίλη επιφάνεια. Σώμα 
κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα επάνω, με χείλος στραμ
μένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με σχεδόν τριγω
νικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 336. Βλ. για τον τύπο 
του χείλους UM, πίν. 95, Η24/2 (200-175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-200 π.Χ.

71. [54(SMP 5294)]. Κύπελλο κυλινδρικό. Μερικώς 
ουγκολλημένο. Λείπει τμήμα του σώματος (Π ίν. 2). 
"Υψ. 0,091, διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», ελαφρώς κοίλη στην κά
τω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα 
επάνω, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή τα ι
νιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα. Μ αστοειδής από
φυση στο κέντρο του πυθμένα. "Εντονα ίχνη τροχού 
εσωτερικά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 127, 336, 392. Βλ. επί
σης UM, πίν. 87, Η 13/2 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

72. [55(KSM 25)]. Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 3).
"λΓψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,071 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη, με κυκλική αυ
λάκωση στην κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, ευ
ρύτερο προς τα επάνω, με χείλος ελαφρώς στραμμέ
νο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγοινικό περ ί
γραμμα. Μ αστοειδής απόφυση στο κέντρο του πυθ
μένα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 127, 179, 183. Βλ. επί
σης UM, πίν. 87, Η 13/2 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.), πίν. 
93, Η22/2 (200-175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1 7 5 -1 5 0  π .Χ .

73. [56(δΜΡ 5895)]. Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 20).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο. Αραιωμένος 
πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Ώ μ ο ς  σχεδόν ευθύγραμμος, με χείλος οριζόντιο 
και ανάγλυφη τα ινία  στη ρίζα, πλαισιωμένη από 
χαρακτές γραμμές. Στον ώμο ανθέμια, οριζόμενα 
κάτω από δύο παράλληλες χαράξεις με στιγμές εν
διάμεσα (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 213 (για το σχήμα) 
και το αριθ. 76 (για τον τύπο των ανθεμίων). Βλ. 
επίσης Ρ β^Ρ οπάι 2, πίν. 11, ϋ  11 (αρχές του 2ου αι. 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

74. [57(δΜΡ 5896)]. Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 20).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο, μερικώς απολεπισμένο. Αραιωμένος 
πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 73). 
Στον ώμο κυματοειδής γραμμή, χαρακτή και γρα
πτή, με στιγμωτούς ρόδακες στους κόλπους ανάμε
σα σε ζεύγη παράλληλων χαράξεων, όπου οι κάτω 
γεμίζουν με στιγμές και κυματοειδή γραμμή (διακό- 
σμηοητης κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 23, 400 (για τη δια- 
κόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 180-160 π.Χ.

75. [58(ΚδΜ 18)]. Πρόχους κυλινδρική. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 20 και 86α).
"λ"ψ. 0.194, διάμ. βάσης 0,091, διάμ. χείλους 0,167 μ. 
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, θαμπό, μερικώς απολεπισμένο. Λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», ελαφρώς κοίλη οτην 
κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, ευρύτερο προς 
τα επάνω, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή 
ταινιωτή. Στη ρίζα του χείλους ανάγλυφη στενή τα ι
νία, πλαισιιομένη από χαρακτές γραμμές. Στο ύψος 
της λαβής δύο παράλληλες χαράξεις με στιγμές εν
διάμεσα, οριζόμενες κάτω από κυματοειδή ταινία. 
Στον ώμο δελφίνια προς τα αριστερά (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 213 (για τον τύπο του 
χείλους). Βλ. για τον τύπο των δελφινιών Αόππηΐ 
1940, 111, εικ. 49.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ ' τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .
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76. (Αριθ. 59). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη. Συ
μπληρωμένη. Λείπει η βάση (Π ίν . 23 και 87).
Σωζ. υψ. 0,185, διάμ. χείλους 0,144 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο. Αραιωμένος πηλός και 
λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, βραχύς, με 
χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα έξω. Λαβή τα ι
νιωτή, με νεύρωση στον άξονα. Στο λαιμό χαρακτό 
κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού. Στον 
ώμο, σε σειρές, στιγμές, αστράγαλος και κυματοει
δής ταινία. Στο σώμα, μεταξύ δυο αντωπών δελφι- 
νιών, ανθέμιο μέσα σε τραπεζιόσχημο πλαίσιο. Μι
κρότερα ανθέμια στα άκρα της σύνθεσης (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 93, 432, 433, 489. 
Βλ. για τον τύπο του δελφινιού UM, πίν. 90, Η 16/17· 
Guerrini 1964, πίν. I, Α15. Για τις απολήξεις του τρί
πλευρου θέματος, βλ. IHV, πίν. I ll, XI, αριθ. 9 (213 
π.Χ.), πίν. VII, XVi, αριθ. 27 (πριν από το 219 π.Χ.)· 
Guerrini 1964, πίν. I, Α10 (πίσω όψη)· Robinson et al. 
1930, II, πίν. XCVIII, 620-C458, 621-C457. Για τον 
τύπο του ανθεμίου, βλ. Sciatbi, II, πίν. XXXV, αριθ. 42.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 225-200 π.Χ.

77. [60(SMP 5897)]. Άωτο σκυφίδιο22. Λείπει το με
γαλύτερο τμήμα (Π ίν. 52).
Ύ ψ . 0,035 μ.
Πηλός κοκκινοιπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ ι
φάνεια. Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο ελα
φριάς προς τα έξιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. UM, πίν. 81, Η 12/18-19 (α' μι
σό του 3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, σχέδ. 59, αριθ. 877 
(α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

78. [62(SMP 5899)]. Άωτο σκυφίδιο. Λείπει το μεγα
λύτερο τμήμα (Π ίν . 52).
Ύ ψ . 0,028, διάμ. βάσης 0,043 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτοι επιφάνεια, 
με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα ρηχό, κα

λυκωτό, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 130, 136. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 87, Η 13/7 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

79. [63(SMP 5900)]. Άωτο σκυφίδιο. Λείπει το με
γαλύτερο τμήμα (Π ίν . 51).
Ύ ψ . 0,043 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με μαστοειδή 
απόφυση στο κέντρο. Σώμα ρηχό, ημισφαιρικό, με 
χείλος λοξότμητο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 137. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 88, Η 14/6 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 
σχέδ. 63, αριθ. 1006-1008 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

80. [64(SMP 5901)]. Άωτο σκυφίδιο. Λείπει το με
γαλύτερο τμήμα (Π ίν . 51).
Ύ ψ . 0,0425 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 79), με μόνη διαφο
ρά ότι εδώ τα τοιχώματα είναι σχεδόν ευθυγραμμα.

81. [65(SMP 5902)]. Άωτο σκυφίδιο23. Λείπει το με
γαλύτερο τμήμα (Π ίν . 50).
Ύ ψ. 0,038, διάμ. χείλους 0,128 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 80), με μόνη δ ια
φορά ότι εδώ το χείλος είναι ελάχιστα καμπύλο προς 
τα μέσα.

82. [67(KSM 28)]. Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη (Π ίν . 58 και 106β).
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,101, διάμ. χείλους 0,29 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό εσωτερικά στο χείλος και στη ράχη των λαβών. 
Άβαφη εξωτερικά.
Βάση χαμηλή, κωνική. Σώμα βαθύ, σε σχήμα ανε
στραμμένου κώνου, με ελαφρώς καμπύλο περίγραμ
μα. Χείλος πλατύ, επίπεδο, στραμμένο προς τα κά
τω, με περιμετρική χάραξη. Λαβές οριζόντιες, τα ι
νιωτές κάτω από το χείλος, με αυλάκωση στον άξονα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 10, 368, 371.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

22. Όμοιο σχήμα έχει και το ά ω το  σκυφίδιο αριθ. 61 (SMP 5898), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό 
κατάλογο, βλ. σχετικά L P W , 54, σχέδ. 9.

23. Όμοιο σχήμα έχει και το άωτο σκυφίδιο αριθ. 66 (SMP 5903). βλ. L P W , 54, σχέδ. 9.
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83. (KSM 53). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Μερι
κώς συγκολλημένος. Λείπει το μισό περίπου τμήμα 
(Π ίν. 14β και 83ε).
Ύ ψ. 0,064, διάμ. βάσης 0,059, διάμ. χείλους 0,075 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, ανομοιόμορφο.
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην 
κάτω επιφάνεια, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα με σιγ
μοειδές περίγραμμα, που απολήγει σε χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές. Ο ριζό
ντια αυλάκωση στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 355 και το αριθ. 332 
(για τον τύπο της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

84. (ΜΗ29505). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν. 6β και 79β).
"λ"ψ. 0,071, διάμ. βάσης 0,052, διάμ. χείλους 0,107- 
0,112 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με οριζόντια περιμετρική νευ- 
ρο>ση, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, όπου κυκλική αυ
λάκωση. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Λαβή ταινιωτή, 
με πλαστικό φύλλο κισσού στη ράχη. Δυο παράλλη
λες αυλακώσεις στο πέρας του σώματος. Χαρακτά 
πολύγωνα σε ολόκληρη την επιφάνεια (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 332 (για τον τύπο της 
βάσης) και το αριθ. 635 (για τη διακόσμηση). Βλ. επί
σης Bruneau 1970, 496, σχέδ. 163, 164, αριθ. 185.18 
(τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· PergForsch 2, 
σχέδ. 10, 1-2 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· S. Rotroff, Γ ' 
ΕλλΚερ, 22, πίν. 3δ (3ος αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, πίν. 
19, αριθ. 605-607 (περί το 150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

85. (KSM 15). Μ ικρογραφικός σταμνοειδής λέβης. 
Ακέραιος (Π ίν . 61 και 109α).
Ύ ψ. 0,105, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφος.
Βάση στενή, κωνική, συμπαγής. Σώμα βαθύ, ωοει
δές, με βραχύ και ευρυ λαιμό. Χείλος πλατύ, στραμ
μένο προς τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 329, 495.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

86. [68(SMP 5904)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλη
μένο. Λείπει η λαβή (Π ίν . 7).

"Υψ. 0,049, διάμ. χείλους 0,094 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ασύμμετρο, με έντονα γωνιώ- 
δες περίγραμμα. Χείλος σχεδόν οριζόντιο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 35-36, 264-266.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

87. [69(SMP 5905)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλη
μένο. Λείπει η λαβή (Π ίν. 7).
"λ"ψ. 0,051, διάμ. χείλους 0,10 μ.
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα γωνιώδες, με την ακμή σχετι
κά χαμηλά. Ώ μ ο ς ελαφρώς κυρτός. Χείλος σχεδόν 
οριζόντιο, με χαρακτή γραμμή στη ρίζα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το προηγούμενο (αριθ. 86) 
και τα αριθ. 243, 390, 398. Βλ. επίσης UM, πίν. 102, 
Η35/4-5 (1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

88. [70(SMP 5906)]. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Λείπει το μισό περίπου τμήμα (Π ίν . 54α).
"Υψ. 0,093, διάμ. βάσης 0,14 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό εσω
τερικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους.
Βάση στενή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σιό
ρα βαθύ, καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω και οριζόντια χάραξη στην εσωτερική περίμε
τρο. Στο κέντρο του πυθμένα δυο χαρακτοί ομόκε
ντροι κύκλοι, περικλειόμενοι από τέσσερα εμπίεστα 
ανθέμια, σταυρωτά τοποθετημένα μέσα σε κυκλική 
ζώνη από εγκάρσιες χαρακτές γραμμές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 49, 276. Βλ. επίσης 
Agora XXIX, σχέδ. 61, αριθ. 256, 258 (τέλη του 2ου- 
αρχές του 1ου αι. π.Χ.)· Samaria-Sebaste III, εικ. 37, 
16 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

89. [7l(SM P 5907)]. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 52).
"Υψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, με 
κυκλική αυλάκωση. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με χεί
λος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα UM, πίν. 100, 
Η28/35 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .
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Η «ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΑΥΛΗ > (ΑναδιπΑ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Η ανασκαφική έρευνα στο χώρο της «Ανεξερεύνητης Έπαυλης» διενεργήθηκε κατά τα έτη 1968- 
69 και 1971-73, με σκοπό την αποκάλυψη του οικοδομήματος σε ολόκληρη την έκταση που κατεί
χε, καθώς μόνον η ανατολική πρόσοψη δυτικά του Μικρού Ανακτόρου είχε έλθει στο φως από τον 
A. Evans24. Το οικοδόμημα των μινωικών χρόνων είχε σφραγιστεί από επάλληλες μεταγενέστερες 
οικοδομικές φάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη στρωματογραφική έρευνα, κάλυπταν το μεγάλο 
χρονικό διάστημα από την εποχή του Σιδήρου έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι ανασκαφικές μαρ
τυρίες από τις προγενέστερες της ελληνιστικής φάσης χρονικές περιόδους είναι σχετικά λίγες. Σε 
ό,τι αφορά την ελληνιστική περίοδο, η έρευνα αποκάλυψε κυρίως φρεάτια ή λάκκους απόρριψης 
οστράκων σε σκόρπιες οικοδομικές νησίδες, ενώ κατά τόπους εντοπίστηκαν υπολείμματα δαπέ
δων ή θεμέλια τοίχων.

Τόσο η ελληνιστική όσο και η ρωμαϊκή περίοδος εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στο χώρο της 
«Ανεξερεύνητης Έπαυλης». Όμως, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε σοβαρή διατάραξη ελληνιστι
κοί στροψάτων από τους Ρωμαίους, που κατοίκησαν αργότερα σε αυτήν τη θέση, με αποτέλεσμα η 
ανασκαφική μαρτυρία να παρουσιάζει κενά. Συνολικά προέκυψαν, σύμφωνα με την ταξινόμηση 
του Callaghan, είκοσι έξι σύνολα ελληνιστικής κεραμικής, τα οποία στην πλειονότητά τους προέρ
χονται από στροίματα δαπέδων ή αποθέτες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανήκουν σε γεμίσματα 
φρεατίων ή λάκκους απόρριψης οστράκων. Ο χρονολογικός προσδιορισμός των κεραμικών ομά
δων στηρίζεται κυρίως στη μορφολογική σύγκριση με καλύτερα χρονολογημένα παραδείγματα από 
άλλα ανασκαφικά σύνολα της Κνωσού, καθώς τα ανασκαφικά δεδομείνα συχνά δεν παρέχουν ασφα- 
λή χρονολογική στήριξη. Το δεδομένο αυτό οδηγεί αναγκαστικά στη δημιουργία ενός ευρύτερου 
χρονολογικού πλαισίου για την ελληνιστική κεραμική από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη».

Κατάλογος ευρημάτων

Αποθέ της  Η 1 2

90. (Αριθ. 1). Κ άνθαρος με πλαστικό χείλος. Ακέ- 
ρ α ιο ς ( Π ίν .  10α).
Ύ ψ. 0,102, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,096 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση κωνική, από δύο επάλληλα άνισα δακτυλίδια 
με βραχύ στέλεχος, κοίλη στην κάτω επιφάνεια και με 
αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα ημισφαι- 
ρικό, με κατακόρυηιες ραβδοϊσεις. Λαιμός ευρύς, κυ
λινδρικός, με πλαστικό χείλος. Λαβές μεγάλες, με πε
πλατυσμένες, σχεδόν οριζόντιες αποφύσεις στη ράχη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 423. Βλ. επίσης Rotroff 
1983, 286, σχέδ. 2, πίν. 53, αριθ. 26 (περί το 300 π.Χ.)· 
Agora XXIX, 85, σχέδ. 6, αριθ. 38 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ρχές του 3ου αι. π.Χ.

91. (Αριθ. 5). Κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας». Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 9α).
"Υψ. 0,113, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,072 μ. 
Π ηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό.
Βάση πλατιά, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, ωοειδές, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, που καταλήγει στο εσω
τερικό του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Bielefeld 1970, 
16 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· Shaw 1978, πίν. 38d, 
C355, C358, C404-405, πίν. 39f, C443, C600 (2ος αι. 
π.Χ.)·ΠΖΐ 42 (1987), Χρονικά, πίν. 309β (α' μισό του 
2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

24. Βλ. σχετικά Α Κ β ρ Ιο η ά  19 (1972-1973), 51-57 και ΙΙΜ . Για τη μινωική φάση της «Ανεξερεύνητης Έπαυλης», βλ. 
Ρορί^τη ά  αΙ. 1984.
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92. (Αριθ. 6). Κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας». Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν. 9α).
"Υψ. 0,116, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,07 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 91), με μόνη δ ια 
φορά ότι εδώ το σώμα είναι πιο επίμηκες και η βά
ση στενότερη.

93. (Αριθ. 7). Κύπελλο με λαιμό. Μερικοίς συγκολ
λημένο (Π ίν. 8).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό.
Βάση κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
κοίλη στην κάτω επιφάνεια, με αυλάκωση στην επ ι
φάνεια στήριξης. Σώμα βαθύ, σχεδόν ημισφαιρικό. 
Λαιμός ψηλός, ευρύς, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 90 (για τον τύπο της 
βάσης). Βλ. επίσης ΙΙΜ, πίν. 80, Η 12/3 (αρχές του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

94. (Αριθ. 8). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. Ασυ
μπλήρωτο (Π ίν . 8).
Διάμ. βάσης 0,043 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Ό μ ο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 93), με μόνη δια
φορά ότι εδώ ο λαιμός είναι βραχύτερος.

95. (Αριθ. 11). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημένο. 
Λείπουν η λαβή και τμήμα του σώματος (Π ίν. 1). 
Ύ ψ . 0,115, διάμ. βάσης 0,075 μ.
Πηλός καστανό κόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, θαμπό.
Βάση πλατιά, ελαφροίς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, κυλινδρικό, με τοίχωμα που κλίνει ελα- 
4>ρώς προς τα μέσα και καταλήγει σε χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 486. Βλ. επίσης Αζοτα 
XII, πίν. 11, αριθ. 197 (μέσα του 5ου αι. π.Χ.)· ΙΙΜ, 
πίν. 78, Η 8/11 (μέσα του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 300 π.Χ.

96. (Αριθ. 13). Κύπελλο κυλινδρικό. Μερικώς συγκολ
λημένο (Π ίν. 1).
Διάμ. βάσης 0,061 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το προηγούμενο (αριθ. 95).

97. (Αριθ. 17). Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλημένο. Λεί
πει η λαβή (Π ίν. 6γ).

"λ'ψ. 0,043, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,09 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση πλατιά, επίπεδη. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμ
μα, που καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 345.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

98. (Αριθ. 21). Άωτο σκυφίδιο. Λείπει το μεγαλύτερο 
τμήμα του σοιματος (Π ίν . 49δ).
Τ ψ . 0,038 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με αυλάκωση στην 
επιφάνεια στήριξης. Σώμα ρηχό, ημισφαιρικό, με 
χείλος στραμμένο προς τα μέσα. Στο κέντρο του πυθ
μένα, μέσα σε τρεις ομόκεντρους κύκλους από εγκάρ
σια χαρακτά γραμμίδια , εμπίεστα ανθέμια, ακτινοι- 
τά τοποθετημένα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Η. Thom pson 1934, 317, εικ. 
3, Α14 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 
σχέδ. 62, αριθ. 966-967, 971 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.

99. (Αριθ. 22). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 49δ).
"Υψ. 0,029, διάμ. βάσης 0,066, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, ανομοιόμορφο.
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, με αυλάκωση στην επι
φάνεια στήριξης. Σώμα ρηχό, ημισφαιρικό, με χείλος 
στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Rotroff 1983, 266, σχέδ. 3, 
αριθ. 33 (325-300 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερ ίτο  300 π.Χ.

100. (Αριθ. 23). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 50).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μαστοειδή απόφυση στο κέ
ντρο της κάτω κοίλης επιφάνειας. Σιόμα ημισφαιρι- 
κό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ελεύθερνα II, σχέδ. 25, αριθ. 
Κ173-Κ174 (3ος αι. π.Χ.). Βλ. Rotroff 1983, 267, 
σχέδ. 5, αριθ. 35 (285-250 γι.Χ.)· Agora XXIX, σχέδ. 
62, αριθ. 991 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

101. (Αριθ. 24). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Λεί
πει το μισό περίπου τμήμα του σώματος (Π ίν. 50). 
"Υψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,115, διάμ. χείλους 0,21 μ.
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Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό έως καστανό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη κάτω, με αυλάκωση 
στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό 
με χείλος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Corinth VII, III, πίν. 2, αριθ. 
23 (περί το 300 π.Χ.)· Agora XXIX, σχέδ. 63, αριθ. 
1018 (περί το 300 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

102. (Αριθ. 26). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Ασυ- 
γκόλλητο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 48).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο. Λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, με κυκλική αυλάκωση 
στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα ευρυ, ρηχό. Χείλος 
πλατύ, οριζόντιο, με διπλή αυλάκωση στην επίπεδη 
επιφάνεια και ισάριθμες στο ανοτιερο τμήμα του τοι
χώματος. Στο κέντρο του πυθμένα, μέσα σε χαρακτό 
κύκλο, γραπτό άνθος με λογχοειδή πέταλα, οριζόμε
νο από συστήματα κυματοειδών γραμμών και εγκάρ
σιων γραμμιδίων σε δυίο σειρές (διακόσμηση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Demetrias I, πίν. 
29, αριθ. 4-5· Agora X II, 307, αριθ. 1016. Βλ. για τη 
διακόσμηση Corinth VII, III, πίν. 45, αριθ. 129 (τε
λευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Π ατσιαδά 1983, 
142-143, σχέδ. 1, αριθ. 1, πίν. 49α-β (αρχές του 3ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

103. (Αριθ. 27). Πινάκιο με έσω νεΰον χείλος. Τ μ ή 
μα του οώματος (Π ίν. 46γ).
Ύ ψ . 0,045 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, αραιό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, ρηχό, με χείλος πλατύ, ελάχιστα στραμ
μένο προς τα μέσα. Εσωτερικά ομόκεντρες άβαφες 
χαράξεις.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Samaría-Sebaste III, 221, σχέδ. 
37, αριθ. 8-9 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 
σχέδ. 46, πίν. 61, αριθ. 650, 652-654.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

104. (Αριθ. 28). Λεκάνη μικρογραφική. Συγκολλη
μένη. Λείπει το μισό περίπου τμήμα του σοψατος 
(Π ίν . 57).
'Υψ. 0,046, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 0,129 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Εσωτερικά, επ ί
χρισμα μελανό, απολεπισμένο.

Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω. Σώμα σε σχή
μα ανεστραμμένου κώνου, με χείλος πλατύ, επίπε
δο, στραμμένο ελαφρώς προς τα κάτω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 447. Βλ. επίσης Η. 
Thom pson 1934, 469, σχέδ. 122, Α59 (α' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

105. (Αριθ. 29). Λέβης σταμνοειδής. Μερικώς συγκολ
λημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν. 60β).
Σωζ. υψ. 0,098, διάμ. χείλους 0,07 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Εγχάραξη και αραιωμένος πηλός για τα κο
σμήματα.
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου. Ώ μ ο ς ελά
χιστα πλάγιος, με χείλος κατακόρυφο. Τχνη οριζό
ντιων λαβών στον ώμο. Στο ανώτερο τμήμα του σώ- 
ματος, ανάμεσα σε διπλές παράλληλες ταινίες, χα 
ρακτό κυματοειδές κλαδί με γραπτά φύλλα προς τα 
αριστερά. Στον ώμο σταγόνες, οριζόμενες από τα ι
νίες (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 460, 461, 488. Βλ. 
επίσης Sciatbi, πίν. XLIV (αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

106. (Αριθ. 30). Υδρία τυπου «Ο» της κατηγορίας 
«Hadra». Τμήματα από τη βάση και το χείλος (Π ίν. 
66β).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Καστανόμαυρο 
χρώμα για τις ταινίες.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, εξογκωμένο στους ώμους. Λαιμός ψη
λός, κυλινδρικός, με χείλος από πλαστικό δακτυλίδι. 
Κυλινδρικές οι οριζόντιες λαβές. Ταινιωτή η κατα- 
κόρυφη. Ολόβαφη η βάση και η ζώνη του χείλους. 
Ταινίες στη ρίζα του ώμου και του λαιμού, όπου κρέ
μονται σταγόνες. Στη ρίζα της κατακόρυφης λαβής 
κύκλος. Επάνω από τις οριζόντιες πεταλόσχημο θέμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 250. Βλ. επίσης για το 
σχήμα και τη διακόσμηση Hadra II, 46, 48, σχέδ. 5 
(Alex. 15610). Πρβλ. για τη διακόσμηση και KDS, 
πίν. 25, Η79-83 (4ος-3ος αι. π.Χ.)· KKG, πίν. 12d-e.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

107. (Αριθ. 32). Αμφορίσκος. Συγκολλημένος. Λεί
πουν το ανώτερο τμήμα και οι λαβές (Π ίν. 15β). 
Σωζ. υψ. 0,145, διάμ. βάσης 0,052 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση ελάχιστα κοίλη στην κάτω επιφάνεια . Σώμα 
σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με παράλληλες
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αυλακώσεις που επαναλαμβάνονται στον ώμο, όπου 
ίχνη από τις ρίζες των λαβιόν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 288, 509. Για παρα
δείγματα κλασικών χρόνων, βλ. UM, πίν. 76, Η5/4, 
πίν. 78, Η9/5, πίν. 79, Η 10/3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

108. (Αριθ. 33). Αμφορίσκος. Λείπει το μισό περίπου 
τμήμα (Π ίν. 15β).
Ύ ψ . 0,15, διάμ. βάσης 0,04 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 107), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ οι παράλληλες αυλακώσεις στο λαι
μό είναι αραιότερες.

109. (Αριθ. 34). Αμφορίσκος. Μερικώς συγκολλημέ
νος. Λείπει τμήμα του λαιμού (Π ίν. 15β).
"Υψ. 0,155, διάμ. βάσης 0,046 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
σφαιρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ευρΰτερος προς 
τα επάνω. Πυκνές οριζόντιες αυλακώσεις στο λαιμό 
και διπλές στον ώμο.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

110. (Αριθ. 35). Μ ικρογραφική πρόχους κοινής χρή
σης. Μερικώς συγκολλημένη. Λείπει ολόκληρη σχε
δόν η λαβή (Π ίν. 36).
Σθ)ζ. υψ. 0,081, διάμ. βάσης 0,046 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με κυκλική αυλάκωση. Σώμα κολουροκωνικό, με συ
νεχές περίγραμμα μέχρι το ελαφρώς στραμμένο προς 
τα έξω χείλος. Παράλληλες χαράξεις στο μέσον του 
σώματος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αγγείο αριθ. 636 (οψιμότε
ρο, α ' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

111. (Αριθ. 36). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη. 
Μερικώς συμπληρωμένη (Π ίν. 22β).
"Υψ. 0,163, διάμ. βάσης 0,069, διάμ. χείλους 0,117 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση πλατιά, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με περιμετρική αυλάκωση. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. 
Λαιμός βραχύς, ευρυς, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω. Λαβή ταινιωτή, με καμπύλο περίγραμμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 94, 489 (για το σχή
μα). Βλ. επίσης UM, πίν. 80, Η12/10 (αρχές του 3ου 
αι. π.Χ.), πίν. 93, Η 19/1 (οψιμότερη, λίγο πριν από 
το 220 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

112. (Αριθ. 37). Υδρία τυπου «D» της κατηγορίας 
«Hadra». Τ μήμα από το λαιμό (Π ίν. 76α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Λαιμός κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω. Χεί
λος πλατύ, επίπεδο, στραμμένο ελαφρώς προς τα κά
τω. Στο λαιμό ανθέμιο. Στην περίμετρο του χείλους 
εγκάρσιες πινελιές (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 546, 582 (για το αν
θέμιο) και τα αριθ. 73, 76 (γενικά για τον τύπο του 
ανθεμίου). Βλ. επίσης Hadra I, 123, σχέδ. 8d, Alex. 
9398 (περί τα μέσα του 3ου αι. γι.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

113. (Αριθ. 40). Ασκός «πτηνόσχημος». Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 43β).
"Υψ. 0,20, διάμ. βάσης 0,088 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Στο ανώτερο τμήμα 
επίχρισμα καστανόχρωμο, μεταλλικό, ανομοιόμορφο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Στόμιο κυκλικό, με πλαστικό 
δακτυλίδι. Λαβή τοξωτή, ταινιωτή, με αυλάκωση στη 
ράχη. Ζεύγος οριζόντιων χαράξεων στο ανώτερο σώμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Sciatbi, πίν. LIX, αριθ. 135 
(αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Braun 1970, πίν. 54, αριθ. 
17 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)- Η. Thom pson 1934, 
341, εικ. 21, Β31.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.

114. (Αριθ. 41). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Μερικώς συ
γκολλημένη. Λείπουν τμήματα του σώματος (Π ίν. 29). 
Διάμ. βάσης 0,111 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Επιφάνεια λεία.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μικρή κυκλική αυλάκωση 
στο κέντρο της κάτω κοίλης επιφάνειας. Σώμα βαθύ, 
ωοειδές. Λαιμός λεπτός, κυλινδρικός, ευρυτερος προς 
τα επάνω, με τριφυλλόσχημο χείλος. Παράλληλες 
αυλακώσεις στη ρίζα του λαιμού. Πλαστικά πηνία 
στις απολήξεις της λαβής. Ανάγλυφο κεφάλι Αθηνάς 
στη ρίζα της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 208 (για το σχήμα). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.
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115:α-γ. (Αριθ. 42-44). Π ρόχοι κοινής χρήσης. Τ μ ή 
ματα από τη βάση και το σώμα (Π ίν. 35).
Διάμ. βάσης 0,083, 0,086, 0,085 μ., αντίστοιχα. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Καστανό αραιό 
χρώμα στο ανώτερο σοόμα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, εξογκωμένο στους ώμους. Λαιμός κυ
λινδρικός, με χείλος ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω 
(πλατύ, επίπεδο στο 115:α). Λαβές ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για τον τύπο UM, πίν. 79, 
Η 10/9-12 (4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

116. (Αριθ. 46). Λέβης κυλινδρικός. Τ μήμα από τη 
βάση (Π ίν. 59β).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Εξωτερικά άβαφος. 
Εσωτερικά επίχρισμα μελανό, αραιό.
Βάση δακτυλιόσχημη, ευρυτερη προς τα κάτω, με 
αυλάκωση στη σύνδεση με το κυλινδρικό σιόρα. Κοί
λη η κάτω επιφάνεια με περιμετρική αυλάκωση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

117. (Αριθ. 47). Λέβης κυλινδρικός. Τμήμα από τη 
βάση (Π ίν. 59β).
Ό μο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 116), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ η βάση είναι επίπεδη, με κυκλική 
αυλάκωση.

118. (Αριθ. 48). Λέβης κυλινδρικός. Τμήμα από τη 
βάση (Π ίν. 59β).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Εξωτερικά άβαφος. 
Εσωτερικά επίχρισμα κοκκινωπό.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», κοίλη στην κάτιο επι- 
ιρόινεια, με κυκλική αυλάκωση. Βαθιά οριζόντια αυ- 
λάκιοση στη σύνδεση με το κυλινδρικό σώμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 406 (για τον τύπο της 
βάσης). Βλ. επίσης UM, πίν. 100, Η 28/37 (οψιμότε
ρος, μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

119. (Αριθ. 49). Χύτρα. Το ανώτερο σώμα. Συγκολλη
μένη (Π ίν . 62γ).
Διάμ. χείλους 0,16 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφη.
Σώμα σφαιρικό, με συνεχές περίγραμμα έως το χεί
λος, που στρέφεται προς τα έξω. Νεύρωση στη ρίζα 
του χείλους. Κυκλική βάθυνση εσωτερικά, για την 
υποδοχή πώματος. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ελεύθερνα II, σχέδ. 32, αριθ.

Κ266 (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Agora 
XII, πίν. 94, αριθ. 1943 (πρωιμότερη, αρχές του 5ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

120. (Αριθ. 50). Αρυτήρας. Τμήμα από το σώμα (Π ίν. 
63β).
Σωζ. ΰψ. 0,109 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.
Σώμα σφαιρικό, με συνεχές περίγραμμα έως το χεί
λος, που στρέφεται έντονα προς τα έξω. Λαβή τα ι
νιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Corinth VII, III, πίν. 27, αριθ. 
649 (περί το 300 π.Χ.)· I. Μιχαηλίδου-Νικολάου, Β ' 
ΕλλΚερ, πίν. 103, αριθ. 113 (τέλη του 4ου-αρχές του 
3ου αι. π.Χ.)· Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, Τ ' ΕλλΚερ, πίν. 
61 δ (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

121. (Αριθ. 51). Λοπάς. Συγκολλημένη. Μερικώς συ
μπληρωμένη (Π ίν . 65α).
Ύ ψ. 0,095, διάμ. χείλους 0,21 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφη.
Σώμα χωρίς βάση, με γωνιώδες περίγραμμα έως το 
χείλος, που στρέφεται προς τα έξω. Κυκλική βάθυν
ση εσωτερικά, για την υποδοχή πώματος. Λαβές κα
τακόρυφες, ταινιωτές, με αυλάκωση στον άξονα. Π α
ράλληλες χαράξεις στο ανώτερο σοόμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 61 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

122. (Αριθ. 53). Λοπάς. Τμήμα από το σώμα (Πίν. 64β). 
Πηλός κοκκινιοπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης. 
Άβαφη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. την προηγούμενη (αριθ. 121).

123. (Αριθ. 54). Τηγανόσχημο σκεύος. Τμήματα από 
το σώμα (Π ίν . 65γ).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλίδες καύσης 
κατά τόπους. Άβαφο.
Βάση πλατιά, επίπεδη. Σώμα ευρυ, αβαθές, με τοίχω
μα ευρυτερο προς τα επάνω. Χείλος επίπεδο, στραμ
μένο προς τα έξατ. Λαβές οριζόντιες, ταινιωτές.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

124. (Αριθ. 55). Λεκάνη. Τμήμα από το ανώτερο σιό
ρα (Π ίν. 57).
Πηλός καστανόχροιμος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Σώμα με ελάχιστα κυρτό περίγραμμα. Ώ μος καμπΰ-
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λος, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Στο σοίμα χα
ράκτη κυματοειδής γραμμή, οριζόμενη από παράλ
ληλες γραμμές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τον τύπο του χείλους Η. 
Thom pson 1934, 469, σχέδ. 122, Α60 (α' τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

125. (Αριθ. 57). Λεκάνη. Τμήμα από το ανώτερο σώ
μα (Π ίν. 57).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με χείλος 
στραμμένο έντονα προς τα έξω. Ανάγλυφη ταινία 
στη ρίζα του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 464, 497, 498 (για τον 
τύπο του χείλους). Βλ. επίσης Η. Thompson 1934,469, 
σχέδ. 122, Β40 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

126. (Αριθ. 58). Λεκάνη. Τμήμα από το ανώτερο σώ
μα (Π ίν. 58).
Πηλός καοτανόχρωμος, ακάθαρτος. Εξωτερικά άβα
φη. Εσωτερικά επίχρισμα μελανό, αραιό.
Σώμα με καμπύλο περίγραμμα. Χείλος πλατύ, ορ ι
ζόντιο. Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές, υπερυψω μέ
νες. Παράλληλες αυλακώσεις στο ύψος των λαβών. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 496. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 93, Η 19/6 (225-200 π.Χ.)· Ελενθερνα II, σχέδ. 28, 
Κ224 (για το χείλος, β' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ. 

Α π ο θ έ τ η ς  Η  13

127. (Αριθ. 1). Κύπελλο κυλινδρικό. Τμήμα από τη 
βάση και το ανώτερο σώμα (Π ίν . 1).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό 
έως κόκκινο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», επίπεδη κάτω, με κυ
κλική αυλάκωση. Σώμα κυλινδρικό, ευρυτερο προς τα 
επάνω, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 71, 336, 392. Βλ. για 
τον τύπο της βάσης UM, πίν. 87, Η 13/11.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

128. (Αριθ. 3). Κύπελλο γωνιώδες. Λείπει το μισό πε
ρίπου τμήμα (Π ίν. 7).
Ύ ψ . 0,053 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα ρηχό, γωνιώδες, με χεί
λος σχεδόν οριζόντιο, στραμμένο προς τα έξω. Λαβή

ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα, που καταλήγει 
στο εσωτερικό του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 296-298.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

129. (Αριθ. 4). Κάνθαρος γωνιώδης. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 13ε).
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό. Λευκό χριομα και εγχάραξη για τα κοσμήματα. 
Στον ώμο, ανάμεσα σε παράλληλες χαρακτές γραμ
μές, κυματοειδής γραμμή, οριζόμενη επάνω από γρα
πτή (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 4, 166.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

130. (Αριθ. 6). Άωτο σκυφίδιο. Λείπει το μεγαλύτερο 
τμήμα (Π ίν. 52).
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακιυλιόσχημη, με περιμετρική αυλάκωση, 
κοίλη στην κάτο) επιφάνεια. Σώμα καλυκωτό, με χεί
λος στραμμένο προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 78, 136. Βλ. επίσης 
Braun 1970, 164, σχέδ. 16, αριθ. 166 (α' μισό του 
3ου αι. π.Χ)· PergForsch 2, 36, πίν. 3, C5 (α' μισό του 
3ου αι. π.Χ .)- Η. T hom pson 1934, 436, Α9, Α71 (α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Samaria-Sebaste III, 245, 
σχέδ. 48, αριθ. 3-4 (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

131. (Αριθ. 10). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από το 
ανοίτερο σώμα (Π ίν . 19).
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο. Λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Ώ μος ελαφρώς κυρτός, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω και οριζόντια χάραξη στη ρίζα. Στον ώμο στιγμω- 
τοί ρόδακες, οριζόμενοι κάτοι από δυο παράλληλες 
χαράξεις και κυματοειδή γραμμή με λοξές πινελιές 
ενδιάμεσα (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 21-22, 212, 434. Βλ. 
επίσης UM, πίν. 98, Η28/20 (230-220 π.Χ.). Πρβλ. 
και το αριθ. 363 (για το ρόδακα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου π.Χ.

132. (Αριθ. 12). ΓΙροχοΐσκη. Το σώμα. Συγκολλημένη 
(Π ίν . 16).
Σωζ. ΰψ. 0,089 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
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Βάση επίπεδη. Σώμα ωοειδές. Στον ώμο ζώνη με κύ
κνους και δελφίνια εναλλάξ, οριζόμενη από άβαφες 
χαράξεις, που γεμίζουν με στιγμές (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 133, 134, 206, 207 
(για το σχήμα) και το αριθ. 15 (για τον κύκνο). Βλ. 
για το δελφίνι G uerrini 1964, πίν. I, Α/1.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

133. (Αριθ. 13). Αμφορίσκος. Τμήμα από το ανώτερο 
σώμα (Π ίν. 16).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Σώμα ωοειδές. Στη ρίζα του λαιμού ίχνη παράλλη
λων χαράξεων. Στον ώμο κρεμάμενα τόξα με σταγό
νες στο εσωτερικό και κατακόρυφα γραμμίδια στα 
σημεία ένωσης (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 132 (για το σχήμα) 
και το αριθ. 140 (για τα κοσμήματα). Βλ. επίσης UM, 
πίν. 89, Η 15/12· Connth VII, III, πίν. 39, αριθ. 428 
(περί το 250 π.Χ.)- Demetrias I, πίν. 36, X V III, αριθ. 1 
(α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

134. (Αριθ. 14). Αμφορίσκος ή προχοίσκη. Τμήμα 
από το σώμα (Π ίν. 16).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ιος στο σχήμα με τον προηγούμενο (αριθ. 133). 
Στον ώμο περιδέραιο, οριζόμενο από χαρακτές γραμ
μές πλαισιωμένες από στιγμές. Κάτω κυματοειδής ται
νία (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηση Demetrias 
I, πίν. 39, αριθ. 3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

135. (Αριθ. 20). Ό στρακο από το σώμα υδρίας τύπου 
«D» της κατηγορίας «Hadra» (Π ίν . 76α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Σε ζώνη που ορίζεται από παράλληλες ταινίες, δελ
φίνια προς τα αριστερά με στιγμωτό ρόδακα ανάμε
σα (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τον τύπο των δελφινιών 
UM, πίν. 98, Η28/27 (230-200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .

Αποθέτης  Η 1 4

136. (Αριθ. 4). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο (Π ίν . 
52).
Ύ ψ. 0,031, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,093 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με μαστοειδή 
απόφυση και αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης. 
Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 78, 130, 145,312,327. 
Βλ. επίσης Samaria-Sebaste III, 245, σχέδ. 48, αριθ. 
7-8 (τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

137. (Αριθ. 5). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 51).
"Υψ. 0,035, διάμ. βάσης 0,045 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυλά
κωση. Σώμα ευρύ, ημισφαιρικό, με χείλος λοξότμη- 
το προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 79. Βλ. επίσης Agora 
XXIX, αριθ. 1007, σχέδ. 63. Βλ. για τον τύπο της βά
σης UM, πίν. 88, Η 14/1-2 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

138. (Αριθ. 8). Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 19).
Π ηλός καστανόχρω μος, καθαρός. Ε π ίχρ ισ μ α  μελα
νό, απολεπισμένο. Εγχάραξη, αραιω μένος πηλός και 
λευκό χρώ μα  για  τα  κοσμήματα.
Ώ μ ο ς ευθύγραμμος, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω, όπου ανάγλυφη στενή ταινία στη ρίζα. Στον ώμο, 
ανάμεσα σε οριζόντια χάραξη επάνω και δύο πα 
ράλληλες κάτω, που γεμίζουν με στιγμές, χαρακτό 
κλαδί με άνθη προς τα αριστερά (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 212. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 98, Η28/20 (230-220 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

139. (Αριθ. 9). Προχοίσκη. Συγκολλημένη. Λείπει ο 
λαιμός και η λαβή (Π ίν. 16).
Διάμ. βάσης 0,04 μ.
Πηλός γκρίζος. Επίχρισμα μελανό. Αραιωμένος πη
λός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση ελαφρώς κοίλη, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα
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ωοειδές. "Ιχνη από παράλληλες αυλακώσεις στο λαι
μό. Στον ώμο ζεύγη σχηματοποιημένων ενάλληλων 
φύλλων σε πυκνή διάταξη, οριζόμενα από παράλλη
λες χαράξεις και γραπτές στιγμές (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 134-136, το αριθ. 
332 (για το σχήμα της βάσης) και τα αριθ. 33, 394 
(για τα κοσμήματα). Βλ. επίσης UM, πίν. 88, Η 14/1-2.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

140. (Αριθ. 10). Αμφορίσκος ή προχοί'σκη. Τμήμα 
από τον ώμο (Π ίν . 16).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευ
κό χρώμα για τα κοσμήματα.
Στον ώμο κρεμάμενα τόξα, που γεμίζουν με σταγό
νες. Ενδιάμεσα κατακόρυφες γραμμές με οξυκόρυ
φες απολήξεις (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 133 (για τη διακό- 
σμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

141. (Αριθ. 12). Υδρία τύπου «D» της κατηγορίας 
«Hadra». Τμήμα από το λαιμό (Π ίν . 76α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό χρώμα για τα κοσμήματα.
Στο λαιμό ανάμεσα σε ταινίες αστράγαλος (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 209 (για τον αστρά
γαλο). Βλ. επίσης Brooklyn, 118-119, σχέδ. 5-7 (τέλη 
του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
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142. (Αριθ. 2). Κύπελλο κυλινδρικό. Τ μήμα από το 
κατώτερο σώμα (Π ίν. 2).
Διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», επίπεδη κάτω, με κυ
κλική αυλάκωση. Σώμα κυλινδρικό, ελάχιστα ευρύ
τερο προς τα επάνω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 127 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης UM, πίν. 87, Η 13/1 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). 
Πρβλ. τα αριθ. 333-334 (για το άνοιγμα του σώ μα
τος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ' τ έ τ α ρ τ ο  το υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

143. (Αριθ. 3). Κάνθαρος γωνιώδης. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 13ε).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χριυμα 
για τα κοσμήματα.
Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα. Χείλος στραμμε:νο 
ελαφρώς προς τα έξω. Στον ώμο γιρλάντες με στιγμω- 
τους ρόδακες. Κάτω δυο παράλληλες χαράξεις (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 356-357 (για το σχή
μα) και το αριθ. 208 (για τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

144. (Αριθ. 4). Φιάλη τυπου «Medusa bowl». Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 55γ).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Εγχάραξη και λευκό χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Στο εσωτερικό τοίχωμα καμπυλόγραμμες ταινίες δε
μένες σε «φιόγκους», με διπλές απολήξεις (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 427 (για το σχήμα και 
τα κοσμήματα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

145. (Αριθ. 6). Άωτο σκυφίδιο. Τ μήμα από το ανώ
τερο σώμα (Π ίν. 53).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό, ανομοιόμορφο.
Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς 
τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τα αριθ. 78, 136, 
312, 327.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

146. (Αριθ. 9). Πρόχους με λαιμό. Τμήματα από τη 
βάση και το χείλος (Π ίν. 24).
Διάμ. βάσης 0,053 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώ
μα για τα κοσμήματα.
Βάση στενή, κωνική, με αβαθή κυκλική αυλάκωση 
στην κάτω κοίλη επιφάνεια . Σώμα ωοειδές, ελα
φρώς εξογκιομένο στο κατώτερο τμήμα, σχεδόν ευθυ- 
γραμμο στο ανώτερο. Λαιμός σχετικά ψηλός, ελά
χιστα ευρύτερος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, 
στραμμένο προς τα έξω. Στο λαιμό τα ινία με φυλ- 
λα και άνθη κισσού, οριζόμενη από χαρακτές γραμ
μές. Στον ώμο στιγμές υπογραμμισμένες από κυ
ματοειδή γραμμή (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΊρβλ. το αρ ιθ . 159 (για το σχήμα) 
και το αρ ιθ . 196 (για τη διακόσμηση , χω ρ ίς όμως 
ρόδακες).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

147. (Αριθ. 10). Πρόχους με λαιμό. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 24).
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 146). 
Στο λαιμό, ανάμεσα σε παράλληλες χαράξεις, φυλ- 
λα και άνθη ελιάς ή μυρτιάς προς τα δεξιά από 
αραιωμένο πηλό και λευκό χρώμα εναλλάξ (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 171, 197 (για τη διακό- 
σμηση). Βλ. επίσης UM, πίν. 92, Η18/14 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

148. (Αριθ. 11). Πρόχους με λαιμό. Τ μήμα από το 
λαιμό (Π ίν. 24).
Ό μ ο ια  σε σχήμα με τις πρόχους αριθ. 146, 147. Στο 
λαιμό κυματοειδείς ταινίες από λευκό χρώμα και 
αραιωμένο πηλό (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυ
τικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 159 (για το κόσμημα). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

149. (Αριθ. 14). Τμήμα από το χείλος υδρίας με ελα
φρώς κοίλο τοίχωμα εσωτερικά (Π ίν. 76β).
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό 
στην εξωτερική ζώνη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. γ ιατοντΰπο UM, πίν. 87, Η 13/ 
19 (πρωιμότερο παράδειγμα, αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-175 π.Χ.

150. (Αριθ. 16). Τηγανόσχημο σκεύος. Τ μήμα από 
το σώμα (Π ίν . 66α).
Ύ ψ . 0,026 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη, με ομόκεντρες αυλακώσεις. Σώμα ευρυ, 
ρηχό, που ανοίγει ελαφρώς προς τα επάνω. Χείλος πλα
τύ, επίπεδο, κατακόρυφο στην εσωτερική περίμετρο 
για την υποδοχή πώματος. Λαβή οριζόντια, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 161,462 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

151. (Αριθ.17).Λ οπάς.Τμήμααπότοσώμα (Π ίν. 64β). 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χείλος που ανοίγει 
ελαφρώς προς τα έξω, κοίλο στο εσωτερικό τοίχω
μα. Λαβή οριζόντια, κυλινδρική.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 61 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης UM, πίν. 100, Η28/39-40 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 
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152. (Αριθ. 2). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 5).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
ημισφαιρικό, ελάχιστα εξογκωμένο στο κατώτερο 
τμήμα, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
Στο σώμα ίχνη από τη ρίζα της ταινιωτής λαβής. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 344, 487 και τα αριθ. 
33, 164 (για τον τύπο της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

153. (Αριθ. 4). Κάνθαρος γωνιώδης. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 14α).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Εγχάραξη και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με ελάχιστα 
κυρτό περίγραμμα. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, κα
μπύλος, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
Λαβές ταινιωτές. Στο λαιμό χαρακτό αβακωτό, πλαι
σιωμένο από γραπτά φυτικά κοσμήματα, οριζόμενο 
από χαράξεις που γεμίζουν κάτω με στιγμές (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 5 (για το σχήμα) και 
το αριθ. 422 (για το κόσμημα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

154. (Αριθ. 5). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν . 15α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο. Αραιωμένος πηλός και 
λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Στον ώμο, μέσα σε μετόπη οριζόμενη από ταινίες, 
περιδέραιο με σταγόνες, εξαρτημένο από κυματοει
δή χαρακτή γραμμή (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 355 (για το σχήμα) και 
το αριθ. 358 (για τα κοσμήματα). Βλ. επίσης Η. Thom p
son 1934, 374, εικ. 59, D25 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· 
Corinth V II, III, πίν. 39, αριθ. 190, 494 (α' τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.)· Demetrias I, πίν. 39, XX, αριθ. 3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

155. (Αριθ. 6). Κάνθαρος με «ανάγλυφα πέταλα». Το 
κατώτερο σώμα (Π ίν . 13γ).
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Διάμ. βάσης 0,049 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μερικώς απολεπισμένο. Λευκό χριόμα για τα 
κοσμήματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, με περιμετρική αυλάκωση, 
κοίλη κάτω. Σώμα σχεδόν ημισφαιρικό, με κατακό- 
ρυφα «ανάγλυφα πέταλα», οριζόμενα από παράλλη
λες αυλακίόσεις και σειρά στιγμών επάνω (διακό- 
ομηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 191,201,657 (για το 
σχήμα και τη διακόομηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

156. (Αριθ. 10). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Τμήμα 
από το σώμα. Μερικώς συγκοΑλημένο (Π ίν. 48).
Λ’ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,055 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό έως κόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα ευρύ, γωνιώ
δες, με πλατύ προεξέχον χείλος. Στην εξωτερική περί
μετρο του χείλους αυλάκωση και διπλή στην εσωτερική. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ελενθερνα II, 
σχέδ. 26, αριθ. Κ198 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 
σχέδ. 52, αριθ. 748 (2Θ0-175 π.Χ.), σχέδ. 53, αριθ. 
756 (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

157. (Αριθ. 11). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 52).
Ύ ψ . 0,032, διάμ. βάσης 0,045 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κοκ
κινωπό εσωτερικά και στη ζώνη του χείλους.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με κυκλική αυλάκωση. Σώμα καλυκωτό, με χείλος 
στραμμένο προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 312 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάιροι Βέροιας, 
128, σχέδ. 21, Π 1367 (τέλη του 3ου-α' τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

158. (Αριθ. 14). Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας». Τ μή
μα από το ανώτερο ocopa (Π ίν. 27).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κο
σμήματα.
Στον ώμο κυματοειδές κλαδί κισσού, γύρω από τα ι
νία οριζόμενη από χαρακτές γραμμές, και γραπτή 
κυματοειδής ταινία κάτω (διακόομηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 1 ,39 (για το σχήμα) 
και τα αριθ. 162, 166 (για τη διακόομηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

159. (Αριθ. 15). Πρόχους με λαιμό. Τμήματα από το 
σοόμα (Π ίν . 24).
Διάμ. βάσης 0,046 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Βάση χαμηλή , στενή, κωνική. Σώμα ωοειδές, ελά
χιστα εξογκωμένο οτο κατοότερο τμήμα . Λαιμός 
ευρύς, ψηλός, με χείλος σχεδόν οριζόντιο. Στο λα ι
μό, ανάμεσα οε παράλληλες χα ρά ξεις, πλοχμός 
με στιγμές και πα ραπλη ρω μα τικά  φύλλα κισσού. 
Στον ώμο, κάτω από  σειρά  στιγμών και κυματο
ειδή  γρα μμ ή , καμπυλόγραμμες τα ινίες με «φιό
γκους» στα σημεία  ένωσης και δ ιπλές θυσανωτές 
απολήξεις (δ ιακόομηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 146-148, 656 (για το 
σχήμα). Βλ. UM, πίν. 89, Η 15/8 (για τη διακόομηση 
στον ώμο, αρχές του 2ου αι. π.Χ.), το αριθ. 201 (για 
τη διακόομηση στο λαιμό) και το αριθ. 427 (για τις 
ταινίες στο σώμα). Βλ. επίσης PergForsch 2, πίν. 11, 
18, D27 (200 π.Χ.), D69 (γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.) 
αντίστοιχα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

160. (Αριθ. 19). Λεκάνη. Τμήμα από το σώμα (Π ίν. 
58).
ΆΤψ. 0,112, διάμ. βάσης 0,079 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Εσωτερικά επ ί
χρισμα καστανοκόκκινο. Εξωτερικά άβαιρη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με ελαφρώς 
καμπύλα τοιχοόματα. Χείλος οριζόντιο, με αυλάκω
ση στη ρίζα. Λαβές οριζόντιες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 10, 82, 368, 618 (για 
το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

161. (Αριθ. 24). Τηγανόσχημο οκεύος. Τμήμα από 
το σώμα (Π ίν. 66α).
Διάμ. βάσης 0,26 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη, με ομόκεντρες αυλακώσεις. Σώμα αβα- 
θές, με τοιχώματα ανοιχτά, που καταλήγουν οε κα- 
τακόρυφο χείλος. Τχνη οριζόντιας ταινιωτής λαβής 
οτο σώμα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 150 (για το σχήμα) 
και το αριθ. 462 (ιδιαίτερα για τη βάση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Αποθέτης  Η 1 7

162. (Αριθ. 1). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Συγκολ
λημένος. Λείπει η βάση (Π ίν . 12).
Σωζ. υψ. 0,137, διάμ. χείλους 0,10 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό.
Σο)μα βαθύ, καλυκωτό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, 
με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 474, 475, 661 (για το 
σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

163. (Αριθ. 2). Κάνθαρος γωνιώδης. Τ μήμα από το 
σώμα (Π ίν. 14α).
"Υψ. 0,11, διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, θα
μπό. Αραιωμένος πηλός και λευκό εξίτηλο χρώμα για 
τα κοσμήματα.
Βάση στενή, κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δα
κτυλίδια, κοίλη κάτω. Σώμα σχετικά γωνιώδες, με 
χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα έξω. Λαβές τα ι
νιωτές, με πλαστικό πηνίο στη ράχη. Χαράξεις στη 
ρίζα του χείλους και στην κοιλιά. Στον ώμο, ανάμε
σα σε στενές ταινίες, πλατύτερη ταινία, όπου περιε- 
λίσσεται κυματοειδής με στιγμωτους ρόδακες (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 3, 26, 358 (για το σχή
μα) και το αριθ. 165 (για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης 
UM, πίν. 91, Η 17/4 (β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Αποθέτης  Η 1 8

164. (Αριθ.1). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τ μήμα από το 
σώμα (Π ίν. 5).
"Υψ. 0,09 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, ημι- 
σφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 152, 629, 630.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

165. (Αριθ. 3). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 15α).

Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό έως 
κόκκινο, μερικώς απολεπισμένο. Αραιωμένος πηλός 
και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Οριζόντια χάραξη στη ρίζα του χείλους. Στον ώμο, 
ανάμεσα στις λαβές, μετόπη από πλατιά ταινία, την 
οποία διατρέχει κυματοειδής με στιγμωτους ρόδα
κες στους κόλπους (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 154, 355 (για το πε
ρίγραμμα του σώματος) και το αριθ. 163 (για τη δια- 
κόσμηση). Βλ. επίσης UM, πίν. 91, Η 17/4.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

166. (Αριθ. 4). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν . 15α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο. Εγχάραξη, αραιωμένος πηλός και λευκό 
χρώμα για τα κοσμήματα (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακόσμη- 
ση τον προηγούμενο (αριθ. 165).

167. (Αριθ. 7). Σκυφος «μεγαρικός». Τμήματα από 
το σώμα (Π ίν . 18α).
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα καστανοκόκ- 
κινο.
Στο σώμα φυτικά κοσμήματα. Επάνω αστράγαλος 
και «ιωνικά αυγά» σε δυο ζώνες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Délos XXXI, πίν. 2, αριθ. 2283, 
9635, πίν. 13-14, αριθ. 2380, 1750.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

168. (Αριθ. 8). Πινάκιο με πτυχωτό χείλος. Τμήμα από 
το σώμα (Π ίν. 47α).
"Υψ. 0,038 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση σχετικά σιενή, δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. 
Σώμα ευρυ, ρηχό, με πλατύ περίδρομο και αυλάκω
ση στην εξωτερική περίμετρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 156.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

169. (Αριθ. 10). Οινοχόη. Τμήμα από το λαιμό (Π ίν . 
28).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Αραιωμένος πηλός, λευκό και τριανταφυλλί 
χρώμα για τα κοσμήματα.
Στο λαιμό, ανάμεσα σε τοξωτές ταινίες, κατακόρυφα 
λογχοειδή φύλλα, που γεμίζουν με ενάλληλα μικρότε
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ρα. Ανάμεσα στις κάτω απολήξεις στιγμωτοί ρόδακες 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 670 (για το περίγραμ
μα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

170. (Αριθ. 1 1). Π ρόχους με λαιμά. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 25).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό έως κόκκινο, ανομοιόμορφο. Αραιωμένος πη
λός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα σχεδόν αμφικωνικό, με διακρινόμενο ώμο. Λαι
μός ψηλός, σχετικά ευρΰς, με χείλος πλατύ, στραμμέ
νο προς τα έξω. Στο λαιμό, ανάμεσα σε παράλληλες 
χαράξεις, όπου η κάτω υπογραμμίζεται από στιγμές 
και κυματοειδή γραμμή, καμπυλόγραμμες ταινίες 
δεμένες σε «φιόγκους», με διπλές απολήξεις (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 187 (για το σχήμα) και 
το αριθ. 159 (για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης Perg- 
Forsch 2, πίν. 18, D69 (γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· 
Πατσιαδά 1983, 144-146, σχέδ. 2, πίν. 50δ, αριθ. 9 
(α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

171. (Αριθ. 12). Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 25).
Π ηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, μερικώς απολεπισμένο. Εγχάραξη, α ρ α ι
ωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 170). 
Στο λαιμό, σε ζώνη οριζόμενη από παράλληλες χα 
ράξεις, όπου η κάτω υπογραμμίζεται από σειρά 
στιγμών και κυματοειδή τα ινία , φύλλα και άνθη 
μυρτιάς ή ελιάς προς τα δεξιά. Ενδιάμεσα στιγμω- 
το ί ρόδακες (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτΰος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 147, 197, 212 (για τα 
κοσμήματα). Βλ. επίσης Ελεύθερνα II, σχέδ. 18, Κ41 
(περ ίτο  300 π.Χ.)· Alt-Ägina II, 1, πίν. 51, αριθ. 668.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

172. (Αριθ. 13). Πρόχους με λαιμό. 4’μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 26).
Πηλός κοκκινωπός. Επίχρισμα μελανό. Αραιωμένος 
πηλός και λευκό χριόμα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την προηγοΰμενη (αριθ. 171). 
Στο λαιμό, ανάμεσα σε παράλληλες χαράξεις, τα ι
νία και ελικοειδής βλαστός (διακόσμηση της κατη
γορίας «Δυτικής Κλιτΰος»).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηση KDS, 38, 
πίν. 19, G8 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

173. (Αριθ. 15). Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από το ανώ- 
τερο σοψα (Π ίν. 26).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο. Αραιωμένος πηλός και λευκό χριόμα 
για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την προηγοΰμενη (αριθ. 172) 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 170 (για τη διακό- 
σμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Αποθέτης  Η20

174. (Αριθ. 3). Κΰπελλο ημισφαιρικό. Τ μήμα από τη 
βάση (Π ίν. 4).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 342, 417. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

175. (Αριθ. 4). Αμφορίσκος ή προχοίσκη. Τμήμα από 
το κατώτερο σιόρα (Π ίν. 16).
Διάμ. βάσης 0,031 μ.
Πηλός κοκκινιοπός, καθαρός. Εξιοτερικά επίχρισμα 
μελανό, εσωτερικά κοκκινωπό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα  αριθ. 132, 139 (για το σ χή 
μα της βάσης).
Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

176. (Αριθ. 5). Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα από τη 
βάση (Π ίν . 19).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 332 (για το σχήμα 
της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Αποθέτης  Η 2 1

177. (Αριθ. 3). Ό στρακο από το σιόμα αγγείου (Π ίν. 
76α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Εγχάραξη και καστανό χριόμα για τα κο
σμήματα.
Δΰο γρΰπες αντωποί, με ανθέμιο στο μέσον -  σώζε
ται ο αριστερός και ίχνη από το ανθέμιο (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Hadra»).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙρβλ. G uerrini 1964, πίν. I, Α6 (γιο 
το γρυπά).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

178. (Αριθ. 4). Πρόχους με λαιμό. Τ μήμα από το 
ανώτερο αώμα (Π ίν. 24).
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό. Εγχάραξη, αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Λαιμός ψηλός, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
Κάτω από οριζόντια χάραξη ρόδακας με χαρακτά 
πέταλα ανάμεσα σε βουκράνια (διακόσμηση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηση Hadra I, 
138, σχέδ. 19, R325 (260-225 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 

Αποθέ της  Η 22

179. (Αριθ. 1). Κύπελλο κυλινδρικό. Τ μήμα από το 
κατώτερο σιάμα (Π ίν. 3).
Διάμ. βάσης 0,047 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό έως 
καστανό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυ
λάκωση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ, 127 (για το σχήμα της 
βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

180. (Αριθ. 6). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
κατώτερο σώμα (Π ίν. 4).
Διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 174, 342 (για το σχή
μα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 225-200 π.Χ.

181. (Αριθ. 7). Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από το λαι
μό (Π ίν . 24).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Τχνη από κλαδί ελιάς ή μυρτιάς 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 171, 197 (για το κό
σμημα). Βλ. επίσης Ελεύθερνα II, 84, σχέδ. 18, Κ41.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

182. (Αριθ. 8). Πρόχους κυλινδρική (Π ίν . 21). 
Τ μήμα από τον οάμο, όπου μαίανδρος από αραιωμέ

νο πηλό (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλι- 
τυος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 213, 323 (για το κό
σμημα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ. 

Αποθέτης  Η 23

183. (Αριθ. 1). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 3).
Α'ψ. 0,08, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,066 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω, με κυκλική 
αυλάκωση. Σώμα κυλινδρικό, ελαφριάς διογκωμένο 
στο μέσον του υψους, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα, που 
καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 13 και τα αριθ. 24, 
200 (ιδιαίτερα για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

184. (Αριθ. 5). Άωτο σκυφίδιο. Τ μήμα από το ανώ
τερο σώμα (Π ίν. 53).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 157. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 89, Η 16/12-13 (α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

185. (Αριθ. 7). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το ανώ
τερο σώμα (Π ίν. 51).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα κα
στανό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 51, 79, 80, 391. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

186. (Αριθ. 8). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 52).
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο.
Σώμα ευρυ, ημισφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς 
τα με:σα, όπου περιμετρική αυλάκωση. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Η. Thom pson 
1934, 371, εικ. 55, D7 (γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· 
Samaria-Sebaste III, 259, σχέδ. 53, αριθ. 3 (τέλη του 
2ου αι. π .X.)· Agora XXIX,'αριθ. 1025, σχέδ. 63.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' τ έ τ α ρ τ ο  το υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .



187. (Αριθ. 9). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη. 
Μερικώς συμπληρωμένη. Λείπει το κατώτερο τμή
μα (Π ίν. 24).
Σωζ. υψ. 0,192, διάμ. χείλους 0,135 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο. Εγχάραξη, αραιωμένος πηλός 
και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα ωοειδές, διογκωμένο στο μέσον του υψους. 
Λαιμός ψηλός, με χείλος στραμμεΛο προς τα έξω. 
Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα και νεύρω
ση οτον άξονα. Στο λαιμό μαίανδρος σε προοπτική 
ανάμεσα σε παράλληλες χαράξεις, όπου η κάτω υπο
γραμμίζεται από στιγμές και κυματοειδή ταινία. Στο 
σοίμα Πήγασος σε καλπασμό (διακόσμηση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 170 (για το σχήμα) 
και το αριθ. 323 (για το μαίανδρο). Βλ. επίσης Hadra 
I, 136, σχέδ. 17b, Ρ. 11515. Πρβλ. για τον Πήγασο 
Corinth V II, III, πίν. 84, αριθ. 943 (225-200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

188. (Αριθ. 13). Λεκάνη. Τ μήμα από το σώμα (Π ίν. 
57).
Ύ ψ . 0,105 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα σε σχήμα 
ανεστραμμένου κώνου, που καταλήγει σε χείλος με 
καμπύλο περίδρομο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Gortina I, 231, 
σχέδ. 199, αριθ. 209 (2ος αι. π.Χ.)· Ελεύθερνα II, 
σχέδ. 29, Κ238 (β' μισό του 3ου-2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ. 

Αποθέτης  Η25

189. (Αριθ. 1). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 5).
Διάμ. βάσης 0,039 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό.
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια, με κυ
κλική αυλάκωση. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με χεί
λος στραμμένο προς τα έξω, υπογραμμισμένο από 
χαρακτή γραμμή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 30, 31,224, 227, 273, 
274 και τα αριθ. 34, 200 (για τη βάση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μέσα του 2ου αι. π.Χ.

190. (Αριθ. 4). Κύπελλο κυλινδρικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 3).

Διάμ. βάσης 0,043 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω, με κυκλική αβα- 
θή αυλάκιοση. Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 13, 183. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 93-94, Η22/2 (200-175 π.Χ.), Η23/2 (β' τέ
ταρτο του 2ου αι. π.Χ.)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μ έσα του 2ου αι. π.Χ.

191. (Αριθ. 5). Κάνθαρος με «ανάγλυφα πέταλα». 
Τ μήμα από το σώμα (Π ίν . 13γ).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. Αραι
ωμένος πηλός και λευκό χροόμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα σχεδόν σφαιρικό, όπου «ανάγλυφα πέταλα». 
Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χείλος οτραμμε:νο ελα
φρώς προς τα έξω. Στο λαιμό, ανάμεσα σε χαρακτές 
γραμμές, ταινία με φύλλα και καρπούς κισσού (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 155, 201,657 (για το 
σχήμα και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

192. (Αριθ. 6). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Τμήμα 
από το σιόρα (Π ίν. 48).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Σιόμα ευρυ, ρηχό, με χείλος πλατύ, στραμμε:νο προς 
τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 228, 233. Βλ. επίσης 
KSP, 90, αριθ. 283 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.)· Samaria- 
Sebaste III, 265, σχέδ. 56, αριθ. 2 (2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μ έσα του 2ου αι. π.Χ.

193. (Αριθ. 7). Κυπέλλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 6α).
"Υψ. 0,069, διάμ. βάσης 0,036 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο.
Βάση επίπεδη, με έντονα ίχνη τροχού. Σώμα βαθύ, σχε
δόν αμφικωνικό, με χείλος οτραμμείνο προς τα έξω. Λα
βή ταινιωτή, που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 53. Βλ. επίσης Ελεύ
θερνα II, 95, σχέδ. 22, Κ Ι35 (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

194. (Αριθ. 8). Κύπελλο γωνιώδες. Τμήμα από το σώ
μα (Π ίν. 7).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χείλος σχεδόν ορι
ζόντιο, στραμμένο προς τα έξω.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 35, 36. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μέσα του 2ου αι. π.Χ.

195. (Αριθ. 9). Άωτο σκυφίδιο. Μερικώς συγκολλη
μένο (Π ίν . 53).
Ύ ψ . 0,045, διάμ. βάσης 0,045 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μερικώς απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ ι
φάνεια. Σο5μα βαθύ, καλυκωτό, με χείλος στραμμέ
νο προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. PergForsch 2, 36, πίν. 3, C9 (τέ
λη του 2ου-αρχές του 1ου αι. π.Χ.) και το αριθ. 620 
(ιδιαίτερα για τη βάση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

196. (Αριθ. 10). Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 24).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό. Αραιωμένος πηλός και λευκό εξίτηλο χρώμα για 
τα κοσμήματα.
Στο λαιμό πλατιά ταινία, οριζόμενη από φύλλα κισ
σού και υπογραμμισμένη από δυο παράλληλες κυ
ματοειδείς γραμμές (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 146 (για το σχήμα και 
τη διακόσμηση). Βλ. επίσης για τα κοσμήματα KSP, 
99, σχέδ. 10, αριθ. 376 (230-200 π.Χ.)· S. Rotroff, Γ ' 
ΕλλΚερ, πίν. 2β (β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

197. (Αριθ. 11). Πρόχους με λαιμό. Τμήμα από το λαι
μό (Π ίν. 24).
Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμή
ματα. Στο λαιμό κλαδί ελιάς (διακόσμηση της κατη
γορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 171, 181 (για τη δια- 
κόσμηση). Βλ. επίσης UM, πίν. 92, Η 18/14.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ. 

Αποθέ της  Η26

198. (Αριθ. 2). Φιάλη τυπου «Medusa bowl». Τμήμα 
από το σιόμα με το ανάγλυφο κεφάλι της Μέδουσας 
(Π ίν . 55γ).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, στιλ
πνό. Λευκό χρώμα και εξίτηλο γαλάζιο ή τριαντα
φυλλί για τα κοσμήματα.
Στο κέντρο του πυθμένα κεφάλι Μέδουσας σε υψηλό 
ανάγλυφο, περικλειόμενο από γραμμές σε ακτινωτή

διάταξη. Σε δεύτερη ζώνη, οριζόμενη από διπλές πα
ράλληλες αυλακώσεις με πυκνά εγκάρσια χαρακτά 
γραμμίδια ανάμεσα, καμπυλόγραμμες ταινίες δεμένες 
σε «φιόγκους», με θυσανωτές διπλές απολήξεις (διακό- 
σμησητης κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 427 (για το σχήμα 
και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-175 π.Χ.

Αποθέτης  Η27

199. (Αριθ. 1). Π ρόχους με λαιμό. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 26).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Λαιμός ψηλός, στενός, με χείλος πλατύ, σχεδόν ορι
ζόντιο, στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με 
νεύρωση στον άξονα, που καταλήγει στο εσωτερικό 
του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 259.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Αποθέ της  Η28

200. (Αριθ.1). Κύπελλο κυλινδρικό. Το κατοπερο τμή
μα (Π ίν . 2).
Διάμ. βάσης 0,045 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω, με κυκλική αυ
λάκωση. Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 12, 13, 183. Βλ. επ ί
σης UM, Η23/2 (β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.) και τα 
αριθ. 24, 34, 183 (ιδιαίτερα για τη βάση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

201. (Αριθ. 3). Κάνθαρος με «ανάγλυφα πέταλα». Τμή
μα από το σώμα (Π ίν. 13γ).
Διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κο
σμήματα.
Βάση στενή, κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυ
λίδια, κοίλη κάτω, με αυλάκωση στην επιφάνεια στή
ριξης. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με «ανάγλυφα πέτα
λα». Λαιμός ευρΰς, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
Στον ώμο κυματοειδής γραμμή, ανάμεσα σε χαρα- 
κτές. Στο λαιμό πλοχμός με στιγμές (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 155, 191,657 (για το 
σχήμα και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

202. (Αριθ. 4). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 15α).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη, αραιωμέ
νος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα, που καταλήγει σε 
χείλος ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ται
νιωτές. Στη ρίζα του χείλους δύο παράλληλες άβαφες 
χαράξεις, που γεμίζουν με στιγμές. Ανάμεσα στις λα
βές γιρλάντα με χαρακτό στέλεχος και γραπτά φύλλα 
ελιάς, οριζόμενη κάτω από κυματοειδή ταινία. Επά
νω δελφίνια εραλδικά, με στιγμές ενδιάμεσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 165, 166, 355 (για το 
περίγραμμα του σώματος) και το αριθ. 16 (για τη 
διακόσμηση). Βλ. επίσης Corinth V II, III , πίν. 55, 
αριθ. 541 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

203. (Αριθ. 5). Μ ικρογραφικός κάνθαρος κρητικού 
τύπου. Τ μήμα από το σοίμα (Π ίν. ΙΟδ).
Διάμ. βάσης 0,046 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μερικώς απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, κωνική, με πλαστικό δακτυλίδι, κοίλη 
κάτω. Σώμα βαθύ, καλυκωτό. Ώ μος στενός, λοξότμη- 
τος. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα 
επάνω. Λαβές ταινιωτές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 211.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

204. (Αριθ. 8). Πρόχους κυλινδρική. Μερικώς συγκολ
λημένη (Π ίν. 21).
Διάμ. βάσης 0,047 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», κοίλη κάτω. Σώμα 
κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα επάνω, με σχεδόν ευ- 
θύγραμμο ώμο. Χείλος οριζόντιο, στραμμένο προς τα 
έξο). Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα και 
νεύρωση στον άξονα, λ'ποτυπώδης ανάγλυφη ταινία 
στη ρίζα του χείλους. Δύο παράλληλες χαράξεις στο 
ύψος της λαβής. Μαστοειδής απόφυση στο κέντρο 
του πυθμένα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 25 (για το περίγραμ
μα του σώματος) και το αριθ. 183 (για τη βάση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  2ο υ  α ι. π .Χ .

205. (Αριθ. 9). Οινοχόη. Τμήμα από το σοίίμα. Συ
γκολλημένη. Μερικώς συμπληρωμένη (Π ίν . 29). 
Σο)ζ. ύψ. 0,131, διάμ. βάσης 0,05 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Λευκό χρώμα και αραιωμένος πηλός 
για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ ιφ ά 
νεια. Σώμα ωοειδές. Στον ώμο χαρακτό κλαδί με 
φύλλα δάφνης, οριζόμενο από διπλές παράλληλες 
χαράξεις με στιγμές ανάμεσα και κυματοειδή τα ι
νία κάτο) (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ. το αριθ. 208 (για το π ερ ί
γραμμα του σοψατος) και το αριθ. 357 (για τη δια- 
κόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

206. (Αριθ. 10). Προχοίσκη. Τμήμα από το σιόρα 
(Π ίν . 16).
Διάμ. βάσης 0,046 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη, αραιωμέ
νος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση επίπεδη. Σώμα (οοειδές. Στον ώμο χαρακτό κλα
δί με φύλλα κισσού, οριζόμενο από διπλές παράλλη
λες χαράξεις με στιγμές ενδιάμεσα (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 132, 133 (για το περί
γραμμα του σώματος). Βλ. για τα κοσμήματα PergForsch 
2, πίν. 12, D17 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

207. (Αριθ. 11). Προχοίσκη. Μερικώς συγκολλημέ
νη (Π ίν . 17α).
Σωζ. ύψ. 0,084, διάμ. βάσης 0,051 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη, αραιωμέ
νος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση επίπεδη, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα ωοειδές, 
με ίχνη από τη ρίζα της ταινιωτής λαβής. Στον ώμο 
κυματοειδής γραμμή με δελφίνια στους κόλπους, 
οριζόμενα επάνω από δύο άβαφες χαράξεις με στιγ
μές ενδιάμεσα. Κάτω χαρακτή και γραπτή κυματοει
δής γραμμή (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 132-134, 139, 206 
(για το σχήμα) και το αριθ. 210 (για το δελφίνι). Βλ. 
επίσης IHV, πίν. V, 17, 90.9.34· Brooklyn, 118-119, 
σχέδ. 5-7· G uerrini 1964, πίν. II, Α19, 21, πίν. IV, 
C2- Adriani 1952α, σχέδ. 15, 17, Alex. Ρ.2091.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ ε λ ε υ τ α ίο  τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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208. (Αριθ. 12). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Μερικώς 
ουγκολλημε:νη (Π ίν . 29).
Διάμ. βάσης 0,08 μ.
Πηλός κοκκινοιπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Α ραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα αιοειδές, με λαιμό λεπτό, ψηλό, ευρύτε
ρο προς τα επάνω. Χείλος τριφυλλόσχημο, με περιμε
τρική αυλάκωση. Δυο πλαστικά δακτυλίδια στη ρίζα 
του λαιμού. Στον ώμο, κάτιο από σειρά στιγμών, ίχνη 
γιρλάντας με διπλές απολήξεις στα σημεία ένωσης 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αγγείο αριθ. 114 (για το σχή
μα, πρωιμότερο, α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.) και το 
αριθ. 143 (για τα κοσμήματα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έλη  του 3ου αι. π.Χ.

209. (Αριθ. 13). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Τμήματα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 29).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Ώ μ ο ς πλατύς. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, που κα
ταλήγει σε τριφυλλόσχημο χείλος. Στον ώμο ζώνη με 
κύκνους προς τα αριστερά, οριζόμενη επάνω από 
δύο χαράξεις που γεμίζουν με αστράγαλο. Κάτω κυ
ματοειδής γραμμή (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ. το αρ ιθ . 208 (για το σχήμα). 
Βλ. για  τον αστράγαλο ί/Μ, πίν. 97, Η 14/12 (τέλη 
του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έλη  του 3ου αι. π.Χ.

210. (Αριθ. 15). Αμφορίσκος. Τμήμα από τον ώμο 
(Π ίν . 17α).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μεταλλικό. Αρακομένος πηλός και λευκό χρώ
μα για τα κοσμήματα.
Στον ώμο δελφίνια προς τα δεξιά, οριζόμενα επάνω 
από δύο παράλληλες χαράξεις με στιγμές ενδιάμε
σα. Κάτο) κυματοειδής γραμμή (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 207 (για τον τύπο του 
δελφινιού).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

211. (Αριθ. 16). Κάνθαρος κρητικού τύπου. Μερι
κώς συγκολλημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν. 11).
Διάμ. χείλους 0,188 μ.

Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Ίχνη  εξίτηλης διακόσμησης.
Βάση στενή, βαθμιδωτή, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, καλυκωτό, με στενό λοξότμητο ώμο. Λαι
μός ευρύς, που ανοίγει προς τα επάνω. Λαβές ταινιω
τές. Εξίτηλες απολήξεις ταινιών οτο λαιμό (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 203 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ ελευταίο  τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.

212. (Αριθ. 17). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από τη 
βάση και το ανώτερο σώμα (Π ίν. 18γ).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο. Εγχάραξη, αραιωμένος πηλός και 
λευκό χριόμα για τα κοσμήματα.
Βάση κωνική, από δύο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
κοίλη κάτω. Σώμα κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα επά
νω. Ώ μος σχεδόν ευθύγραμμος. Χείλος στραμμένο 
προς τα έξω, με αβαθή αυλάκωση στη ρίζα. Στον ώμο, 
ανάμεσα σε διπλές παράλληλες χαράξεις, κλαδί ελιάς 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 138 (για το περίγραμ
μα του σιόματος), το αριθ. 211 (ιδιαίτερα για τη βά
ση) και το αριθ. 171 (για τη διακόσμηση). Βλ. επί
σης Ελενθερνα II, 84, Κ41, πίν. 28, σχέδ. 18 (περί το 
300 π.Χ.)· Tarsus I, πίν. 134D· PergForsch 2, πίν. 12, 
D19 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-220 π.Χ.

213. (Αριθ. 18). Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 21).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αρακομένος πηλός και λευκό χριόμα 
για τα κοσμήματα.
Ώ μος κυρτός, με χείλος χοντρό, οριζόντιο, στραμμέ
νο προς τα έξω. Στη ρίζα του χείλους ανάγλυφη λε
πτή ταινία, υπογραμμισμένη από αυλάκιοση. Στον 
ώμο μαίανδρος οριζόμενος από διπλές χαράξεις, 
όπου η κάτιο υπογραμμίζεται από στιγμές και κυμα
τοειδή γραμμή (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτύος»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 74 (για το περίγραμ
μα του σώματος) και τα αριθ. 182, 323 (για το μαί
ανδρο). Βλ. επίσης Hadra I, 136, σχέδ. 17b (τέλη του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

214. (Αριθ. 19). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 19).
Πηλός γκριζιοπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με-
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ταλλικό. Αραιωμένος πηλός, λευκό και τριανταφυλ
λί χρώμα για τα κοσμήματα.
Στον ώμο, ανάμεσα σε διπλές χαράξεις, όπου η κάτω 
υπογραμμίζεται από στιγμές και κυματοειδή γραμ
μή, κληματίδα με φύλλα αμπέλου και βότρυς (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 16, 17, 247 (για το 
σχήμα). Βλ. για τη διακόσμηση Adriani 1940, 111- 
12, σχέδ. 48:2,49:1.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

215. (Αριθ. 22). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από το 
ανοιτερο σιόρα (Π ίν. 19).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χροόμα 
για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 214). 
Στον ώμο, ανάμεσα σε χαρακτές γραμμείς, όπου η 
κάτω υπογραμμίζεται από κυματοειδή, βουκράνια 
και «candelabra» εναλλάξ (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 178, 658 (για το βου- 
κράνιο). Βλ. επίσης V. La Rosa, Β'ΕλλΚερ, πίν. 82m 
(σ' μισό του 2ου αι. π.Χ.). Πρβλ. για το «candelabrum» 
UM, πίν. 117, αριθ. 58’ G uerrini 1964, πίν. IV, C7 
(τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

216. (Αριθ. 23). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 19).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Εγχάραξη, αραιωμένος πηλός και λευκό εξίτηλο χρώ
μα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την αριθ. 14. Στον ώμο, ανά
μεσα σε διπλές χαράξεις, όπου η κάτω υπογραμμί
ζεται από κυματοειδή γραμμή, χαρακτό κλαδί με 
φύλλα αμπέλου και στικτούς ρόδακες (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 221,602 (για την κλη
ματίδα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

217. (Αριθ. 28). Π ινάκιο με πτυχωτό χείλος. Τ μήμα 
από τη βάση και το σιόμα (Π ίν. 47α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη και αραιωμένος πη
λός για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, με αυλάκωση στην επιφάνεια 
στήριξης. Σώμα ευρυ, με ελαφρώς καμπύλο περί
γραμμα. Χείλος πλατύ, με διπλή αυλάκωση. Ζεύγη 
χαράξεων χωρίζουν το εσωτερικό τοίχωμα σε ζώνες.

Στο κέντρο του πυθμένα, μέσα σε κύκλο, τρέχουσα 
σπείρα, οριζόμενη από φολιδωτό κόσμημα. Στο χεί
λος καμπύλα εγκάρσια χαρακτά γραμμίδια (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ελενθερνα II, 
σχέδ. 26, Κ Ι98 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 
143, σχε:δ. 1, αριθ. 1 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Agora 
XXIX, αριθ. 820, σχέδ. 56. Βλ. για τα κοσμήματα 
PergForsch 2, πίν. 10, 21, D28, D80, αντίστοιχα (μέ
σα του 2ου αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, πίν. 40, αριθ. 
537 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.), αριθ. 546 
(μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

218. (Αριθ. 29). Μ υροδοχείο ή ψευδοαμφορίσκος. 
Μερικοός συγκολλημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν. 42). 
Διάμ. βάσης 0,048 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάοη πλατιά, δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στο κέ
ντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα ατρακτόσχημο, με 
βραχύ πόδι. Λαιμός ψηλός, ελάχιστα ευρυτερος προς 
τα επάνω, που καταλήγει σε χείλος με κρεμαστή 
απόληξη. Τχνη οριζόντιων λαβών (;) στον ώμο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδε- 
λή 1982, 89, σχέδ. 38, Π5614, Π5618 (με ιιερισσό- 
τερο καμπύλο περίγραμμα, τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου-αρχές 
του 2ου αι. π.Χ.

219. (Αριθ. 30). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο (Π ίν. 
52).
Ύ ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα καλυκωτό, 
με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 136. Βλ. επίσης Δρου- 
γου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 132, σχέδ. 21, 
I I 1365, I I 1367 (τέλη του 3ου-α' τέταρτο του 2ου αι. 
π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάψοι Πέλλας, 194-95, σχέδ. 70, 343.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

220. (Αριθ. 33). Άωτο σκυφίδιο. Τ μήμα από το σιόμα 
(Π ίν . 53).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Σώμα καλυκωτό, με χείλος οτραμμε:νο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 49. Βλ. επίσης LPW, 
45, σχέδ. 5, αριθ. 41 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τ έ τ α ρ τ ο  το υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .
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221. (Αριθ. 34). Κρατήρας κιονωτός. Τμήματα από 
το σώμα (Π ίν . 37α).
I Ιηλός κοκκινωπός. Επίχρισμα καστανόχρωμο. Εγχά- 
ραξη και καστανό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός σε σχήμα ανεστραμμένου 
κώνου. Χείλος χοντρό, πλατύ, επίπεδο, με βάθυνση 
στην εσωτερική περίμετρο. Λαβές διπλές, κατακό- 
ρυφες, κυλινδρικές, που καταλήγουν στη ρίζα του 
χείλους. Ολόβαφο το κατώτερο σώμα. Στη μία όψη 
του ώμου, επάνω από παράλληλες ταινίες, άλογα σε 
καλπασμό προς τα δεξιά. Στη δεύτερη βουκράνια. 
Στο λαιμό κληματίδα με φύλλα αμπέλου. Ταινίες 
στο χείλος (διακόσμηση της κατηγορίας «Ε^όιτι»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙρβλ. το αριθ. 187 (για τον τύπο του 
αλόγου). Βλ. επίσης Ο ιιε ιπη ί 1964, πίν. V, (39, <140 
(235-220 π.Χ.)· Ηαάτα I, 142.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

222. (Αριθ. 36). Λέβης κυλινδρικός. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 60α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό εσωτερικά και εξωτερικά στη ράχη 
της λαβής.
Σώμα ευρύ, κυλινδρικό, με χείλος στραμμένο προς 
τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές, με νεύρωση 
στον άξονα. Διπλή χάραξη στο ύψος των λαβών. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 251 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μέσα του 2ου αι. π.Χ.

223. (Αριθ 37). Λέβης κυλινδρικός. Τμήμα από τη 
βάση και το ανώτερο (κομά (Π ίν. 59β).
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό 
εσωτερικά, στη ζώνη του χείλους και στη λαβή. 
Βάση πλατιά, κοίλη κάτω, που χωρίζεται από το σώ
μα με βαθιά αυλάκωση. Λαβές ταινιωτές. Στον ώμο 
δυο παράλληλες χαράξεις.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 118 (για τη βάση). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Α ποθέτη ς Η 29

224. (Αριθ. 1). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 5).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Σώμα βαθύ, με χείλος χοντρό, υπογραμμισμένο από 
χαρακτή γραμμή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 30, 189, 227. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα 2ου αι. π.Χ.

225. (Αριθ. 4). Άωτο σκυφίδιο. Τ μήμα από το σώμα 
(Π ίν . 53).
Διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 231, 620. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

226. (Αριθ. 5). Π ρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 22α).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
Σώμα κυλινδρικό, ευρύτερο προς τα επάνω. Ώ μ ο ς 
ευθυγραμμος, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
Δυο χαράξεις στη ρίζα του ώμου. Στενή ανάγλυφη 
ταινία στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 20, 400. Βλ. επίσης 
KCG, 183, σχέδ. 30 (125-100 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Α ποθέτης Η30

227. (Αριθ. 1). Κύπελλο ημιοφαιρικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 5).
Ύ ψ . 0,09, διάμ. βάσης 0,034 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Βάση στενή, ελαφρώς κοίλη. Σώμα βαθύ, σφαιρικό, 
με χείλος οτραμμεΑο προς τα έξω. Οριζόντια χάρα
ξη στη ρίζα του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 30, 189, 224. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

228. (Αριθ. 4). Π ινάκιο με προεξέχον χείλος. Μ ερι
κώς συγκολλημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 48).
Α'ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,152 μ. 
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό, ανομοιόμορφο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώ- 
νη του χείλους.
Σώμα ευρυ, ρηχό, με ευθΰγραμμα τοιχώματα. Χεί
λος πλατύ, με κρεμάμενο άκρο και αυλάκωση στην 
εσωτερική περίμετρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 192, 233, 650. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

229. (Αριθ. 5). Άωτο σκυιρίδιο. Τ μήμα από το σώμα 
(Π ίν . 52).
"Υψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,062, διάμ. χείλους 0,125 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
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λανό, μεταλλικό εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώ
νη του χείλους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα βαθύ, ημι- 
σφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 50. Βλ. επίσης Η. 
T hom pson 1934, 371, εικ. 55, σχέδ. 117, D9 (γ' τέ
ταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσογλου, 
Τάφοι Βέροιας, 128, σχέδ. 21 αριθ. 1265, 1275.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

230. (Αριθ. 6). Μυροδοχείο. Τμήμα από τη βάση και 
το λαιμό (Π ίν. 42).
Διάμ. βάσης 0,026 μ.
Πηλός γκρίζος. Άβαφο, λ'πόλευκες γραμμές κυκλι
κά στην κοιλιά και στο λαιμό.
Βάση δισκόμορφη, κοιλιά επιμήκης, λαιμός ψηλός. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ακαμάτη, Τάφοι 
Πέλλας, 134, σχέδ. 30, αριθ. 59- B runeau 1970, 499, 
501, σχέδ. 165, αριθ. 185.19 (β'μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

231. (Αριθ. 7). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το ανώ
τερο σώμα (Π ίν. 54α).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα κα
στανό έως κόκκινο.
Βάση στενή, κωνική. Σώμα καλυκωτό, με τονισμένη 
την ακμή. Χείλος στραμμένο έντονα προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 225, 620.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 

Α π ο θ έ τ η ς  Η 3 1

232. (Αριθ. 1). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 53).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,059, διάμ. χείλους 0,129 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με κυκλική αυλάκωση στην 
κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, καλυκωτό, με χείλος 
στραμμένο προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 620. Βλ. επίσης Sa- 
maria-Sebaste III, 234, σχέδ. 43, αριθ. 5 (β' μισό του 
2ου αι. π.Χ.)· PergForsch 2, 36, πίν. 3, C7 (τέλη του 
2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

233. (Αριθ. 2). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Μερι
κώς συγκολλημένο (Π ίν . 48).
"Υψ. θ,045, διάμ. βάσης 0,065 μ.

Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση στενή, κωνική, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα ευ
ρό, ρηχό, με χείλος καμπύλο, στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 228, 650.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

Α ποθέτης Η32

234. (Αριθ. 1). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
κατώτερο σώμα (Π ίν. 5).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση στενή, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σοιμα με 
σχεδόν ευθόγραμμα τοιχώματα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 242, 245. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 102-103, Η33/9, Η35/6, Η37/2 (1ος αι. 
π.Χ.)· ARepLond 24 (1977-1978), 82, εικ. 36.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

235. (Αριθ. 2). Κύπελλο κυλινδρικό. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 3).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο.
Σώμα κυλινδρικό, ευρυτερο προς τα επάνω, με χεί
λος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 275.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

236. (Αριθ. 3). Κύπελλο γωνιώδες. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 7).
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 264-266,350,390, 398.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου-αρχές του 1ου αι. π.Χ.

237. (Αριθ. 4). Κύπελλο αμφικωνικό. Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν. 9β).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 32-34 (πρωιμότερα, 
150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

238. (Αριθ. 5). Σκυφος «μεγαρικός». Τμήμα από το 
σώμα (Π ίν . 18α).
Πηλός γκρίζος, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Από την περίμετρο του ελλείποντος μεταλλίου εκ
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φύονται φύλλα άκανθος. Στον κάλυκα ανθέμια ανά
μεσα σε δελφίνια. Κάτω από την ακόσμητη ζ(5νη του 
χείλους σειρά με ρόδακες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηση Délos XXXI, 
πίν. 33, αριθ. 2437, πίν. 60, αριθ. 2010.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 1ου αι. π.Χ.

239. (Αριθ. 6). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σιόμα 
(Π ίν . 52).
Ύ ψ . 0,053 μ.
Π ηλός καστανόχρω μος, καθαρός. Ε πίχρ ισμα  με
λανό εσωτερικά και εξωτερικά, στη ζώνη του χ ε ί
λους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα βαθύ, ημι- 
σφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Samaria-Sebaste 
III, 332-334, σχέδ. 80, αριθ. 1-2,4 (1ος αι. π.Χ.)· Ago
ra XXIX, αριθ. 1025, σχέδ. 63 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

240. (Αριθ. 9). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Τμήμα 
από το σώμα (Π ίν. 48).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη 
του χείλους.
Σο>μα ευρΰ, με σχεδόν ευθυγραμμο τοίχωμα. Χείλος 
πλατύ, στραμμένο προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα UM, πίν. 102, 
Η35/15 (1ος αι. π.Χ.)· KSP, 90, αριθ. 283 (1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

Α π ο θ έ τ η ς  Η 33

241. (Αριθ. 5). Κύπελλο κυλινδρικό. Τμήμα από τη 
βάση (Π ίν. 3).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο, αραιό, μερικαις απολεπισμένο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα της βάσης KSP, 
99, V340 (70-25 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 1ου αι. π.Χ.

242. (Αριθ. 8). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από τη 
βάση (Π ίν. 5).
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 234 (για το περίγραμ
μα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος α ι. π .Χ .

243. (Αριθ. 10). Κύπελλο γωνιώδες. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 7).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Σώμα γωνιώδες, με χείλος σχεδόν οριζόντιο και χά 
ραξη στη ρίζα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 87, 390, 398. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 1ου αι. π.Χ.

244. (Αριθ. 18). Λοπάς. Τμήμα από το ανώτερο σώ
μα (Π ίν. 64β).
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος, με κηλΐδες καύσης. 
Άβαφη.
Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χείλος καμπύλο, με 
αυλάκωση στη ρίζα, κοίλο εσωτερικά. Λαβές οριζό
ντιες, κυλινδρικές, κολλημένες στο χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα KSP, 93, V326, 
V327 (1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 1ου αι. π.Χ. 

Α π ο θ έ τ η ς  Η 3 7

245. (Αριθ. 1). Κύπελλο ημισφαιρικό. Τμήμα από το 
κατώτερο σώμα (Π ίν . 5).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση στενή, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, με κυκλική 
αυλάκωση. Σοίμα με ευθυγραμμο περίγραμμα. Έ ντο
να ίχνη τροχού εσωτερικά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 234. Βλ. επίσης KSP, 
99, σχέδ. 10, αριθ. 341 (70-25 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ιο ςα ι. π.Χ.

246. (Αριθ. 3). Κύπελλο γωνιώδες. Τμήμα από το ανώ
τερο σιόμα (Π ίν . 7).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Σώμα γωνιώδες, με την ακμή χαμηλά. Χείλος στραμ
μένο προς τα έξω, με αβαθή χάραξη στη ρίζα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 243. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 102, Η 35/4-5 (Ιο ςα ι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ιο ςα ι. π.Χ.

247. (Αριθ. 4). Πρόχους κυλινδρική. Τμήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν. 22α).
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο στη ζώνη του χείλους.
Ώ μ ο ς ελαφρώς κυρτός, με χείλος στραμμένο προς 
τα έξω. Δυο παράλληλες χαράξεις στη ρίζα του χεί
λους και του οιμου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 17-18. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
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248. (Αριθ. 5). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 48).
Πηλός γκρίζος. Επίχρισμα μελανό.
Σώμα ευρυ, ρηχό. Χείλος πλατύ, στραμμένο προς τα 
έξω, με αυλάκωση στην εξωτερική και στην εσοτιερι- 
κή περίμετρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα ΑΆΡ, 90, σχέδ. 
5, αριθ. 283 (1ος αι. π.Χ.)· ϋΜ , πίν. 102, Η35/13-14 
(1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

249. (Αριθ. 7). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το ανώ
τερο οώμα (Π ίν. 53).
Πηλός κοκκινο>πός, ακάθαρτος. Επίχρισμα κοκκι- 
νο)πό στη ζώνη του χείλους.
Σιόμα ευρυ, καλυκωτό, με οριζόντια αυλάκωση, που 
καταλήγει σε χείλος στραμμένο έντονα προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 88, 276. Βλ. επίσης 
ΚΰΞ, 46, σχέδ. 17, ]22  (τέλη του 1ου αι. π.Χ.)· ΑΑΡ, 
259, σχέδ. 9, 16-17 (τέλη του 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

250. (Αριθ. 10). λ δρίατυπου «Ο» της κατηγορίας «Η3- 
ά ^» . Τ μήμα από το ανώτερο σιόμα (Π ίν. 67α). 
Πηλός καστανόχρωμος, εύθρυπτος, με προσμείξεις. 
Καοτανόχρωμη διακόσμηση.
Ώ μ ο ς ευθυγραμμος. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με 
χείλος πλατύ, οριζόντιο, κοίλο κάτω. Παράλληλες ται

νίες στον ώμο, στη ρίζα του λαιμού και στο χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα G uerrini 1964, 
πίν. IX, F 17 (περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.) και το 
αριθ. 106 (για τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

251. (Αριθ. 12). Λέβης κυλινδρικός. Τ μήμα από το 
ανώτερο σώμα (Π ίν . 60α).
Πηλός ωχροκάστανος, εύθρυπτος, με προσμείξεις. 
Επίχρισμα μελανό στη ζώνη του χείλους και στη ρά
χη των λαβών.
Σώμα κυλινδρικό, με ώμο ελαφρώς κυρτό. Χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιιοτές. Δυο χαρά
ξεις στη ρίζα του χείλους και του ο>μου. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 222.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

252. (Αριθ. 13). Λοπάς. Τμήμα από το ανώτερο σώ
μα (Π ίν. 64β).
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβα4)η.
Βάση κυκλική. Σώμα με ευθυγραμμο περίγραμμα, ευ
ρύτερο προς τα επάνω. Χείλος που ανοίγει προς τα έξω, 
κοίλο εσωτερικά για την υποδοχή πώματος. Λαβές ορι
ζόντιες, κυλινδρικές, με κυματοειδές περίγραμμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Hayes 1971, 266, 268, σχέδ. 
17, αριθ. 44· KSP, 260, 39^

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

ΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΙ (Αναδιπλ. Χάρτης) 

Α νασκαφικά δεδομένα

Οι κλίβανοι στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι αποκαλυφθηκαν το 1937, μετά από βαθιά άροοη, σε 
αγρό στις νοτιοανατολικές παρυφές του λόφου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια 
ολιγοήμερης αναοκαφικής έρευνας από την ομάδα της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, τα απο
τελέσματα της οποίας δημοσιευθηκαν στο περιοδικό /Η5 το ίδιο έτος25, ενώ σχετικά πληρέστερη 
δημοσίευση ακολούθησε το 1950 από τη Β. ΗοητΛηη-λλΤάϋΙάι^26.

Η διατήρηση των κλιβάνοιν ήταν αποσπασματική, καθο5ς βρέθηκε μόνο τμήμα του κυρίως χώ
ρου, ενώ με βάση την κεραμική που περιείχαν χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. Ο πρωιμότερος 
κλίβανος Α ήταν κυκλικός σε κάτοψη, με άνοιγμα προς τα ανατολικά. Στο εσωτερικό υπήρχαν δυο 
μικροί ακανόνιστοι τοίχοι και αμελούς κατασκευής κυκλική οροφή, που στήριζε το δάπεδο του χώ
ρου εναπόθεσης των αγγείων. Τμήμα των πλευρικών τοιχωμάτων ήταν λαξευμένο στο φυσικό βρά

25. Βλ. σχετικά G.M. \ roung, Archeology in Greece, 1936-1937, J H S  57 (1937), 137-138.
26. Βλ. σχετικά K K G , 165-175- K C G , 175-192.
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χο, ενώ το υπόλοιπο είχε κατασκευαστεί από ακανόνιστους λίθους με λάσπη ενδιάμεσα. Ο κλίβα
νος Α χρονολογήθηκε, με βάση τους τΰπους των αγγείων που βρέθηκαν στο δάπεδο, στον 4ο αι. 
π.Χ. Αντίθετα, ο μεταγενέστερος κλίβανος Γ, θεμελιωμένος σε ψηλότερο επίπεδο από τον προη
γούμενο, ήταν ελλειψοειδής σε κάτοψη και διατηρούσε μόνο το δυτικό τοίχο σε ύψος ελάχιστων 
εκατοστών. Ωστόσο, στο βορειότερο άκρο του βρέθηκαν λείψανα ενός τοίχου, τα οποία ανήκαν 
στον πρωιμότερο κλίβανο Β.

Σε μικρή απόσταση βόρεια του κλιβάνου Α αποκαλΰφθηκε η δεξαμενή Δ, με σωζόμενο βάθος 
4-4,50 μ. και διαμέτρο 0,65 μ., με σταδιακή αύξηση στα κατώτερα στρώματα. Βόρεια του πυθμένα 
είχε διανοιχθεΐ σήραγγα, η οποία τελικά δεν ερευνήθηκε. Το γέμισμα είχε σφραγιστεί με ακανό
νιστους λίθους, ενώ το κατώτερο τμήμα της δεξαμενής ήταν λαξευμένο στο βράχο και είχε καλυ
φθεί με σκληρό ασβεστοκονίαμα. Επιπλέον, κατά διαστήματα στα βαθύτερα στρώματα υπήρχαν 
στηρίγματα σε διαμετρικά αντίθετα σημεία. Στο δάπεδο της δεξαμενής βρέθηκαν θραύσματα κά
δων και μεγάλης λεκάνης. Το κυρίως γέμισμα, πάχους 1 μ. περίπου, περιείχε ομοιογενή κεραμική 
του β' μισού του 2ου αι. π.Χ., που ρίχτηκε διαμιάς. Τα αγγεία αυτά πρέπει αρχικά να είχαν συγκε
ντρωθεί σε χώρο απόρριψης έξω από το φρεάτιο, καθώς ορισμένα θραύσματα βρέθηκαν σκορπι
σμένα στο ανώτερο γέμισμα. Εκτός όμως από τα όστρακα αυτά, το ίδιο στρώμα περιείχε ελάχιστα 
θραύσματα αγγείων, συγχρόνων με την κεραμική του κυρίως γεμίσματος, και ολιγάριθμα μινωικά 
και γεωμετρικά όστρακα, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκε μικρή πήλινη μήτρα με ρόδακα.

Κ ατάλογος ευρημάτων

253. (ΜΗ29488). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Συ
γκολλημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 107β).
Ύ ψ. 0,468, διάμ. βάσης 0,138, διάμ. χείλους 0,165- 
0,19 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα «καλαθόσχημο», με κωνικά εξάρματα σε δυο 
σειρές. Στόμιο ελλειψοειδές. Λαβή αψιδωτή, ελλει
πτικής διατομής, που καταλήγει σε χείλος αδιαμόρ- 
φοπο. Π αράλληλες χαράξεις στο ύψος των εξαρ
μάτων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 638.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

254. (ΜΗ30435). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Συ
γκολλημένος. Συμπληροιμένος (Π ίν . 107β).
Ύψ. 0,335, διάμ. βάσης 0,13, διάμ. χείλους 0,16-0,17 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.
Ό μο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 253), με μόνη 
δ ιαφορά  ότι εδώ το σοιμα είναι σχεδόν σφαιρικό, 
ενώ το στόμιο ορίζεται από κατακόρυφη ταινία.

255. (ΜΗ30436). Κάδος απλός. Συγκολλημένος. Συ
μπληρωμένος (Π ίν . 108β).
Ύ ψ . 0,327, διάμ. βάσης 0,093, διάμ. χείλους 0,12- 
0,145 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.

Βάση χαμηλή, κωνική, ελάχιστα κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Το στόμιο ορίζεται 
από κατακόρυφη, ελάχιστα πτυχωτή ταινία. Λαβή 
αψιδωτή, ταινιωτή, με αβαθή αυλάκωση στο μήκος 
και πλαστικό έξαρμα στην κορυφή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

256. (ΜΗ30437). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Συ
γκολλημένος. Συμπληριομένος (Π ίν . 107β).
Ύ ψ . 0,35, διάμ. βάσης 0,134, διάμ. χείλους 0,18 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφος.
Σώμα σφαιρικό χωρίς ιδιαίτερη βάση, με αυλακώ
σεις στο ύψος των εξαρμάτων. Στόμιο από κατακό
ρυφη ταινία. Λαβή αψιδωτή, ελλειπτικής διατομής.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

257. (ΜΗ30438). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Συ- 
γκολ\ημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 108α).
Ύ ψ . 0,36, διάμ. βάσης 0,135, διάμ. χείλους 0,155- 
0,182 μ.
Ό μοιος με τον αριθ. 253, χωρίς όμως χαράξεις στο 
ύψος των κοινικών εξαρμάτων.

258. (ΜΗ30439). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 108α).
Ύ ψ . 0,35, διάμ. βάσης 0,116, διάμ. χείλους 0,15 μ.
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Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφος.
Ό μοιος με τον αριθ. 254.

259. (ΜΗ29489). Πρόχους με λαιμό27. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 26 και 89α).
Ύ ψ . 0,225, διάμ. βάσης 0,09, διάμ. χείλους 0,142 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Εξωτερικά επίχρισμα 
μελανό, ανομοιόμορφο. Εσωτερικά άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, οιοειδές, ελάχιστα εξογκωμένο στο κα
τώτερο τμήμα. Ώ μος πλατύς, σχεδόν οριζόντιος. Λαι
μός στενός, κυλινδρικός, με χείλος πλατύ, στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμ
μα, που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 199. Βλ. επίσης ϋΜ , 
πίν. 96, Η27/3 (125-100 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

260. (ΜΗ29473). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 30 και 91).
Ύ ψ. 0,25, διάμ. βάσης 0,07 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο στη ζώνη του χείλους και στη 
ράχη της λαβής.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα οιοειδές. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με τρι- 
φυλλόσχημο χείλος και ανάγλυφη ταινία στη ρίζα. 
Δυο χαράξεις στο λαιμό. Λαβή ταινιωτή, υπερυψω
μένη του χείλους, με νεύρωση στον άξονα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 366, 367, 401.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

261. (ΜΗ29474). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη.
Ύ ψ. 0,255, διάμ. βάσης 0,075 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 260).

262. (ΜΗ29475). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 29 και 90).
Ύ ψ . 0,21, διάμ. βάσης 0,074 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοίμα ωοειδές, εξογκωμένο στο κατώτερο τμήμα. Λαι
μός ψηλός, λεπτός, με τριφυλλόσχημο χείλος. Παράλ

ληλες χαρακτές γραμμές στη ρίζα του λαιμού και δυο 
κάτω από το χείλος. Χαρακτό φολιδωτό κόσμημα σε 
ολόκληρο το σαίμα (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυ
τικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το o\r\\ya Agora XXIX, αριθ. 
490, σχέδ. 48 (τέλη του 2ου-αρχές του 1ου αι. π.Χ.) και 
τα αριθ. 84, 635 (για το κόσμημα). Βλ. επίσης Gortina I, 
184, σχέδ. 180, αριθ. 70b- PergForsch 2, 117, αριθ. G3, 
πίν. 51· Brimeaii 1970,496, σχέδ. 163-164, αριθ. 185.18 
(τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Δρουγου - Του- 
ράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 127, σχέδ. 20· Tarsus I, 219, 
αριθ. 113· Harm III, 2, αριθ. 84* Corinth VII, III, 103, 
αριθ. 605-607 (περί το 150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

263. (ΜΗ29476). Οινοχόη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη. Λείπει το ανώτερο τμήμα του λαιμού (Π ίν. 
77 και 120β).
Σωζ. ύψ. 0,20 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Βέχση δακτυλιόσχημη. Σ(ί>μα ωοειδές. Λαιμός ψηλός, 
κυλινδρικός.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 279 (για το περίγραμ
μα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

264. (ΜΗ29477). Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλημέ
νο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 7 και 80α).
Ύ ψ. 0,056, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,085 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα γωνιώδες, με την ακμή προς τη 
βάση. Ώ μ ο ς ελαφρώς κυρτός. Χείλος σχεδόν οριζό
ντιο. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 347, 378, 380. Βλ. 
επίσης UM, πίν. 100, Η29/3, Η30/2 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

265. (ΜΗ29478). Κύπελλο γωνιώδες. Λείπουν η λα
βή και τμήματα του σώματος (Π ίν. 80α).
Ύ ψ. 0,052, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,09 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 264).

266. (ΜΗ29479). Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλημένο. 
Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 80α).

27. Στο Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσονται επίσης τρεις όμοιου σχήματος πρόχοι με λαιμό, με προέλευση το ίδιο ανα- 
σκαφικό σύνολο.
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Ύ ψ. 0,042, διάμ. χείλους 0,097 μ.
Πηλός κοκκινο)πός, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με τα αριθ. 264, 265.

267. (ΜΗ29480). Σκυφος ημισφαιρικός. Συγκολλη- 
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 18β και 85δ).
Ύ ψ. 0,088, διάμ. βάοης 0,055, διάμ. χείλους 0,152 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανοκόκ- 
κινο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους. 
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βα
θύ, ημισφαιρικό, με παράλληλες χαράξεις οτη ρίζα 
του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. γενικά γιατο όχημα Corinth VII, 
III, πίν. 6,36, αριθ. 190, 921, αντίστοιχα (γ' τέταρτο και 
μέσα του 2ου αι. π.Χ., αντίστοιχα)· Η. Thompson 1934, 
372, εικ. 56, D14 (γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.). Επίσης, 
τα αριθ. 529, 636, 637 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

268. (ΜΗ29481). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη (Π ίν . 59α και 107α).
Ύ ψ . 0,13, διάμ. βάσης 0,105, διάμ. χείλους 0,245 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του 
χείλους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα βαθύ, με καμπύλο περίγραμμα. Χείλος επίπεδο, με 
αυλάκωση στην εξωτερική περίμετρο. Λαβές οριζό
ντιες, ταινιωτές, τοποθετημένες κάτω από το χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 10, 55, 368, 371.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

269. (ΜΗ29482). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 52 και 104).
Ύ ψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,115 μ. 
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη 
του χείλους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυ
λάκωση. Σοιμα ημισηιαιρικό, με χείλος στραμμένο 
προς τα μέσα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 186, 239. Βλ. για την 
καμπύλη του περιγράμματος Δρουγου - Τουράτσο- 
γλου, Τάφοι Βέροιας, σχέδ. 21, Π 1265 (μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 123-124, 
σχέδ. 23, πίν. 1, αριθ. 12-13 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· 
Η. Thom pson 1934, 371, σχέδ. 55, D8 (γ' τέταρτο 
του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

270. (ΜΗ29497). Άωτο σκυφίδιο28. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν. 53).
Ύ ψ . 0,03, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,116 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 225, 231. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 100, Η 30/8 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

271. (ΜΗ29498). Πινάκιο29 με προεξέχον χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 49α).
Ύ ψ. 0,026, διάμ. βάσης 0,043, διάμ. χείλους 0,132 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. 240. Βλ. επίσης UM, πίν. 102, 
Η35/13-15 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

272. (ΜΗ29499). Π ινάκιο με προεξέχον χείλος30. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 49α).
Ύ ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,185 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του 
χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 228, 233. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

273. (ΜΗ29483). Κύπελλο ημισφαιρικό31. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 5 και 79α).

28. Από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο προέρχονται έντεκα όμοιου σχήματος και μεγέθους άωτα σκυφίδια, τα οποία 
φυλάσσονται στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.

29. Από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο προέρχονται επτά όμοιου σχήματος και μεγέθους πινάκια, τα οποία φυλάσσο
νται στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.

30. Τρία πινάκια όμοιου σχήματος και μεγέθους, που προέρχονται από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, φυλάσσονται 
στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.

31. Δυο όμοιου σχήματος και μεγέθους ημισφαιρικό κύπελλα, που προέρχονται από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, φυ
λάσσονται στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.
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Ύ ψ. 0,108, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Βάση ελαφρώς κοίλη κάτω, με κυκλική αυλάκιοση. 
Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς 
τα έξω και οριζόντια χάραξη στη ρίζα. Λαβή ταινιω
τή, που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 189, 224, 227. Βλ. επί
σης UM, πίν. 95-96, Η27/2 (125-100 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 125-100 π.Χ.

274. (ΜΗ29484). Κύπελλο ημισφαιρικό32. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 79α).
Ύ ψ . 0,082, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,095 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, ανομοιόμορφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 273).

275. (ΜΗ29485). Κύπελλο κυλινδρικό33. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 3 και 78α).
Ύ ψ. 0,095, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση επίπεδη, με ίχνη τροχού. Σώμα ψηλό, κυλιν
δρικό, ευρΰτερο προς τα επάνω. Λαβή ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 235. Βλ. επίσης KSP, 
91, εικ. 5, V.284 (τέλητου 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

276. (ΜΗ29487). Άωτο οκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν. 54α και 104).
Ύ ψ . 0,098, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,28 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, απολεπισμένο κατά τόπους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, καλυκωτό, με χείλος ιπραμμένο προς τα 
έξω. Κυκλική αβαθής κοιλότητα στο κέντρο του πυθ
μένα, όπου τρία εμπίεστα ανθέμια, ακτινωτά τοποθε
τημένα, περιβάλλονται από κύκλο με πυκνές λοξές 
γραμμές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 49, 88. Βλ. επίσης Tg- 
ora XXIX, αριθ. 956, 958, σχέδ. 61 (τέλη του 2ου αι.

π.Χ.)· PergForsch 2, 36, πίν. 3, C9 (γ' τέταρτο του 2ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

277. (ΜΗ29486). Άωτο οκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 54α και 104).
Ύ ψ . 0,65, διάμ. βάσης 0,083, διάμ. χείλους 0,235 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Καστανοκόκκι- 
νο ανομοιόμορφο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτε
ρικά στη ζώνη του χείλους και κατά τόπους στο σοίμα. 
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 276), με τη διαφο- 
ρά ότι εδώ δεν υπάρχει κυκλική βάθυνση και εμπίε- 
στη διακόομηοη στον πυθμένα.

278. (ΜΗ29490). Οινοχόη χωρίς προχοή. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 31 β και 92β).
Ύ ψ . 0,38, διάμ. βάσης 0,105, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυ
λίδια με αυλάκωση στο κατώτερο, κοίλη κάτω. Σώμα 
επίμηκες, ωοειδές, με ώμο σχεδόν οριζόντιο. Λαιμός 
ψηλός, κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, με χεί
λος πλατύ, επίπεδο, από διπλό πλαστικό δακτυλίδι. 
Λαβή δίλοβη, με ενάλληλα χαρακτά φύλλα στον άξο
να. Δυο παράλληλες χαράξεις οτο ανώτερο σιόμα και 
ισάριθμα πλαστικά δακτυλίδια στη ρίζα του λαιμού. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 409, 527, 603 (για το 
περίγραμμα του σώματος) και το αριθ. 661 (για το 
σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης G uerrini 1964, πίν. IX, 
F17 (ιδιαίτερα για το λαιμό).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

279. (ΜΗ29491). Οινοχόη. Το κατώτερο σώμα. Συ
γκολλημένη. Ασυμπλήρωτη (Π ίν . 77).
Σωζ. ύψ. 0,165, διάμ. βάσης 0,062 μ.
Πηλός καστανόχροψος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 263 (για το περίγραμ
μα του σώματος) και τα αριθ. 267, 637 (για το σχήμα 
της βάσης).

32. Από το ίδιο αναοκαφικό σύνολο προέρχονται δεκατέοοερα ακόμη, όμοιου οχήματος και μεγέθους ημιοφαιρικά 
κύπελλα, κατασκευασμένα από πηλό καθαρό, καστανό έως κοκκινωπό. Είναι γανιομένα με μελανό επίχρισμα, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις μεταλλικό, και συχνά ανυμοιόμορηισ.

33. Στη δυτική αποθήκη του Μουσείου φυλάσσονται δώδεκα, όμοιου σχήματος και μεγέθους κυλινδρικά κύπελλα, 
τα οποία προέρχονται από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

280. (ΜΗ30430). Ληκΰθιο. Ακέραιο. Μ ικροφθορές 
κατά τόπους (Π ίν. 46β).
Ύ ψ . 0,13, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,038 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελάχιστα διαμορφωμένη εξω
τερικά, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, 
με παράλληλες αυλακώσεις. Λαιμός ψηλός, στενός, 
κυλινδρικός, με χείλος καλυκωτό, όπου υποτυπώδες 
έξαρμα στη ρίζα. Πλαστικός δακτύλιος στη βάση 
του λαιμού. Λαβή κατακόρυφη, ελλειπτικής διατο- 
μής, με έντονες νευρώσεις στο μήκος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 678, 679. Βλ. επίσης 
Η. Thom pson 1934, 389, εικ. 76, D62 (μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

281. (ΜΗ29493). Λοπάς. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 64β και l i ly ) .
"Υψ. 0,055, διάμ. χείλους 0,153 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Σώμα χωρίς ιδιαίτερη βάση, με περίγραμμα γωνιώ
δες και χείλος στραμμένο προς τα έξω. Στην εσωτερι
κή περίμετρο περίγυρος για την υποδοχή ικόματος. 
Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές στη ρίζα του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 61-63. Βλ. επίσης Cor
inth V II, III , πίν. 29-30, αριθ. 670-671, 683-685 
αντίστοιχα (150-146 π.Χ.)· Η. Thom pson 1934,467, 
εικ. 121, D72, Ε 141 (γ' και τελευταίο τέταρτο του 2ου 
αι. π.Χ., αντίστοιχα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

282. (ΜΗ29494). Χύτρα. Συγκολλημένη. Συμπληρω- 
μένη (Π ίν . 63α και 11 Ια).
"Υψ. 0,138, διάμ. χείλους 0,13 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.
Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο, χωρίς βάση, με περί
γραμμα συνεχές έως το στραμμένο προς τα έξω χεί
λος. Παράλληλες χαράξεις στη ρίζα του. Στην εσω
τερική περίμετρο περίγυρος για την υποδοχή πώμα
τος. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 396, 397, 530. Βλ. 
επίσης Η. T hom pson 1934, 390, εικ. 77, D70-D71 
(γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· Corinth V II, III, πίν. 
27-28, αριθ. 656-658 (146 π.Χ.)· SCE IV, 3, εικ. 29, 
αριθ. 12 (150-50 π.X.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

283. (ΜΗ29501). Κάνθαρος «καλυκωτός». Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 84β).
"Υψ. 0,205, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,09 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επιφάνεια λεία, με 
επίχρισμα καστανοκόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση χαμηλή, κωνική, με κυλινδρική κοιλότητα στην 
κάτω επιφάνεια. Σώμα καλυκωτό, με ανάγλυφα λογ- 
χόσχημα φύλλα. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με κα- 
τακόρυφο χείλος και πλατύ περίγυρο στη ρίζα. Από 
τον ώμο εκφύονται οι οριζόντιες ελεύθερες κυλινδρι
κές λαβές, με καμπύλες προς τα μέσα τις απολήξεις. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Corinth VII, III, 
74, πίν. 14, 51, αριθ. 376, πρωιμότερος (α' μισό του 
3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, αριθ. 74, 76, σχέδ. 8 (α' 
μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

284. (ΜΗ29492). Σκυφος «μεγαρικός». Συγκολλημέ- 
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 85β).
"Υψ. 0,075, διάμ. χείλους 0,13 μ.
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, θα
μπό. Εξωτερικά ανάγλυφη διακόσμηση.
Σώμα ημισφαιρικό, με χείλος ελάχιστα στραμμένο 
προς τα έξω. Στο κέντρο του πυθμένα ρόδακας με 
τριπλή σειρά ενάλληλων φύλλων άκανθας περιμετρι
κά. Στο σώμα κυματοειδείς βλαστοί με φύλλα αμπέ
λου και βότρυς. Στη ζώνη του χείλους διπλός μαίαν
δρος, σβάστικα και ορθογώνια πλαίσια με εγγεγραμ
μένες χιαστές γραμμές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τα κοσμήματα Alt-Ágina II, 1, 
83, πίν. 49, αριθ. 657· Délos XXXI, πίν. 46, αριθ. 1491, 
1494, πίν. 12, αριθ. 1728, 8077,9316,67Ε, 1653.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

285. (ΜΗ29496). Λάγυνος. Συγκολλημένη. Μερικώς 
συμπληρωμένη. Λείπει η βάση (Π ίν. 38β και 96γ). 
Σωζ. υψ. 0,112, διάμ. χείλους 0,043 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κι
τρινωπό. Καστανό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα αρτόσχημο, λαιμός λεπτός, ψηλός, που κατα
λήγει σε χείλος δακτυλιόσχημο, με γραπτή ταινία στη 
ρίζα. Λαβή ταινιωτή, με νευρώσεις στον άξονα, κοί
λη εσωτερικά. Στον ώμο καμπυλόγραμμες ταινίες με 
βότρυς στους κόλπους, περικλειόμενες από στιγμές 
και παράλληλες γραμμές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά γιατοσχήμα Leronx 1913, 
15-44· Η. Thom pson 1934, 404, εικ. 92, Ε72 (τέλη 
του 2ου αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 124-125, 192, σχέδ. 
29, αριθ. 180 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .
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286. (ΜΗ30478). Υδρία με σπείρες τΰπου «Η3ο1γε». 
Λείπουν το ανώτερο τμήμα του λαιμού και ΐ] κατακόρυ- 
ιρη λαβή. Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 112γ). 
Σωζ. ύψ. 0,42, διάμ. βάσης 0,112, διάμ. λαιμού 0,085 μ. 
Πηλός καστανόχροψος, με προσμείξεις. Άßαq)η. Κα
στανό αραιό χρώψα για τη διακόσμηση.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτο). Σώμα σχεδόν σφαι
ρικό. Λαιμός στενός, κυλινδρικός, χωριστός. Λαβές μι
κρές, οριζόντιες, κυλινδρικές. Ταινία γύροι από τη βά

ση και τη ρίζα του λοιμού. Στην κύρια όψη, ανάμεσα 
στις λάβες, κλαδί κισσού περικλειόμενο από ταινίες. 
Πίσω ζεύγος κρεμάμενων ελίκων από τη ρίζα της λα
βής. Στα πλάγια τοιν οριζόντιων λαβών έλικες. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. γενικά για το σχήμα την υδρία 
Alex. 22691 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. 
επίσης Hadra Vases 1992, Μέρος Β', 41-42, πίν. 13-15.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΑΣ (Αναδιπλ. Χάρτης και Σχέδ. 1)

Ανασκαφικά δεδομένα

Το ιερό της Δήμητρας ήταν κτισμένο στους πρόποδες του λόφου των Γυψάδων, νότια του ανακτό
ρου της Κνωσού. Μολονότι η ύπαρξη του χώρου ήταν γνωστή ήδη από το 1927, η συστηματική 
έρευνα άρχισε μόλις το 1957 με την εποπτεία του M.S. Hood και ολοκληρώθηκε το 1960 από τον 
J.N. ColdstreamM. Τα λείψανα των αποκαλυφθέντων κτιρίων ήταν εν μέρει θεμελιωμένα σε πρω- 
ιμότερα μινωικά στρώματα. Η αρχαιότερη οικοδομική φάση ανήκε σε αναλημματικό τοίχο χρο
νολογούμενο περί το 700 π.Χ., σύμφωνα με την κεραμική που βρέθηκε οε αποθέτες της θεμελίοι- 
σης. Ο ναός, που διατηρούσε τμήμα μόνο της βόρειας πλευράς, οε κάτοψη φαίνεται ότι ήταν ορ
θογώνιος, τετράστυλος πρόστυλος ή δίστυλος εν παραστάσει, με προσανατολισμό από Α. προς Δ. 
Τα μοναδικά αρχιτεκτονικά μέλη που ήλθαν στο φως ήταν δύο ποίρινα δωρικά κιονόκρανα του 
5ου αι. π.Χ., ενώ στο χώρο νοτιοανατολικά του ναού εντοπίστηκαν τέσσερις κυβόλιθοι, οι οποίοι 
πιθανότατα ανήκαν σε περίβολο σύγχρονο με το οικοδόμημα.

Δυτικά του ναού αποκαλύφθηκαν λείψανα τοίχου από τρία διαφορετικά είδη τοιχοποιίας. Πα
ρά την ποικιλία στην κατασκευή του τοίχου, τα τρία τμήματα φαίνεται ότι ήταν σύγχρονα μεταξύ 
τους και χρονολογήθηκαν στον 3ο αι. π.Χ., με βάση την κεραμική του αποθέτη που βρέθηκε στη 
θεμελίωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι λείψανα κτιρίαιν ρωμαϊκών χρόνων εντοπίστηκαν στο χώρο 
βορειοδυτικά του ναού, όπου βρέθηκαν και ίχνη πρώιμων κλιβάνων, επάνω στους οποίους θεμε
λιώθηκε αργότερα κάποιο κτίριο, πιθανότατα αγροικία. Στο χώρο νοτιοανατολικά του ναού απο
καλύφθηκε η θεμελίωση ορθογώνιου οικοδομήματος με αποθέτη κάτω από το δάπεδο, που περι
είχε θραύσματα γλυπτοίν από το διάκοσμο του ναού. Η απόρριψη ταιν γλυπτών οτο χώρο αυτό έγι
νε πριν από την ανέγερση του κτιρίου, η οποία προσδιορίζεται χρονικά περί τα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ., από νόμισμα που βρέθηκε στην επίχωση του κτίσματος.

Εκτός από τον αποθέτη Α με κεραμική γεωμετρικών χρόνων, που εντοπίστηκε στη νοτιοανα
τολική γωνία του χώρου επάνω από την επίχοιση ΥΜ II κτίσματος, όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι της 
σειράς (B-G) προέρχονται από το χοίρο βορειοδυτικά του ιερού. Πρόκειται για ανασκαφικά σύνο
λα με, κατά κανόνα, ομοιογενή κεραμική και άφθονα πήλινα ειδώλια, που καλύπτουν το χρονικό 
διάστημα από τα τέλη του 5ου έως το α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Από αυτούς, οι αποθέτες Β-C χρονο
λογούνται στους κλασικούς χρόνους, ενώ οι D-G τοποθετούνται στην ελληνιστική περίοδο. Ο απο
θέτης Η, που εντοπίστηκε στο χώρο νοτιοανατολικά του ιερού, ήταν ένας αρκετά μεγάλος λάκκος 
απόρριψης αναθημάτων με συχνή διατάραξη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ιερού, καθοίς 34

34. Βλ. σχετικά K D S.
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η κεριχμική που περιείχε κάλυπτε τρεις συνεχείς αιώνες, από τον 5ο έως τον 3ο αι. π.Χ. Τέλος, ο 
αποθέτης ή, ρωμαϊκών χρόνων, αποκαλυφθηκε στη βορειοδυτική γωνία του χώρου, ενώ ο αποθέ
της Κ συγκροτείται ουσιαστικά από θραύσματα κεραμικής μη στρωματογραφημένα, τα οποία 
προέρχονται από διάφορα σημεία του χώρου.

Κατάλογος ευρημάτων

Α ποθέτη ς D

287. [Αριθ. 11 (SMP 1204)]. Βάση καλυκωτή, π ιθα
νότατα κανθάρου (Π ίν . 76β).
Διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, θαμπό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 292. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 93, Η22/4 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

288. [Αριθ. 12 (SMP 1205)]. Αμφορίσκος ή προχοί- 
οκη. Τμήμα από το λαιμά (Π ίν. 84γ).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο.
Παράλληλες χαράξεις στο λαιμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 107-109, 509.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

289. [Αριθ. 15 (SMP 1208)]. Αμφορίσκος ή προχοΐ- 
σκη. Το σώμα (Π ίν. 16).
Σωζ. υψ. 0,098, διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό έως κόκκινο.
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτο) επιφάνεια. Σώμα 
σχεδόν σφαιρικό. Οριζόντιες αυλακώσεις στον (όμο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 107-109 (για το περ ί
γραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 3ου αι. π.Χ.

290. [Αριθ. 16 (SMP 1209)]. Μικρογραφική όλπη. Συ
γκολλημένη. Ασυμπλήρωτη (Π ίν . 38γ).
"Υψ. 0,09, διάμ. βάσης 0,029, διάμ. χείλους 0,035 μ. 
Πηλός γκρίζος. Επίχρισμα μελανό, ανομοιόμορφο. 
Βάση επίπεδη, με υποτυπώδη διαμόρφωση εξωτερι
κά. Σώμα ωοειδές. Λαιμός βραχύς, με χείλος στραμ
μένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, υπερυψωμένη του 
χείλους, με οξυκόρυφη ράχη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 556. Βλ. επίσης Μαρ- 
κουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982, 78-80, σχέδ. 33 (αρ
χές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ' μ ισ ό  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .

291. [Αριθ. 18 (SMP 1211)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συ
γκολλημένο. Λείπει η λαβή (Π ίν. 6γ).
"Υψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 0,083 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη, στενή. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμ
μα, που καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 345. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 81, Η 12/15 (α 'τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

Α ποθέτη ς Ε

292. [Αριθ. 11 (SMP 1227)]. Κανθάρος κρητικου τό
που. Το κατώτερο σώμα (Π ίν. 11).
Διάμ. βάσης 0,075 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση καλυκωτή, με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο 
της κάτω κοίλης επιφάνειας. Πλαστικό δακτυλίδι 
στη μετάβαση προς το βαθύ καλυκωτό σώμα, όπου 
μαστοειδής απόφυση στο κέντρο του πυθμένα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 307-309 (για το περί
γραμμα του σ(όματος) και τα αριθ. 603, 605, 613, 
617 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

293. [Αριθ. 12(SMP 1228)]. Πρόχους με λαιμό. Τ μή
μα από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 23 και 87).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Εγχάραξη και αραιωμένος πηλός για 
τα κοσμήματα.
Σώμα oqiaipiKÓ. Λαιμός ευρυς, με χείλος στραμμένο 
προς τα έξω. Στο λαιμό χαρακτό κλαδί με γραπτά 
φύλλα κισσού, υπογραμμισμένο από δυο χαράξεις 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 76, 432, 433, 489, 525 
(για το σχήμα). Βλ. για τα κοσμήματα PergForsch 2, 
πίν. 9, 13, D I, D33, D35 (τέλητου 3ου-αρχέςτου 2ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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294. [Αριθ. 19 (SMP 1235)]. Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα 
από το οοψα (Π ίν . 51).
Ύ ψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,129 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μικρή μαστοειδή απόφυση 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα ευρΰ, ελάχι
στα γοινιώδες, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora XXIX, α- 
ριθ. 1006, σχέδ. 63 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Samaria- 
Sebaste III, 249, σχέδ. 49, αριθ. 13 (3ος-2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

295. [Αριθ. 20 (SMP 1236)]. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολ
λημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 50).
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,061 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μικρή μαστοειδή απóq)υση 
οτο κέντρο της κάτω κοίλης επιφάνειας. Σώμα ευρύ, 
ημισφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Samaria-Sebaste 
III, 249, αριθ. 12-13 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· Tarsus I, σχέδ. 
180, αριθ. 67 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

296. [Αριθ. 21 (SMP 1237)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συ
γκολλημένο (Π ίν . 6γ).
Ύ ψ . 0,067, διάμ. χείλους 0,103 μ.
Πηλός ιοχροκάστανος, καθαρός. Καστανόχρωμη κη- 
λίδα στην κυρία όψη του σώματος.
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμ
μα, που καταλήγει σε χείλος σχεδόν οριζόντιο, στραμ
μένο προς τα έξω. Άαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περί
γραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. UM, πίν. 81, Η 12/16 (πρωι- 
μότερο, α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

297. [Αριθ. 22 (SMP 1238)]. Κύπελλο γωνιώδες. Ακέ
ραιο (Π ίν. 6γ).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,08 μ. 
Πηλός κιτρινωπός, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 296).

298. [Αριθ. 23 (SMP 1239)]. Κύπελλο γωνκοδες. Συ- 
γκολλημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 6γ).
Ύ ψ. 0,048, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,083 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με τα αριθ. 296, 297.

299. [Αριθ. 24 (SMP 1240)]. Μ ικρογραφική όλπη. 
Λείπουν τμήμα του λαιμού και η λαβή (Π ίν . 38γ).

Ύ ψ. 0,099, διάμ. βάσης 0,03 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 290.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

300. [Αριθ. 25 (SMP 1241)]. Μ ικρογραφική όλπη. 
Λείπουν τμήμα του λαιμού και η λαβή (Π ίν. 38γ). 
Σωζ. ύψ. 0,09, διάμ. βάσης 0,024 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 299).

301. [Αριθ. 26 (SMP 1242)]. Μ ικρογραφική όλπη. 
Λείπει η λαβή (Π ίν . 38γ).
Ύ ψ. 0,10, διάμ. βάσης 0,025 μ.
Πηλός κοκκινο^πός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μοια  με την προηγούμενη (αριθ. 300), με μόνη δια
φορά ότι εδώ η βάση είναι αδιαμόρφωτη εξωτερικά.

302. (Αριθ. 31). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν. 62β και 110). 
Ύ ψ. 0,021, μήκ. 0,099, διάμ. βάσης 0,051, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,032 μ.
Πηλός γκρίζος, ακάθαρτος. Άβαφος.
Χωρίς βάση, με περιμετρική αυλάκωση στην επιφά
νεια στήριξης. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με βραχύ μυ- 
κτήρα και αδιαμόρφωτο περιχείλωμα γύρω από την 
οπή πλήροχτης. Λαβή οριζόντια, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora IV, αριθ. 
431 (220-180 π.Χ.), πίν. 15,41 (H T 32).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

303. (Αριθ. 32). Λύχνος. Λείπουν η λαβή και η απόλη
ξη του μυκτήρα (Π ίν . 62β και 110).
Ύ ψ. 0,026, οωζ. μήκ. 0,101, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,027 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό χρώ
μα στο μυκτήρα.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 302).

304. (Αριθ. 33). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν. 62β και 110). 
Ύ ψ. 0,032, μήκ. 0,127, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,027 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καοτανό χρώ
μα στο εμπρόσθιο τμήμα.
Βάση με υποτυπώδη διαμόρφωση. Σώμα γωνιώδες, 
με aôiapôpqxoTO περιχείλωμα γύρω από την οπή 
πλήρωσης. Μυκτήρας βραχύς, με καμπύλη απόληξη. 
Λαβή οριζόντια, ταινιωτή.
Ό μο ιος με τους αριθ. 302, 303.
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Α π ο θ έ τ η ς  F

305. [Αριθ. 1 (SMP 1251)]. Κάνθαρος κρητικουτόπου. 
Συγκολλημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν . 11).
Ύ ψ . 0,17, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,097 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, κωνική, κοίλη κάτω. Σώμα βαθύ, καλυ- 
κωτό, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Λαιμός ψηλός, κυ
λινδρικός, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές 
ταινιωτές, με πλαστικά πηνία στις απολήξεις και ανά
γλυφα κεφάλια Σιληνών στις ρίζες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 162, 474 (για το πε
ρίγραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

306. [Αριθ. 2 (SMP 1252)]. Κάνθαρος κρητικου τό
που. Συγκολλημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν . 11).
Σωζ. υψ. 0,165, διάμ. χείλους 0,117 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 305), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει πλαστικός διάκοσμος.

307. [Αριθ. 3 (SMP 1253)]. Κάνθαρος κρητικου τό
που. Το κατώτερο σώμα (Π ίν. 11).
Σωζ. υψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανόχρτομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση από πλατύ εχίνο, με κυλινδρικό στέλεχος, κοίλη 
στην κάττο επιφάνεια. Σώμα βαθύ, καλυκωτό, με «χα
μηλωμένο πυθμένα». Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 292 (για το περίγραμ
μα του σιόματος) και τα αριθ. 431, 432 (για το σχήμα 
της βάσης). Βλ. επίσης UM, πίν. 93, Η 19/1 (230-220 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

308. [Αριθ. 4 (SMP 1254)]. Κάνθαρος κρητικου τό
που. Τμήμα από το κατώτερο σώμα (Π ίν. 11).
Σωζ. υψ. 0,076, διάμ. βάσης 0,064 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο.
Βάση καλυκωτή, με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο 
της κάτω κοίλης επιφάνειας. Πλαστικό δακτυλίδι στη 
μετάβαση προς το βαθύ καλυκωτό σώμα με το «χα
μηλωμένο πυθμένα».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 292 (για το σχήμα της 
βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  το υ  3 ο υ - α ρ χ έ ς τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

309. [Αριθ. 5 (SMP 1255)]. Κάνθαρος κρητικου τό
που. Τ μήμα από το κατώτερο σιομα (Π ίν . 11).
Διάμ. βάσης 0,061 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, βαθμιδωτή, με κωνική βάθυνση κάτω 
και αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα βα
θύ, καλυκωτό.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

310. [Αριθ. 13 (SMP 1263)]. Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα 
από το σώμα (Π ίν. 50).
Ύ ψ. 0,027 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μαστοειδή απόφυση στην 
κάτω κοίλη επιφάνεια. Σώμα ευρό, ρηχό, με καμπύ
λο περίγραμμα. Χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Samaria-Sebaste 
III, 249, σχέδ. 49, αριθ. 7 (τέλητου 3ου-αρχέςτου 2ου 
αι. π.Χ.)· Agora XXIX, αριθ. 984, σχέδ. 62 (περί τα 
μέσα του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

311. [Αριθ. 14 (SMP 1264)]. Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα 
από το σώμα (Π ίν. 50).
Ύ ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,045 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 310).

312. [Αριθ. 15 (SMP 1265)]. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολ
λημένο. Λείπει τμήμα του σώματος (Π ίν. 53).
Ύ ψ. 0,035, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,112 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του 
χείλους.
Βάση στενή, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς 
τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 49, 157, 620. Βλ. επί
σης Samaria-Sebaste III, 245, σχέδ. 48, αριθ. 8 (τέλη 
του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: A  μισό του 2ου αι. π.Χ.

313. [Αριθ. 26 (SMP 1273)]. Μόνωτο σκυφίδιο. Συ
γκολλημένο. Μερικώς συμπληρωμένο (Π ίν . 55α). 
Ύ ψ. 0,053, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,105 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Επίχρισμα ωχροκάστανο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα σχεδόν ημισφαιρικό, με χείλος ελάχι-
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οτα στραμμένο ιιρος τα μέσα. Λαβή οριζόντια, τα ι
νιωτή, υπερυψωμένη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Μαρκουλάκη - 
Νινιουί-Κινδελή 1982, 94-95, σχέδ. 42 (αρχές του 3ου 
αι. π.Χ.)· W einberg 1960, 105-106, πίν. 29b, g (4ος 
αι. π.Χ.)· Agora XXIX, αριθ. 862, σχέδ. 58 (αρχές του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

314. [Αριθ. 27 (SMP 1277)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συ
γκολλημένο. Λείπει η λαβή (Π ίν . 6γ).
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,084 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη, με ίχνη τροχού. Σοόμα γοινιώδες, με 
χείλος σχεδόν οριζόντιο, στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα UM, πίν. 95, 
Η 15/8 (β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

315. [Αριθ. 28 (SMP 1278)]. Κύπελλο γωνιώδες. Ακέ
ραιο (Π ίν. 6γ).
Ύ ψ . 0,058, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. χείλους 0,08 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 314).

316. [Αριθ. 29 (SMP 1279)]. Μ ικρογραφική όλπη. 
Ακέραιη (Π ίν . 38γ).
Ύ ψ. 0,098, διάμ. βάσης 0,024, διάμ. χείλους 0,032 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό έως κοκκινιοπό, απολεπισμένο.
Ό μ ο ια  με την αριθ. 301.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

317. [Αριθ. 30 (SMP 1280)]. Μ ικρογραφική όλπη. 
Ακέραιη (Π ίν . 38γ).
Ύ ψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 0,039 μ. 
Πηλός καοτανόχροιμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μ ο ια  με την αριθ. 290.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

318. (Αριθ. 47). Λύχνος. Λείπει η λαβή (Π ίν. 62β). 
Ύ ψ. 0,022, σο)ζ. μήκ. 0,09, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. 
οπής πλήριυσης 0,031 μ.
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Καστανό χρώμα 
οτο εμπρόσθιο τμήμα.
Χωρίς βάση. Σοόμα γωνιώδες, με αδιαμόρφαιτο πε- 
ριχείλωμα γύρω από την οπή πλήρωσης. Μυκτήρας 
βραχύς, με καμπύλη απόληξη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Agora IV, αριθ. 452 (200-140 
π.Χ.), πίν. 16,42 (ΗΤ34Α).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

319. (Αριθ. 48). Λύχνος. Συγκολλημένος. Λείπουν η 
λαβή, τμήματα του σοόματος και η απόληξη του μυ- 
κτήρα (Π ίν. 110).
Ύ ψ. 0,029, σωζ. μήκ. 0,094, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,028 μ.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 318).

Α ποθέτης G

320. [Αριθ. 1 (SMP 1297)]. Κύπελλο αμφικωνικό. Τμή
μα από το κατιότερο σώμα (Π ίν. 9β και 81α).
Σωζ. υψ. 0,065, διάμ. βάσης 0,042 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, ανομοιόμορφο. Λευκό χροόμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σιόμα με γωνιώδες περίγραμ
μα. Οριζόντια χάραξη στο ύψος της ακμής. Διπλές 
χαράξεις στη ρίζα του λαιμού με στιγμές ενδιάμεσα 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 32.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

321. [Αριθ. 2 (SMP 1298)]. Πρόχους κυλινδρική. Τ μή
μα από το κατώτερο σώμα (Π ίν. 86α).
Διάμ. βάσης 0,08 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Βάση δακτυλιόσχημη, με λοξό περίγραμμα, κοίλη κά- 
τω, όπου κυκλική αυλάκωση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 510. Βλ. επίσης για 
το σχήμα της βάσης UM, πίν. 88, Η 14/1 (τέλη του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

322. [Αριθ. 3 (SMP 1299)]. Πρόχους κυλινδρική. Τ μή
μα από το ανώτερο σοόμα (Π ίν. 21 και 86α).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα 
για τα κοσμήματα.
Ώ μ ο ς ελαφρώς κυρτός. Χείλος οριζόντιο, στραμμέ
νο προς τα έξω, υπογραμμισμένο από δυο ανάγλυ
φες ταινίες. Στον ώμο κρίνα και ανθέμια εναλλάξ 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τα κοσμήματα PergForsch 2, 
πίν. 11, D4, DI 1 (τέλητου 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  το υ  3 ο υ - α ρ χ έ ς τ ο υ  2ου  α ι. π .Χ .
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323. [Αριθ. 4 (SMP 1300)]. Ό στρακο από το χείλος 
κλειστού αγγείου, πιθανότατα πρόχου (Π ίν . 120β). 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό. Αραιωμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κο
σμήματα.
Μ αίανδρος σε προοπτική (διακόσμηοη της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 82, 213 (για το μαί
ανδρο). Βλ. επίσης Stylistic Progression , 35-36.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

324. [Αριθ. 10 (SMP 1306)]. Τμήμα από το χείλος ευ- 
ρυστομου αγγείου, πιθανότατα κρατήρα (Π ίν . 37β). 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό έως κόκκινο, απολεπισμένο. Εγχάραξη και λευκό 
χριόμα για τα κοσμήματα.
Στη ζοινη του χείλους εγχάρακτο δικτυωτό, υπογραμ
μισμένο από χαρακτό κλαδί με φύλλα κισσού (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το κόσμημα A lt-A g in a  II, 1, 
πίν. 41, αριθ. 546 (3ος αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 164, 
αριθ. 66, πίν. 59α (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Δρουγου - 
Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, πίν. 27, Π 1345.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

325. [Αριθ.15 (SMP 1311)]. Άωτο σκυψίδιο. Τμήμα 
από το σιόμα (Π ίν. 50).
Ύ ψ . 0,038 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Βάση δακτυλιόσχημη. Σιόμα ευρυ, ημισφαιρικό, με 
χείλος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Δρουγου - Τουρά- 
τσογλου, Tcaf oi Βέροιας, 128, σχέδ. 21, Π 1265 (α' τέταρτο

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ (Αναδιπλ. Χάρτης)

του 2ου αι. π.Χ.)· Samana-Sebaste III, 249, οχέδ. 49, 
αριθ.13 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· Tarsus I, 216, σχέδ. 180g.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. 

Α ποθέτη ς Κ

326. (Αριθ. 20). Ιχθυοπινάκιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 47β και 102γ).
Διάμ. βάσης 0,14 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό. Λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με ζεύγος διαμπε
ρών οπών στο πάχος. Σώμα ευρυ, με αβαθή κοιλότη
τα oto κέντρο του πυθμένα, οριζόμενη από αυλάκωση. 
Εσωτερικά φύλλα δάφνης, πλαισιωμένα από στιγμε'ς. 
Στον πυθμένα ενάλληλα κρεμάμενα τόξα (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Antioch  IV, 1, πίν. 
I, Η 1 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. για τα κοσμήματα 
PergForsch 2, πίν. 12, D19 (γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

327. (Αριθ. 22). Άωτο σκυφίδιο. Τμήμα από το σώμα 
(Π ίν . 53).
Ύ ψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,052 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώ
νη του χείλους.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα καλυκωτό, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Η. Thom pson 1934,436, σχέδ. 
117, D5 (γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικά δεδομένα

Το ιερό του Γλαύκου εντοπίστηκε στις παρυφές της ακρόπολης της Κνωσού, σε απόσταση 300 μ. 
δυτικά της κεντρικής αυλής του μινωικου ανακτόρου και 200 μ. νότια της «Ανεξερεύνητης Έπαυ
λης». Αφορμή για την ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1976 από την Αγγλική 
Αρχαιολογική Σχολή σε συνεργασία με την ΚΓ' ΕΠΚΑ υπήρξε η ανεύρεση αρχαίων κτισμάτων κα
τά τις εργασίες για την ανέγερση οικοδομής στο οικόπεδο Βλαχάκη35. Η ανασκαφική έρευνα απο
κάλυψε επάλληλες οικοδομικές φάσεις με διαταραγμένη στρωματογραφία. Η παλαιότερη ανήκε

35. Βλ. σχετικά A R epL ond  24 (1976-1977), 3, εικ. 1, αριθ. 5· K R S , 1-30, πίν. 1-9.
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στους υπομινωικούς χρόνους, ενώ η αμέσως επόμενη, που διατηρούσε λείψανα από δάπεδο οικίας, 
χρονολογήθηκε με βάση τα σχήματα των αγγείων στην ανατολίζουσα περίοδο. Σε μεταγενέστερη 
χρονική περίοδο στη θέση της εγκαταλελειμμένης οικίας οικοδομήθηκε ορθογώνιος χώρος, στο δά
πεδο του οποίου βρέθηκαν σκεύη οικιακής χρήσης με ασαφή χρονολόγηση. Το πιθανότερο είναι η 
κεραμική αυτή να ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο, καθώς τα ευρήματα από το επόμενο στρώμα χρο
νολογήθηκαν λίγο μετά το 500 π.Χ. Στη συνέχεια, στο παχύ στρώμα επίχωσης που κάλυψε την πρω- 
ιμότερη φάση, εντοπίστηκε πήλινο δάπεδο με άφθονη κεραμική, πολλά αναθηματικά αγγεία αλλά 
και πήλινα ανάγλυφα πλακίδια, τα οποία χρονολογήθηκαν με μορφολογικά κριτήρια και εντάχθη
καν στα ευρύτερα χρονικά πλαίσια του 3ου-α' μισού του 1ου αι. π.Χ. Από την τελική φάση κατοίκη
σης του χώρου στους ρωμαϊκούς χρόνους ήλθαν στο φως λείψανα κτίσματος, το οποίο είχε οικοδο- 
μηθεί επάνω στο παχύ στρώμα καταστροφής της προηγούμενης ελληνιστικής περιόδου.

Κ ατάλογος ευρημάτων

328. (Αριθ. 9). Σκύφος αττικού τύπου. Ακέραιος (Π ίν. 
85α).
Ύ ψ . 0,088, διάμ. χείλους 0,076 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, στιλπνό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα με έντονα καμπύλο περίγραμμα στο μέσον του 
ύψους, που καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα 
έξο). Λαβές οριζόντιες, πεταλόσχημες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 562-565.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.

329. (Αριθ. 34). Μ ικρογραφικός σταμνοειδής λέβης. 
Ακέραιος (Π ίν . 62α).
Ύ ψ. 0,148, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,097 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό στη 
ζώνη του χείλους και στη ράχη των λαβών.
Βάση κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βα
θύ, ωοειδές. Λαιμός ευρύς, βραχύς, με χείλος πλατύ, 
οριζόντιο. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 85, 495. Βλ. για τη βά
ση ΙΙΜ, πίν. 80, Η 12/10 (σ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

330. (Αριθ. 41). Μ ικρογραφικός σταμνοειδής λέβης. 
Συγκολλημένος. Μερικώς συμπληρωμένος (Π ίν. 61). 
ΛΤψ. 0,13, διάμ. χείλους 0,136 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, στη ζώνη του χείλους και στη ράχη των 
λαβών.
Βάση χαμηλή, κωνική, ελάχιστα κοίλη στην κάτω ε
πιφάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός ευρύς, βρα
χύς, που ανοίγει προς τα επάνω. Λαβές οριζόντιες, 
ταινιωτές, λοξά τοποθετημένες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 115:β (για τη βάση). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.

331. (Αριθ. 45). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημένο 
(Π ίν. 1 και 78α).
Ύ ψ. 0,0885, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυλά
κωση. Σώμα κυλινδρικό, με χείλος στραμμένο ελα
φρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με σχεδόν τριγω
νικό περίγραμμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

332. (Αριθ. 46). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 1).
Ύ ψ. 0,0885, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 0,072 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, με κοκκινωπές κηλίδες από την άνιση 
όπτηση.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυλά
κωση. Σώμα κυλινδρικό, με χείλος στραμμένο ελα
φρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό πε
ρίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 127, 179. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 87, 93, Η 13/2, Η22/2 (225-200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-200 π.Χ.

333. (Αριθ. 47). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 1).
Ύ ψ. 0,083, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,083 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
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Βάση στενή, δακτυλιόσχημη, με κυκλική αυλάκωση 
στην κάτω κοίλη επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, ευ- 
ρΰτερο προς τα επάνω, με χείλος στραμμένο ελα
φρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό πε
ρίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 9, 11, 334. Βλ. επίσης 
το αριθ. 142 (για το άνοιγμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 200-175 π.Χ.

334. (Αριθ. 48). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Λείπει η λαβή και τμήμα του σώματος (Π ίν. 1). 
Ύ ψ . 0,085, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,074 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 333), με μόνη δ ια 
φορά ότι εδώ η κάτω επιφάνεια της βάσης φέρει μα
στοειδή απόφυση.

335. (Αριθ. 49). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημένο 
(Π ίν . 1).
Ύ ψ. 0,089, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,074 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο.
Βάση πλατιά, «ψευδοδακτυλιόσχημη», ελαφρώς κοί
λη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, κυλινδρικό, ελά
χιστα ευρυτερο προς τα επάνω, με χείλος στραμμένο 
ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με καμπύλο 
περίγραμμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 300-250 π.Χ.

336. (Αριθ. 50). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 1).
Ύ ψ . 0,09, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. χείλους 0,075 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα καστανοκόκ- 
κινο, απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, «ψευδοδακτυλιόσχημη», με κυκλική 
αυλάκωση στην κάτω, ελαφρώς κοίλη επιφάνεια. Σώ
μα κυλινδρικό, ελάχιστα ευρυτερο προς τα επάνω, 
με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, 
με τριγωνικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 70-71, 392. Βλ. επ ί
σης UM, πίν. 87-88, Η 13/2, Η 14/2 (τελευταίο τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-200 π.Χ.

337. (Αριθ. 51). Μ ικρογραφικό κυλινδρικό κύπελλο. 
Συγκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 2 και 78α). 
Ύ ψ. 0,077, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,069 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ' μ ισ ό  το υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

338. (Αριθ. 52). Μ ικρογραφικό κυλινδρικό κύπελλο. 
Ακέραιο (Π ίν. 2 και 78α).
Ύ ψ. 0,074, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,069 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, ανομοιόμορφο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 337).

339. (Αριθ. 54). Μ ικρογραφικό κυλινδρικό κύπελλο. 
Συγκολλημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν. 2).
Ύ ψ. 0,063, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 0,048 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό, με χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τρ ι
γωνικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 275. Βλ. επίσης ϋπετεγ 
βΐ αί 1976, 265, σχέδ. 542 (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

340. (Αριθ. 55). Μ ικρογραφικό κυλινδρικό κύπελλο. 
Τμήμα από το σώμα (Π ίν. 3).
Ύ ψ. 0,056, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. χείλους 0,055 μ. 
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα κοκκινω
πό στη ζώνη του χείλους και στη ράχη της λαβής. 
Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό, με τονισμένη την 
ακμή γύρω από την επιφάνεια στήριξης. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. ϋΜ , πίν. 102, Η33/5-7, Η35/1-3 
(1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

341. (Αριθ. 56). Κύπελλο ημισφαιρικό. Ασυγκόλλητο. 
Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 4).
Ύ ψ. 0,066, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. χείλους 0,08 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, κα
τά τόπους απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό, ελαφρώς πεπιεσμέ
νο, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιω
τή, με καμπύλο περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 174, 417, 487, 569.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

342. (Αριθ. 57). Κύπελλο ημισφαιρικό. Ασυγκόλλη
το (Π ίν. 4).
Ύ ψ . 0,069, διάμ. χείλους 0,085 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 341).

343. (Αριθ. 58). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλημέ
νο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 4).
Ύ ψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,03, διάμ. χείλους 0,072 μ.
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Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη. Σο>μα σφαιρικό, ελάχιστα εξογκοιμένο 
προς τα επάνω, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα 
έξω. Λαβή ταινιωτέ], με τριγωνικό περίγραμμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ.τααριθ. 164,567,629-630,666.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.X.

344. (Αριθ. 59). Κύπελλο ημισφαιρικό. Ασυμπλήρω
το (Π ίν. 5).
Ύ ψ. 0,053, διάμ. βάσης 0,033, διάμ. χείλους 0,072 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο.
Βάση επίπεδη. Σοίμα ημισφαιρικό, ελάχιστα γωνιώ
δες, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 152.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.X.

345. (Αριθ. 63). Κύπελλο γωνιώδες. Ακέραιο (Πίν. 6γ). 
Ύ ψ. 0,0545, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,0815 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα. 
Χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή τα ι
νιωτή, με καμπύλο περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 97, 291.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 300 π.Χ.

346. (Αριθ. 64). Κύπελλο γωνιώδες. Ακέραιο (Πίν. 6γ). 
Ύ ψ. 0,055, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. χείλους 0,086 μ. 
Πηλός κοκκινιοπός, καθαρός. Άβαφο. Κοκκινωπές 
κηλίδες κατά τόπους.
Βάση επίπεδη. Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χεί
λος στραμμένο προς τα έξω. Άαβή ταινιωτή, με τρ ι
γωνικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 128, 296-298. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

347. (Αριθ. 65). Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλημένο. 
Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 7).
Ύ ψ. 0,055, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σιομα γωνιώδες, με την ακμή ψηλά 
τοποθετημένη. Χείλος σχεδόν οριζόντιο. Άαβή τα ι
νιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 35-36. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 89, Η 16/7 (α 'τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-100 π.Χ.

348. (Αριθ. 66). Κύπελλο γωνιώδες. Τμήμα από το 
σώμα. Συγκολλημένο (Π ίν. 7).

Ύ ψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,033, διάμ. χείλους 0,093 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χεί
λος σχεδόν οριζόντιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 86, 379.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.

349. (Αριθ. 67). Κύπελλο γωνιώδες. Αείπει η λαβή . 
Ύ ψ. 0,045, διάμ. χείλους 0,06 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα βαθύ, με γωνιώδες περίγραμ
μα. Χείλος σχεδόν οριζόντο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Hayes 1971,260,267, σχέδ. 10, 
16, αριθ. 16 και 36, αντίστοιχα (τέλη του 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

350. (Αριθ. 68). Μ ικρογραφικό γωνιώδες κύπελλο. 
Ακέραιο (Π ίν. 7 και 79γ).
Ύ ψ. 0,0315, διάμ. βάσης 0,029, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 236.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 1ος αι. π.Χ.

351. (Αριθ. 70). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. 
Ασυμπλήρωτο (Π ίν. 8 και 80β).
Ύ ψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,064 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, μεταλ
λικό, κατά τόπους απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, κω
νική στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, ωοειδές. Λαι
μός ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο ελαφριάς 
προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, υπερυψωμείνη του χεί
λους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 93.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

352. (Αριθ. 72). Μ ικρογραφικός κάνθαρος κρητικου 
τύπου. Συγκολλημένος. Λείπει η μία λαβή (Π ίν . 11 
και 82).
Ύ ψ . 0,098, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,063 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, απολεπισμένο κατά τόπους. Αραιωμένος 
πηλός για τα κοσμήματα.
Βάση κωνική, από τρία επάλληλα δακτυλίδια, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σοάμα βαθύ, ωοειδές. Λαιμός 
ευρύς, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές. Στο λαιμό σταγόνες 
οριζόμενες από παράλληλες χαράξεις (διακόσμηοη 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 203, 211 (για το πε
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ρίγραμμα του σώματος) και το αριθ. 661 (ιδιαίτερα 
για το σχήμα της βάσης). ΒΛ. επίσης ϋ Μ , πίν. 95, 
Η24/1, Η24/5 (α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

353. (Αριθ. 73). Μ ικρογραφικός κάνθαρος. Συγκολ
λημένος (Π ίν . 76β και 120β).
Ύ ψ. 0,065, διάμ. βάσης 0,03, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη, λευκό χρώμα και α 
ραιωμένος πηλός για τα κοσμήματα.
Βάση κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
επίπεδη κάτω. Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυ
λινδρικός, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
Λαβές ταινιωτές. Στο λαιμό χαρακτό κλαδί με φύλλα 
δάφνης, υπογραμμισμένο από δυΌ κυματοειδείς γραμ
μές (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τα κοσμήματα Πατσιαδά 
1983, 152-153, πίν. 55β, σχέδ. 9, αριθ. 26 (α' μισό 
του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

354. (Αριθ. 74). Μ ικρογραφικός αμφορίσκος. Μ ερι
κώς συγκολλημένος (Π ίν . 17α και 84γ).
Ύ ψ . 0,10, διάμ. βάσης 0,03, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο κατά τόπους. Λευ
κό χρώμα και αραιωμένος πηλός για τα κοσμήματα. 
Βάση βαθμιδωτή, από τρία επάλληλα δακτυλίδια, 
επίπεδη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, ωοειδές. 
Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με παράλ\ηλες χαράξεις. 
Λαβές ταινιωτές. Στον ώμο ζεύγη χαρακτών γραμ
μών, όπου οι επάνω γεμίζουν με στιγμές και οι κάτω 
με κυματοειδείς ταινίες. Ενδιάμεσα τοξωτή γραμμή 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 206-207 (για το περί
γραμμα του σώματος) και το αριθ. 352 (για το σχή
μα της βάσης). Βλ. για τη διακόσμηση Πατσιαδά 
1983, 159, 168, 184-185, πίν. 56β, αριθ. 48, πίν. 61γ, 
αριθ. 84, πίν. 71 β-ε, αριθ. 146, 149-150, 147, πίν. 
72α-β, αριθ. 153, 151 (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

355. (Αριθ. 75). Μ ικρογραφικός «καλαθόσχημος» 
κάνθαρος. Ακέραιος (Π ίν. 14β και 83ε).
Ύ ψ . 0,078, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,06 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ρικώς απολεπισμένο. Λευκό χρώμα και αραιιομένος 
πηλός για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με κυκλική αυλάκω
ση. Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα. Χείλος ελαφρώς

στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές. Οριζόντια αυ
λάκωση στη μέγιστη διάμετρο του σώματος. Δυο χα
ράξεις στη ρίζα του χείλους που γεμίζουν με στιγμές. 
Ανάμεσα στις λαβές σταγόνες υπογραμμισμένες από 
ταινία (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 83, 156 (για το περ ί
γραμμα του σώματος). Βλ. επίσης Καλτσάς 1983, 34, 
σχέδ. 6, αριθ. 1656 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. 
π.Χ.). Πρβλ. τα αριθ. 331-332 (για το σχήμα της βά
σης). Βλ. επίσης UM, πίν. 88, Η 14/1 (β' μισό του 3ου 
αι. π.Χ.). Πρβλ. το αριθ. 358 (για τη διακόσμηση). 
Βλ. Corinth VII, III, πίν. 39, αριθ. 494, 464 (3ος αι. 
π.Χ.)· PergForsch 2, εικ. 3, αριθ. 3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ε' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

356. (Αριθ. 76). Μικρογραφικός «καλαθόσχημος» κάν
θαρος. Ακέραιος (Π ίν . 14β και 84α).
Ύ ψ. 0,064, διάμ. βάσης 0,028, διάμ. χείλους 0,047 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, θαμπό, 
ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα με σιγμοειδές περίγραμμα. Λαβές ταινιωτές. 
Οριζόντια χάραξη στη μέγιστη διάμετρο του σώμα
τος. Δυο παράλληλες χαράξεις στη ρίζα του χείλους. 
Πρβλ. για το σχήμα τον προηγούμενο (αριθ. 355).

357. (Αριθ. 77). Κάνθαρος «καλαθόσχημος». Συγκολ
λημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν . 15α και 83ε).
Ύ ψ. 0,093, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. χείλους 0,07 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό. Λευκό χρώμα και αραιωμένος πηλός για 
τα κοσμήματα.
Βάση στενή, βαθμιδωτή, με κυκλική αυλάκωση στην 
κάτω επίπεδη επιφάνεια. Σώμα βαθύ, με σιγμοειδές 
περίγραμμα. Λαβές ταινιωτές (διακόσμηση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 355-356 (για το σχή
μα) και το αριθ. 353 (για τα κοσμήματα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

358. (Αριθ. 78). Κάνθαρος γωνιώδης. Μερικώς συ
γκολλημένος (Π ίν . 14α).
Ύ ψ. 0,10, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,068 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Λευκό χρώμα και αραιωμένος πη
λός για τα κοσμήματα (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 3, 26, 163 (για το πε
ρίγραμμα του σώματος) και τα αριθ. 154, 355 (για 
τα κοσμήματα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

84



359. (SMP 391). Μικρογραφικός «καλαθόσχημος» κάν
θαρος. Συγκολλημένος. Ασυμπλήρωτος (Π ίν. 84α). 
Ύ ψ. 0,069, διάμ. βάσης 0,028, διάμ. χείλους 0,041 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, αραιό.
Ό μοιος στο σχήμα με τον αριθ. 356, με μόνη δ ιαφο
ρά ότι εδώ το σώμα είναι επίμηκες.

360. (Αριθ. 79). Μ ικρογραφικός κωδωνόσχημος κρα
τήρας. Συγκολλημένος. Συμπληριομένος (Π ίν . 96β). 
Ύ ψ. 0,086, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,079 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Άβαφος.
Βάση πλατιά, κωνική, με οριζόντιες αυλακώσεις, επί
πεδη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα κωδωνόσχημο, με 
χείλος πλατύ, στραμμένο προς τα έξω. Λαβές οριζό
ντιες, κυλινδρικές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 402. Βλ. επίσης KKG, 
πίν. 13Α, αριθ. α (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 300 π.Χ.

361. (Αριθ. 80). Μικρογραφικός κιονωτός κρατήρας. 
Συγκολλημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 96α).
Ύ ψ. 0,08, διάμ. χείλους 0,055 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση κωνική, από επάλληλα άνισα δακτυλίδια. Σώ
μα σχεδόν ημισφαιρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, 
με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές διπλές, κα- 
τακόρυφες, κυλινδρικές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για το σχήμα Ducrey et al. 
1976, 254-56, σχέδ. 1-3- La Rosa 1984, 807, πίν. 
CXXVIII, εικ. 3, αριθ. 8.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

362. (Αριθ. 82). Μ ικρογραφικός σταμνοειδής λέβης 
με ψευδοπροχοή. Συγκολλημένος. Ασυμπλήρωτος 
(Π ίν . 108γ).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. χείλους 0,047 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Καστανοκόκκινο 
χρώμα στη ζώνη του χείλους και στις λαβές.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω. Σώμα σχεδόν 
σφαιρικό, με ώμο πλάγιο. Χείλος κατακόρυφο. Λαβές 
οριζόντιες, ταινιωτές, επάνω στον ώμο, με ψ ευδο
προχοή ανάμεσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 8, 460, 461, 488 (γε
νικά για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

363. (Αριθ. 83). Σκυφος ημίτομος. Συγκολλημένος. 
Τμήμα από το σώμα (Π ίν. 85γ).
Ύ ψ. 0,08 μ.

Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, ανομοιόμορφο. Λευκό χρώμα, αραιωμέ
νος πηλός και εγχάραξη για τα κοσμήματα.
Σώμα ημισφαιρικό, χωρίς διαμορφωμένη βάση, με 
τρία γυναικεία ανάγλυφα κεφάλια για στηρίγματα. 
Εξωτερικά στη ρίζα του χείλους διπλή χάραξη με 
στιγμές ενδιάμεσα. Ακολουθουν χαρακτά κρεμάμε- 
να τόξα με στιγμωτους ρόδακες στο εσωτερικό. Κα- 
τακόρυφες χαράξεις στα σημεία ένωσης με στιγμε:ς 
στις απολήξεις (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora XXIX, 
αριθ. 311,315, σχέδ. 20· Δρουγου 1988, 77-79· Mé- 
déon V, 40, εικ. 44-45. Πρβλ. για τη διακόσμηση Dura- 
Europos IV, 1, πίν. II, αριθ. 35.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

364. (Αριθ. 84). Μ ικρογραφική πρόχους με λαιμό. 
Συγκολλημένη (Π ίν . 26).
Ύ ψ. 0,076, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. χείλους 0,052 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κι
τρινωπό.
Βάση δακτυλιόσχημη, επ ίπεδη  κάτω. Σώμα βαθύ, 
ωοειδές. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 52, 395.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

365. (Αριθ. 85). Μ ικρογραφική τριφυλλόστομη οι- 
νοχόη. Συγκολλημένη (Π ίν. 28 και 90).
Ύ ψ. 0,085, διάμ. βάσης 0,035 μ.
Πηλός κασιανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, ελάχιστα εξογκωμένο στο κατώτερο 
τμήμα. Λαιμός ψηλός, στενός, κυλινδρικός, με τριφυλ- 
λόσχημο χείλος. Λαβή ταινιωτή, υπερυψωμένη του 
χείλους. Χαρακτά κρεμάμενα τόξα στον ώμο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 2, 628 (για το περ ί
γραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

366. (Αριθ. 86). Μ ικρογραφική τριφυλλόστομη οι- 
νοχόη. Συγκολλημένη (Π ίν . 30).
Ύ ψ. 0,079, διάμ. βάσης 0,028 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό στη 
ζώνη του χείλους και στη ράχη της λαβής.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη στην κάτω επιφ ά
νεια. Σώμα ιοοειδές. Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός, με 
χείλος τριφυλλόσχημο. Λαβή ταινιωτή, υπερυψιομέ- 
νη του χείλους.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 260, 261, 401. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

367. (Αριθ. 87). Μ ικρογραφική τριφυλλόστομη οι- 
νοχόη. Μερικώς συγκολλημένη (Π ίν . 30 και 92α). 
Ύ ψ . 0,087, διάμ. βάσης 0,032 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα ομοιόχρω- 
μο. Καστανοκόκκινο χροψα για τα κοσμήματα. 
Ό μο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 366), με 
μόνη διαφορά ότι εδώ ο λαιμός είναι βραχύτερος. 
Στον οψο ανθέμια. Στο σώμα, κάτω από τρέχουσα 
σπείρα, παράσταση κυνηγιού με αίγαγρο ανάμεσα σε 
δύο σκυλιά. Ολόβαφη η ζώνη του χείλους και η ράχη 
της λαβής (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηση τις υδρίες 
«D», Alex. 23356, Tübingen 4836 S./16 και Alex. 
32047. Βλ. αντίστοιχα H ad ra  Vases, πίν. 344, 354 και 
J.-Y. Em pereur - M.D. Nenna, Necropolis I, Les hydúes 

de H a d ra , Institut Français dArchéologie Orientale, 
Alexandrie, Le Caire 2001, 232-234, σχέδ. 7.1-7.3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: A' μισό του 2ου αι. π.Χ.

368. (Αριθ. 88). Μ ικρογραφική λεκάνη. Συγκολλη- 
μένη. Ασυμπλήρωτη (Π ίν . 58).
Ύ ψ. 0,07, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,125 μ. 
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 10 ,55 ,268 ,371 ,618 . 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

369. (Αριθ. 89). Μ ικρογραφική λεκάνη. Ακέραιη 
(Π ίν . 107α).
Ύ ψ. 0,046, διάμ. βάσης 0,033, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Εσωτερικά επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο, απολεπισμένο. Εγκάρσιες πινελιές στις 
λαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 496 (για το περίγραμ
μα του σώματος). Βλ. επίσης U M , πίν. 93, Η 19/6 (τέ
λη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

370. (Αριθ. 90). Μ ικρογραφική λεκάνη. Συγκολλη
μένη. Συμπληροψένη (Π ίν . 107α).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. χείλους 0,075 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό χρώ
μα στη ζώνη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 368.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

371. (Αριθ. 91). Μ ικρογραφική λεκάνη. Συγκολλη
μένη. Ασυμπλήρωτη.

Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,026, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος. Καστανό χρώμα στη 
ζώνη του χείλους.
Βάση στενή, κωνική, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με ελαφρώς 
κυρτό περίγραμμα. Χείλος πλατύ, επίπεδο, με αυλά
κωση στην εξωτερική περίμετρο. Λαβές οριζόντιες, 
ταινιωτές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 10, 55, 368, 618. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος-1ος αι. π.Χ.

372. (Αριθ. 92). Μ ικρογραφικός σταμνοειδής λέβης. 
Ακέραιος (Π ίν . 108γ).
Ύ ψ. 0,069, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,045 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Καστανό χροίμα 
στη ζώνη του χείλους και οτις ράχες των λαβών. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα το αριθ. 362.

373. (Αριθ. 106). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν. 110).
Ύ ψ. 0,028, μήκ. 0,099, διάμ. βάσης 0,023, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,015 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, με προσμείξεις. Επίχρισμα 
κοκκινωπό, θαμπό.
Κατασκευή με μήτρα. Σώμα από δύο μέρη, με αδ ια 
μόρφωτη βάση. Στην επάνω επιφάνεια γύρω από 
την οπή πλήρωσης ερωτιδείς πλαισιώνουν γυναικείο 
κεφάλι. Προσωπείο Σιληνού στη ρίζα του μυκτήρα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για τον τύπο Δρούγου - 
Τουράτσογλου, Τάιροι Β έροιας, 138* Mentzel, A n tike  

L a m p en , 21, σχέδ. 18.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

374. (Αριθ. 107). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν . 110).
Ύ ψ. 0,023, μήκ. 0,108, διάμ. βάσης 0,043, διάμ. 
οπής πλήρωσης. 0,018 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, με προσμείξεις. Καστανό χρώ
μα στην απόληξη του μυκτήρα.
Βάση πλατιά, αδιαμόρφωτη. Σώμα με αμφικωνικό 
περίγραμμα, γωνιώδες. Αδιαμόρφωτο περιχείλιομα 
γύρω από την οπή πλήρωσης. Μυκτήρας βραχύς, με 
καμπύλη απόληξη. Λαβή οριζόντια, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Agora  IV, αριθ. 464 (τελευταίο 
τέταρτο του 3ου-γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 16, 
24, 42 (ΗΤ 34 Variants).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

375. (Αριθ. 108). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν . 110).
Ύ ψ. 0,028, μήκ. 0,108, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,021 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό χρώ
μα στο εμπρόσθιο τμήμα.
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Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 374), αλλά με πιο 
γωνιώδες περίγραμμα.

376. (Αριθ. 109). Λύχνος. Συγκολλημένος. Ασυμπλή
ρωτος. Λείπει η λαβή (Π ίν . 110).
Ύ ψ . 0,026, μήκ. 0,095, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. 
οπής πλήρο>σης 0,021 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό χρώ
μα στο εμπρόσθιο τμήμα.

Ό μο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 375).

377. (Αριθ. 110). Λύχνος. Ακέραιος. Μικροαποκρου- 
σεις στο περιχείλωμα (Π ίν. 110).
"Υψ. 0,027, μήκ. 0,116, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,022 μ.
Πηλός κασιανόχρωμος, ακάθαρτος. Καστανό χρώ
μα στο εμπρόσθιο τμήμα.
Ό μοιος με τους αριθ. 375, 376.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜ ΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (Αναδιπλ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Η ανασκαψική έρευνα στη θέση Αμπελόκηποι της Κνωσού πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1989- 
1991, με σκοπό την επέκταση των πανεπιστημιακών κτιρίων36. Ο χώρος ήταν ήδη γνωστός ως τμή
μα του βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού των ιστορικών χρόνων. Συνολικά ήλθαν στο φως 118 τά
φοι, κυρίως ορθογώνιοι λακκοειδείς, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που περιείχαν από μία 
ταφή ο καθένας. Σε ανώτερα στρώματα αποκαλΰφθηκαν είκοσι καλυβίτες, ενώ τρεις ημιυπέργειοι 
κτιστοί τάφοι-μαυσωλεία του 1ου αι. μ.Χ. ερευνήθηκαν στη βόρεια πλευρά του χώρου. Στην πλει
ονότητά τους οι ελληνιστικοί τάφοι ήταν λιτά κτερισμένοι, ενώ το επικρατέστερο είδος αγγείου 
ανάμεσα στα πήλινα κτερίσματα ήταν το μυροδοχείο. Με εξαίρεση τον τάφο 89 που περιείχε νό
μισμα της Αχαϊκής Συμπολιτείας (151 -146 π.X.), η χρονολόγηση της κεραμικής των υπόλοιπων τά
φων στηρίζεται σε εξωτερικά κριτήρια, κατά κύριο λόγο στη σύγκριση με χρονολογημένα παράλ
ληλα από την Κρήτη ή άλλα ελληνιστικά κέντρα, δεδομένο που αναγκαστικά οδηγεί σε ευρυτερη 
χρονολόγηση.

Κ ατάλογος ευρημάτων

378. [ΜΗ29452 (Τ. 92)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 79γ).
"Υψ. 0,047, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,089 μ. 
Πηλός ωχροκάοτανος, ακάθαρτος. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 35, 36, 194, 347.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

379. [ΜΗ29453 (Τ. 92)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολ
λημένο. Ασυμπλήρωτο (Π ίν . 79γ).
"λ’ψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. χείλους 0,093 μ. 
Πηλός ωχροκάοτανος, ακάθαρτος. Άβαφο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 348.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

380. [ΜΗ29454 (Τ. 46)]. Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 7 και 79γ).
Ύ ψ . 0,052, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,093 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 264. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 100, Η29/3, Η 30/2 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

36. Βλ. σχετικά Α Δ  46 (1991), Χρονικά, 391-392.
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381. [ΜΗ29455 (Τ. 39)]. Μυροδοχείο. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρο)μένο (Π ίν. 42 και 98).
Ύ ψ. 0,355, διάμ. βάσης 0,078, διάμ. χείλους 0,079 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, μερι
κώς απολεπισμένο.
Βάση δισκόμορφη, με ψηλό στέλεχος, κοίλη στην κά
τω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, με τη μέγιστη διάμετρο 
στο ύψος των ώμων. Λαιμός στενός, ψηλός, ελάχιστα 
ευρυτερος προς τα επάνω, με λοξότμητο χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 667. Βλ. επίσης K C G , 
183, πίν. 14C,D (125-100 π.X.)· Gortina 1 ,191-192, σχέδ. 
185-186, αριθ. 91 (περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Φ. Ζα- 
ψειροπουλου - Π. Χατζηδάκης, Γ '  Ε λλΚ ερ , πίν. 198, 
202α, Β 14960 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

382. [ΜΗ29456 (Τ. 52)]. Μυροδοχείο. Το σώμα. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 98).
Σωζ. υψ. 0,125, διάμ. βάσης 0,038 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση δισκόμορφη, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια, 
που χωρίζεται από το χαμηλό πόδι με χάραξη. Σώμα 
ωοειδές, έντονα διογκωμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ακαμάτη, Τάψοι Π έλ λ α ς , 184, 
πίν. 36, αριθ. 310 (2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

383. [ΜΗ29457 (Τ. 48)]. Ψευδοαμφορίσκος. Το σώ
μα. Συγκολλημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 98).
Σωζ. υψ. 0,13, διάμ. βάσης 0,037 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη με σχετικά ψηλό πόδι και έντο
να καμπυλωμένη κοιλιά. Στο ύψος των ώμων δυο ορι
ζόντιες ψευδολαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Καλτσάς 1983, 
57, σχέδ. 21, αριθ. 1720 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου 
αι. π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάψοι Π έλλα ς , 184, σχέδ. 58, πίν. 
37, αριθ. 309 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Δρου- 
γου - Τουράτσογλου, Τάψοι Β έροιας, πίν. 10, Π 1243, 
Π 1244 (αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

384. [Μ Η29458 (Τ. 48)]. Μ υροδοχείο. Το σώμα 
(Π ίν . 98).
Σωζ. ΰψ. 0,134, διάμ. βάσης 0,034 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, α 
πολεπισμένο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 383).

385. [Μ Η29459 (Τ. 44α)]. Μ υροδοχείο. Ακέραιο 
(Π ίν. 42 και 98).
Ύ ψ. 0,20, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,037 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο. Καστανό χρώ
μα στη ζώνη του χείλους.
Βάση δισκόμορφη. Κοιλιά επιμήκης. Λαιμός ψηλός 
με λοξότμητο χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ακαμάτη, Τάψοι 
Π έλλας, 133-134, σχέδ. 30, πίν. 7, αριθ. 57 (2ος αι. π.Χ.)· 
Φ. Ζαφειροπουλου - Π. Χατζηδάκης, Γ '  Ε λλΚ ερ , πίν. 
202α, Β 14902 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.). 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.

386. [ΜΗ29460 (Τ. 103)]. Μυροδοχείο. Συγκολλημέ
νο. Ελάχιστα συμπληρωμένο (Π ίν . 98).
Ύ ψ . 0,065, διάμ. βάσης 0,02, διάμ. χείλους 0,027 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση δισκόμορφη με λεπτό πόδι. Κοιλιά ωοειδής. 
Λαιμός ψηλός, με χείλος λοξότμητο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ακαμάτη, Τάψοι 
Π έλλα ς , 162, πίν. 22, σχέδ. 47, αριθ. 192 (β' μισό του 
2ου αι. π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 
56, πίν. 26, Π 1402 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· 
Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Γ '  Ε λ λ Κ ερ , πίν. 42β, αριθ. 
9984 (1ος αι. π.Χ.)- ΚβταιηείΚοϊ IX, πίν. 69, αριθ. 387 
(μέσα του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 71, αριθ. 402/1, 403/1-2 
(1ος αι. π.Χ.)· Φ. Ζαφειροπουλου - Π. Χατζηδάκης, Τ '  
Ε λλΚ ερ , πίν. 202β (τέλητου 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.). 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.

387. [ΜΗ29461 (Τ. 46)]. Μυροδοχείο. Ακέραιο (Π ίν. 
98).
Ύ ψ. 0,081, διάμ. βάσης 0,024, διάμ. χείλους 0,025 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση δισκόμορφη, που χωρίζεται με χάραξη από το 
λεπτό πόδι. Κοιλιά ωοειδής. Λαιμός ψηλός, με χεί
λος λοξότμητο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ακαμάτη, Τάψοι 
Π έ λ λ α ς , 160, πίν. 22, αριθ. 179 (2ος αι. π.Χ.)· Δρου
γου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 57, πίν. 26, Π 1404 
(β' μισό του 2ου-1ος αι. π.Χ.)· ΚεταιηείΗθ3 IX, πίν. 96, 
Ε 101/2 (2ος αι. π.Χ.).
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.

388. [ΜΗ29462 (Τ. 89)]. Μυροδοχείο. Συγκολλημέ- 
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 98).
Ύ ψ . 0,12, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 0,032 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση δισκόμορφη, με χαμηλό πόδι. Σώμα ωοειδές, 
με λαιμό χονδρό και χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Βπιπ63ΐι 1970, 
483, σχέδ. 116, αριθ. 61.14 (β' μισό του 1ου αι. π.Χ.),
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491, σχέδ. 143-144, αριθ. 85.3, 85.4 (τέλητου 2ου αι. 
π.Χ. η λίγο αργότερα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

389. [ΜΗ30482 (Τ. 101)]. Λύχνος. Συγκολλημένος. 
Συμπληρωμένος (Π ίν. 110).

Ύ ψ . 0,032, μήκ. 0,109, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,017 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 60.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

ΤΟ ΙΕΡΟ - ΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ (Αναδιπλ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Κατά τις εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου, που πραγματοποιήθηκαν το 1995 στο χώρο νότια του 
κεντρικού κτιρίου του Βενιζέλειου νοσοκομείου, αποκαλΰφθηκαν λείψανα αναλημματικών τοίχων 
από αργολιθοδομή, οι οποίοι ήταν θεμελιωμένοι επάνω σε στρώμα από καμένο χώμα. Οι κατα
σκευές φαίνεται ότι ανήκαν πιθανότατα σε ιερό, καθώς άφθονα θραύσματα πήλινων ειδωλίων του 
τύπου Δήμητρας-Κυβέλης περισυνελέγησαν από το χώρο, ενώ η κεραμική, κυρίως ελληνιστικών 
χρόνων, προήλθε από διαταραγμένες επιχώσεις. Ανάλογη στρωματογραφική εικόνα παρουσίαζε 
και το τμήμα ανατολικότερα του πιθανολογούμενου ιερού, όπου αποκαλΰφθηκαν θεμέλια τοίχου, 
ενώ άφθονα όστρακα περισυνελέγησαν από τον περιβάλλοντα χώρο. Η κεραμική από τα κτίσμα- 
τα αυτά παρουσιάζεται ως ενιαίο σύνολο, ενώ ο χρονολογικός προσδιορισμός των ευρημάτων στη
ρίζεται στη μορφολογική εξέταση και στη σύγκριση με χρονολογημένα αγγεία, γεγονός που οδη
γεί στην ευρύτερη χρονολόγηση των τύπων.

Κ ατάλογος ευρημάτων

390. (ΜΗ29232). Κύπελλο γωνιώδες. Συγκολλημένο 
(Π ίν . 7 και 80α).
Ύ ψ. 0,061, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,096 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 236, 264-266, 380. 
Βλ. επίσης ϋΜ , πίν. 100, Η30/2, πίν. 102, Η35/4-5 
(τέλη του 2ου-1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

391. (ΜΗ29234). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 51 και 104).
Ύ ψ. 0,044, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,115 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μαστοειδή απόφυση στο κέ
ντρο της κάτω κοίλης επιφάνειας. Σώμα ευρύ, ημισφαι- 
ρικό, με λοξότμητο χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 51, 79, 80, 185. Βλ. 
επίσης ϋΜ , πίν. 95, Η24/3 (200-175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α ' μ ισ ό  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .

392. (ΜΗ29235). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 3 και 78α).
Ύ ψ. 0,09, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,074 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση πλατιά , «ψευδοδακτυλιόσχημη», ελάχιστα 
κοίλη στην κάτω επ ιφ άνεια , όπου κυκλική αυλά
κωση. Σώμα κυλινδρικό, ελάχιστα ευρύτερο προς 
τα επάνω , με χείλος στραμμένο ελαφρώ ς προς τα 
έξω. Άαβή τα ινιω τή, με σχεδόν τρ ιγω νικό π ερ ί
γραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 71, 127, 336. Βλ. επ ί
σης υΜ , πίν. 87, Η 13/2 (τελευταίο τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

393. (ΜΗ29236). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 78α).
Ύ ψ. 0,094, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,072 μ.
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Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, στιλπνό, ανομοιόμορφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 392).

394. (ΜΗ29237). Πρόχους κυλινδρική. Τ μήμα από 
το τοίχωμα (Π ίν . 21 και 86α).
Ύ ψ . 0,11 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο. Λευκό 
χρώμα και αραιωμένος πηλός για τα κοσμήματα. 
Ώ μ ο ς  ευθυγραμμος, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω, υπογραμμισμένο από υποτυπώδη δακτύλιο. Στον 
ώμο, ανάμεσα σε άβαφη χαρακτή γραμμή επάνω και 
διπλή κάτω, λογχοειδή ενάλληλα φύλλα (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 19 (για το περίγραμ
μα του σιόματος) και τα αριθ. 33, 139 (για τη διακό- 
σμηοη).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

395. (Μ Η29238).Μ ικρογραφική πρόχους με λαιμό. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 26 και 89α). 
Ύ ψ . 0,122, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Κηλίδα μελα
νού απολεπισμένου χρώματος στην κυρία όψη. 
Βάση σχεδόν επίπεδη, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα 
βαθύ, ωοειδές. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χείλος 
στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, 
που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 52, 364.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

396. (ΜΗ29239). Χύτρα. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 63α και 111α).
Ύ ψ . 0,155, διάμ. χείλους 0,135 μ.
Πηλός γκρίζος, ακάθαρτος. Άßαq)η.
Σώμα με συνεχές περίγραμμα έως το χείλος, που 
στρέφεται προς τα έξω. Εξωτερικά διατρέχεται από 
πλαστικό δακτύλιο, εσωτερικά από περίγυρο για την 
υποδοχή πώματος. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 282, 530.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

397. (ΜΗ29240). Χύτρα. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη.
Ύ ψ. 0,17, διάμ. χείλους 0,13 μ.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 396).

398. (ΜΗ29249). Κύπελλο γωνιώδες. Συμπληρωμένη 
η λαβή (Π ίν. 79γ).
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,092 μ.

Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μοιο  με το αριθ. 380.

399. (ΜΗ29250). Πρόχους κυλινδρική. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 19 και 86α).
Ύ ψ . 0,112, διάμ. βάσης 0,052, διάμ. χείλους 0,09 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, ανομοιόμορφο. Λευκό χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, με κυκλική αυλάκωση στην κά
τω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό, με σχεδόν ευθυγραμ- 
μο ώμο, που καταλήγει σε χείλος ελαφρώς στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με τριγωνικό περίγραμ
μα. Στον ώμο δελφίνια προς τα δεξιά, οριζόμενα από 
διπλές άβαφες χαράξεις, όπου η κάτω γεμίζει με στιγ
μές (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη βάση UM, πίν. 88, Η 14/1 
(τέλη του 3ου αι. π.Χ.) και τα αριθ. 76, 656 (για το 
δελφίνι).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

400. (ΜΗ29251). Πρόχους κυλινδρική. Συγκολλημέ
νη. Συμπληρωμένη η λαβή και τμήματα του σώμα
τος (Π ίν . 21 και 86α).
Ύ ψ . 0,20, διάμ. βάσης 0,085, διάμ. χείλους 0,135 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, ανομοιόμορφο. Λευκό χρώμα για τα κο
σμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια, με αβαθή κυκλική αυλάκωση. Σώμα βαθύ, 
κυλινδρικό, με ευθύγραμμο ώμο, που ορίζεται στη ρ ί
ζα από δυο χαράξεις. Χείλος χοντρό, σχεδόν οριζό
ντιο. Μαστοειδής απόφυση στο κέντρο του πυθμένα. 
Έντονες αυλακώσεις στο εσωτερικό τοίχωμα. Στη ζώ
νη του ώμου κυματοειδής τα ινία  με στικτούς ρό δα 
κες στους κόλπους (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυ
τικής Κλιτΰος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 20, 226 (για το περί
γραμμα του σώματος) και το αριθ. 23 (για τη διακό- 
σμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

401. (ΜΗ29252). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 30 και 91).
Ύ ψ. 0,245, διάμ. βάσης 0,075 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. Μελανό 
χρώμα στη ζώνη του χείλους και στη ράχη της λαβής. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές. Λαιμός χωριστός, κυλινδρικός, ευρύτε
ρος προς τα επάνω, με παράλληλες αυλακώσεις κατά 
διαστήματα. Πλαστικό έξαρμα στη ζώνη του χείλους.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 260, 261, 366 (για το 
περίγραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

402. (ΜΗ29254). Μ ικρογραφικός κωδωνόσχημος 
κρατήρας. Συμπληρωμένος (Π ίν . 96β).
Ύ ψ. 0,066, διάμ. βάσης 0,033, διάμ. χείλους 0,044 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 360.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

403. (ΜΗ29258). Μικρογραφικός αρυτήρας. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 63β και 111 β).
Ύ ψ . 0,09, διάμ. βάσης 0,062, διάμ. χείλους 0,081 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο, με χεί
λος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. Άαβή κατακό- 
ρυφη, συμπληρωμένη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Η. Thompson 
1934, 341, σχέδ. 21, Β32, 348, σχέδ. 29, C8, 373, σχέδ. 
58, D19· Agora XXIX, αριθ. 1481-1482, οχέδ. 111 
(3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

404. (ΜΗ29261). Προχοΐδιο σφαιρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 96ε).
Ύ ψ. 0,08, διάμ. βάσης 0,028, διάμ. χείλους 0,071 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα κοκκινω
πό, μερικώς απολεπισμένο εσωτερικά και εξωτερικά. 
Βάση στενή, ελαφρώς κοίλη. Σώμα σχεδόν σφαιρι
κό, με παράλληλες αβαθείς χαράξεις στη μέγιστη 
διάμετρο. Χείλος πλάγιο, στραμμένο προς τα έξω. 
Άαβή με σχεδόν τετράγωνη διατομή και αυλακώσεις 
στη ράχη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 537, 639. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Ο ΤΑΦΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕΡΑΓΙΑ ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ (Αναδιπλ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Στην τοποθεσία Σεράγια, που βρίσκεται στην περιοχή νότια του ανακτόρου της Κνωσού, αποκα- 
λΰφθηκε το 1967 λαξευτός ορθογώνιος τάφος, όπου σε αβαθή λάκκο στην ανατολική πλευρά του 
δαπέδου βρέθηκε σκελετός με ελάχιστα πήλινα κτερίσματα37. Τα ολιγάριθμα αγγεία από την τα
φή αποδίδουν τύπους χρονολογούμενους γενικά στον 3ο-2ο αι. π.Χ., δεδομένο που προκύπτει από 
τη συγκριτική μορφολογική εξέταση, η οποία αποτελεί τη μοναδική μέθοδο χρονολόγησης της κε
ραμικής από τον τάφο αυτό.

Κ ατάλογος ευρημάτων

405. (ΜΗ29819). Μυροδοχείο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο το κατώτερο σώμα (Π ίν. 42 και 98). 
Ύ ψ. 0,455, διάμ. χείλους 0,078 μ.
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός στενός, σχετικά ψ η
λός, που καταλήγει σε χείλος από πλατύ λοξότμητο 
δακτυλίδι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Μ. Τσιμπίδου- 
Αυλωνίτη, Γ'ΕλλΚερ, 84, πίν. 40α (αριστερά, 200-175 
π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάχροι Πέλλας, 157, πίν. 22, αριθ. 164 
(αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Δρούγου - Τουράτσογλου, 
Τάχροι Βέροιας, πίν. 60, Π2104 (α' τέταρτο του 2ου αι. 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

37. Κοντά στον τάφο βρέθηκε και δεύτερος, ίδιας κατασκευής αλλά ακτέριστος, βλ. σχετικά Α Δ  22 (1967), 486, πίν.
360ζ.
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406. (ΜΗ30432). Λέβης κυλινδρικός. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 60α).
Ύ ψ. 0,168, διάμ. βάσης 0,195, διάμ. χείλους 0,232 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Εσωτερικά επί
χρισμα αραιό, καστανοκόκκινο. Εξωτερικά άβαφος. 
Βάση «ψευδοδακτυλιόσχημη», ελάχιστα υπερυψω
μένη στην κάτω επιφάνεια, όπου περιμετρική αυλά
κωση. Σώμα κυλινδρικό. Χείλος πλατύ, στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 118, 223. 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος-2ος αι. π.Χ.

407. (ΜΗ30433). Μυροδοχείο. Ακέραιο (Π ίν . 43α).

Ύ ψ. 0,197, διάμ. βάσης 0,024, διάμ. χείλους 0,028 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα τεφρό, 
θαμπό.
Βάση δισκόμορφη, που χωρίζεται από το ψηλό πόδι 
με χάραξη. Σώμα επίμηκες. Λαιμός λεπτός, με λο- 
ξότμητο χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Δρούγου - Του- 
ράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 26, Π 1402 (μετά τα μέ
σα του 2ου αι. π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 160, πίν. 
22, αριθ. 179- Kerameikos IX, 187, πίν. 96, Ε101.1 (2ος 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

Ο ΑΠ Ο Θ ΕΤΗ Σ - ΙΕΡΟ ΣΤΗ Ν Π ΕΡΙΟ Χ Η  ΤΗΣ «ΟΙΚΙΑΣ ΤΩ Ν ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ >
ΤΟΥ Μ ΙΝΩΙΚΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ (Αναδιπλ. Χάρτης)

Ανασκαφικά δεδομένα

Η κεραμική που παρουσιάζεται στον ακόλουθο κατάλογο προέρχεται πιθανότατα από αναθημα
τικό αποθέτη, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο τα αγγεία να αποτελούσαν τον 
εξοπλισμό κάποιου ιερού κοντά στην περιοχή της «Οικίας των Τοιχογραφιών», νότια του Βασιλι
κού δρόμου του Ανακτόρου της Κνωσού38. Επειδή τα ανασκαφικά δεδομένα είναι ανύπαρκτα για 
τη χρονολογική τοποθέτηση της κεραμικής, απομένει μόνον η σύγκριση με τύπους εγχώριους ή ευ
ρύτερα γνωστούς. Με βάση τη μορφολογική εξέταση προκύπτει ότι τα αγγεία θα μπορούσαν να 
χρονολογηθούν στο 2ο αι. π.Χ., με μεγαλύτερη πιθανότητα στο β' μισό του, χωρίς όμως τη δυνα
τότητα σαφέστερου προσδιορισμού.

Κ ατάλογος ευρημάτων

408. (ΜΗ29500). Κύπελλο με λαιμό. Συμπληρωμένο 
τμήμα του χείλους και της βάσης (Π ίν. 8 και 80β). 
Ύ ψ. 0,155, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,083 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επιφάνεια λεία, με 
επίχρισμα κοκκινωπό, απολεπισμένο.
Βάση κωνική, από επάλληλα άνισα δακτυλίδια, κοί
λη στην κάτω επ ιφ άνεια , με μαστοειδή  απόφυση 
στο κέντρο. Σώμα ψηλό, ωοειδές. Λαιμός ευρύς, κυ
λινδρ ικός, με χείλος πλατύ, επ ίπεδο , στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβή ταινιω τή, υπερυψ ω μένη του 
χείλους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 352 (για το περίγραμ
μα του σώματος) και το αριθ. 259 (για το χείλος). 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

409. (ΜΗ30423). Οινοχόη χωρίς προχοή. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 93α).
Ύ ψ. μέχρι το χείλος 0,40, διάμ. βάσης 0,108, διάμ. 
χείλους 0,115 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Επιφάνεια λεία. 
Άβαφη.
Βάση κωνική, με οριζόντιες αυλακώσεις, κοίλη κάτω.

38. Βλ. σχετικά Pendlebury 1963, 358, πίν. XLII, 3.

92



Σώμα επίμηκες, οιοειδές, με ώμο πλατύ, σχεδόν ορι
ζόντιο. Ζεύγη παράλληλων χαράξεων στο κατώτερο 
σώμα και ισάριθμοιν στο ανώτερο και στον ώμο. Στο 
κατώτερο σώμα τέσσερα ανάγλυφα φύλλα άκανθος, 
με αναδιπλωμένες απολήξεις και χαρακτά σχηματο
ποιημένα άνθη ενδιάμεσα. Λαιμός στενός, ψηλός, κυ
λινδρικός, με δύο παράλληλα εξάρματα στη ρίζα. 
Χείλος πλατύ, επίπεδο, με ανάγλυφα «ιωνικά αυγά» 
στην περίμετρο. Λαβή κατακόρυφη, διπλή, στρεπτή, 
υπερυψοψένη του χείλους, πλαισιωμένη στην επάνω 
και κάτω απολήξη από κυλινδρικά στελέχη που κατα
λήγουν σε ανάγλυφους ρόδακες και σπείρες αντίστοι
χα. Πλαστικό φύλλο στη ράχη της λαβής, που στερε
ώνεται με δακτύλιο, και ανάλογο στη ρίζα, όπου πρό
σθετο ανάγλυφο κεφάλι Έρωτα. Στην απόληξη της 
λαβής στο εσωτερικό του χείλους ανάγλυφο κεφάλι 
Σατύρου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 278 (για το περίγραμ
μα του σοψατος) και το αριθ. 527 (για το σχήμα της 
λαβής).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

410. (ΜΗ30424). Κάνθαρος «καλυκωτός». Ακέραι
ος. Συγκολλημένες οι λαβές (Π ίν . 84β).
Ύ ψ . μέχρι το χείλος 0,129, διάμ. βάσης 0,035, διάμ. 
χείλους 0,07 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επιφάνεια λεία. 
Εξωτερικά επίχρισμα κοκκινοιπό, απολεπισμένο. Εσω
τερικά άβαφος.
Βάση στενή, κωνική, με κυλινδρική κοιλότητα στην 
κάτω επιφάνεια. Σώμα καλυκωτό, με κατακόρυφες 
χαράξεις. Λαμός ευρύς, ψηλός, κυλινδρικός, με χεί
λος κατακόρυφο και πλαστικό περίγυρο στη ρίζα. 
Στη βάση του ώμου υψώνονται οι λεπτές κυλινδρικές 
ελεύθερες λαβές, που καμπυλώνουν προς τα μέσα 
και κάτω ψηλότερα από το επίπεδο του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 283, όπου και περισ
σότερα παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

411. (ΜΗ30425). Κάνθαρος «καλυκωτός». Ακέραιος 
(Π ίν . 84β).
' Υψ. μέχρι το χείλος 0,124, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. 
χείλους 0,07 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επιφάνεια  λεία. 
Εξωτερικά επίχρισμα κοκκινωπό, απολεπισμένο. Εσω
τερικά άβαφος.
Ό μο ιος στο σχήμα με τον προηγούμενο (αριθ. 410), 
με μόνη διαφορά ότι δεν φέρει χαράξεις στο σώμα.

412. (ΜΗ29502). Κάνθαρος «καλυκωτός». Συγκολ
λημένος. Συμπληροιμένος (Π ίν . 84β).

"Υψ. μέχρι το χείλος 0,15, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. 
χείλους 0,082 μ.
Πηλός ωχροκάστανος,καθαρός. Επιφάνεια λεία. Εξω
τερικά επίχρισμα καστανοκόκκινο, απολεπισμένο. 
Άβαφος εσωτερικά.
Ό μοιος με τον αριθ. 283, με μόνη διαφορά ότι στο 
σώμα έχει κατακόρυφες αυλακοΌεις.

413. (ΜΗ29503). Κάνθαρος «καλυκωτός». Συγκολ
λημένος (Π ίν . 84β).
"Υψ. μέχρι το χείλος 0,128, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. 
χείλους 0,07 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επιφάνεια λεία. Επί
χρισμα καστανοκόκκινο, απολεπισμένο. Εσωτερικά 
άβαφος.
Ό μο ιος με τον αριθ. 411.

414. (ΜΗ30426). Κάνθαρος «καλυκωτός». Συγκολ
λημένος (Π ίν. 84β).
"Υψ. μέχρι το χείλος 0,165, διάμ. βάσης 0,033, διάμ. 
χείλους 0,112 μ.
Π ηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επιφάνεια λεία. 
Εσωτερικά άβαφος. Εξωτερικά κηλίδες μελανού χρώ
ματος στη ρίζα των λαβών.
Ό μοιος με τον αριθ. 410, με μόνη διαφορά ότι στο 
σώμα έχει κατακόρυφα «ανάγλυφα πέταλα» και στις 
ρίζες των λαβών επίθετα γυναικεία κεφάλια από την 
ίδια μήτρα.

415. (ΜΗ30427). Κάνθαρος «καλυκωτός». Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 84β).
"λ"ψ. μέχρι το χείλος 0,172, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. 
χείλους 0,112 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επιφάνεια λεία. 
Εσωτερικά άβαφος. Εξαιτερικά επίχρισμα κοκκινω
πό, απολεπισμένο.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 414).

416. (ΜΗ29504). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Ακέ
ραιο (Π ίν. 102δ).
"Υψ. 0,025, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. χείλους 0,13 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Επιφάνεια λεία.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρύ, ρηχό, με χείλος πλατύ, επίπεδο, κρεμά- 
μενο ελαφρώς προς τα έξω. Αυλακώσεις στην εσωτε
ρική και εξωτερική περίμετρο του χείλους. Στο κέ
ντρο του πυθμένα, μέσα σε κύκλο οριζόμενο από αυ
λάκωση, κεφάλι Μέδουσας σε υψηλό ανάγλυφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα ΠΜ, πίν. 100, 
Η30/10 (150-125 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  τ ο υ  2 ο υ  α ι. π .Χ .
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Γ. Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΤΤΟΣ (Σχέδ. 2-3)

Ανασκαφικά δεδομένα

Η αρχαία Λυκτος ή Λυττος39 ήταν κτισμένη επάνω σε λόφο, βορειοανατολικά του σημερινού χωρίου 
Ξιδάς της επαρχίας Πεδιάδος. Από τα σωζόμενα λείψανα των κτισμάτων και τις νεκροπόλεις, φαίνε
ται ότι η έκταση που κατείχε ήταν μεγαλύτερη από 1.000 στρέμματα. Η έρευνα στο χώρο της αρχαί
ας Λυττου πραγματοποιήθηκε σε δυο ανασκαφικές περιόδους. Η πρώτη διενεργήθηκε το 1970 σε 
αγρό στη νότια κλιτό του λόφου της αρχαίας πόλης40. Στο μεγαλύτερο τμήμα του χώρου η επίχωση 
ήταν ελάχιστη, εξαιτίας των συνεχών αρόσεων, με αποτέλεσμα οι τοίχοι του ανασκαφέντος κτίσμα- 
τος να έχουν καταστραφεί εντελώς στο νότιο τμήμα, ενώ στο βόρειο διατηρούνταν δυο έως τρεις 
δόμοι από τη θεμελίωση. Συνολικά αποκαλΰφθηκαν τρία δωμάτια αποσπασματικής διατήρησης 
(Σχέδ. 2). Στο ανατολικό τμήμα του αγρού ήλθαν στο φως ο δυτικός και ο βόρειος τοίχος διοματίου, 
όπου στη γωνία την οποία σχημάτιζαν βρέθηκε στρώμα από απανθρακωμένα ξυλά μαζί με οστέινα 
μικροαντικείμενα. Επίσης, από το βορειοδυτικό τμήμα του κεντρικού χώρου περισυνελέγησαν θραύ
σματα αρχαϊκών πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση41, ενώ κάτω από αυτά βρέθηκαν μελαμβαφή και 
άβαφα αγγεία μαζί με χάλκινο φθαρμένο νόμισμα της Λυττου42. Με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα 
και τα κινητά ευρήματα η εγκατάλειψη της οικίας μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά περί τα τέλη του 
3ου αι. π.Χ. και να σχετιστεί με την καταστροφή της αρχαίας Λυττου το 221/220 π.Χ.

Το 1983 διενεργήθηκε η δεύτερη ανασκαφική έρευνα στο ανατολικό τμήμα του λόφου της αρ
χαίας Λυττου σε απόσταση 100 μ. περίπου βορειοανατολικά της πρώτης43. Η αρχαιολογική σκα
πάνη αποκάλυψε τέσσερα δωμάτια ελληνιστικού κτίσματος (Σχέδ. 3). Από αυτά, το μεγαλύτερο 
διατηρούσε στο κέντρο τρεις από τις αρχικά τέσσερις βάσεις των ξύλινων κιόνων, που σχημάτιζαν 
τετράγωνο και περιέκλειαν κτιστή εσχάρα, ενώ δίπλα υπήρχε και κτιστή τράπεζα. Στο καμένο 
στρώμα, πάχους 0,50-0,60 μ., το οποίο κάλυπτε τους χώρους και κυρίως το δάπεδο του δευτέρου δω
ματίου βρέθηκαν άφθονα σπασμένα και καμένα αγγεία, θραύσματα αρχαϊκών πίθων και πολλοί 
απανθρακωμένοι καρποί μαζί με κομμάτια από καμένα ξυλά. Τα ανασκαφικά στοιχεία σε συν
δυασμό με τους τόπους των αγγείων συνηγορουν για τη σύνδεση του ανασκαφικου στρώματος με 
το ιστορικό γεγονός της καταστροφής της αρχαίας Λυττου, δεδομένο που επιτρέπει και το συσχε
τισμό του στρώματος με εκείνο από την πρώτη δοκιμαστική έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ότι η καταστροφή της πόλης το 221/220 π.Χ., γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανα
σκαφική μαρτυρία, μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρει ένα ασφαλές terminum ante quem για τη 
χρονολογική και την τυπολογική κατάταξη της κεραμικής, όχι μόνον από τη Λόττο αλλά και από 
τον ευρυτερο κρητικό χώρο.

39. Για τη γλωσσική μορφή του ονόματος Λύκτος-Λύττος πρέπει να σημεκοθεί ότι η πρώτη είναι παλαιότερη και συ- 
ναντάται ήδη στον Όμηρο, ενώ η δεύτερη είναι νεότερη και απαντά για πρώτη φορά το 249 π.Χ. σε συνθήκη των Λυττίων 
και τιον συμμάχων τους με το βασιλιά Αντίοχο Β' του βασιλείου των Σελευκιδών, βλ. R ehm  D elphinion 140, 132. Γενικά για 
την ιστορία της πόλης, βλ. Sanders 1982, 147-149- Guarducci, IC , 179 κ.ε. Βλ. επίσης σχετικά σχόλια στα κεφάλαια για 
τα ιστορικά δεδομένα της εποχής και για το τοπικό εργαστήριο της Λυττου.

40. Βλ. σχετικά Α Δ  26 (1971), Χρονικά, 491-496.
41. Η συνεύρεση αρχαϊκών πίθων και ελ\ηνιστικής κεραμικής έχει διαπιστωθεί και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Κρή

της, όπως στην Απολλωνία, την Κνωσό ή τη Φαιστό, βλ. Π Α Ε  1973, 211· LP W , 36· ASAtene XLV-XLVI (1967-1968), 94, εικ. 44.
42. Βλ. N. Svoronos, N um ism atique de la Crète ancienne, 1890, 232, πίν. XXII, 29.
43. Βλ. σχετικά Α Δ  38 (1983), Χρονικά, 354, πίν. 151α- Ρεθεμιωτάκης 1984, 49-65.
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Κ ατάλογος ευρημάτων

417. (ΜΗ 19287). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη- 
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 4 και 78β).
Ύ ψ . 0,078, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό, ελάχιστα πεπιε
σμένο, με χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
Λαβή ταινιωτή, με καμπύλο περίγραμμα, που κατα
λήγει στο εσοιτερικό του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 342, 568, 570.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

418. (ΜΗ 19288). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ- 
μπληροιμένο (Π ίν . 51 και 104).
Ύ ψ. 0,063, διάμ. βάσης 0,053, διάμ. χείλους 0,113 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Βάση κωνική, με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο της 
κάτω επιφάνειας. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με χεί
λος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Η. Thom pson 1934, 318, εικ. 
117, Α20 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Miller 1974, 
223-224, σχέδ. 4, αριθ. 30· Rotroff 1983, 267, σχέδ. 
5, αριθ. 35 (285-250 π.Χ.)· Ö. Özyigit, ΒΈ λλΚ ερ, 95- 
96, πίν. 56a (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Demetrias I, πίν. 
29, αριθ. 3 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

419. (ΜΗ 19344). Αλατοθήκη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 
49γ και 103β).
Ύ ψ. 0,046, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,067 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο στη ζώνη του χείλους.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ημισφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα KDS, 41, σχέδ. 
13, Η48 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.)· Sciatbi, 72, πίν. 
LVI, 117 (τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.)· Agora 
XII, αριθ. 949 (350-325 π.Χ.)· Olynthus V, 351, πίν. 
232, αριθ. 765 (αρχές του 4ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 
αριθ. 1083, σχέδ. 65 (περί το 275 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

420. (ΜΗ 19293). Κάνθαρος με απλό χείλος. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 1 Οβ και 81γ).
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,088 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο κατά τόπους.

Βάση κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια 
με βραχύ στέλεχος, κοίλη κάτω. Κυκλική αυλάκωση 
στην επιφάνεια στήριξης. Σοιμα ημισφαιρικό. Λαι
μός ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο ελα
φρώς προς τα έξω. Λαβές μεγάλες, ταινιωτές, με πε
πλατυσμένες, ελαφρώς λοξές αποφύσεις στον οιμο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 7, όπου περισσότερα 
παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

421. (ΜΗ 19289). Κάνθαρος με ιδιόμορφες λαβές. Συ- 
γκολλημείνος. Συμπληρωμένη η βάση (Π ίν . 1 Ογ και 
81 δ).
Ύ ψ . 0,107, διάμ. χείλους 0,072 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο κατά τόπους. Αραιωμένος πηλός για τα 
κοσμήματα.
Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, 
ταινιωτές, με πλαστικά πηνία στην ένωση με το χεί
λος. Οριζόντια χάραξη στο ύψος των λαβών. Τρεις 
παράλληλες χαράξεις οτη ρίζα του χείλους. Στον 
ώμο χαρακτό κλαδί με αντίρροπα φύλλα ελιάς (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 664 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης ARepLond 1984-1985, 128, σχέδ. 21 (250- 
225 π.Χ.)· Ελεύθερνα II, σχέδ. 18, Κ41 (περί το 300 
π.Χ.)- Adriani 1952α, νεκρόπολη El Manara, 26, σχέδ. 
21/15 (250-210 π.Χ.). Βλ. για τη διακόσμηση Kopeke 
1964, 50, αριθ. 264, 266, πίν. 43, αριθ. 328, πίν. 46· Κ. 
Braun, Γ ' ΕλλΚερ, πίν. 5β-γ (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

422. (ΜΗ 19290). Κάνθαρος με ιδιόμορφες λαβές. 
Συγκολλημένος. Συμπληρωμένες οι λαβές, η βόχση και 
τμήματα του σώματος (Π ίν . 1 Ογ και 81 δ).
Ύ ψ. 0,125, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, στιλ
πνό. Εγχάραξη και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κοινού, με γοινιοιδη 
τη μετάβαση στον ψηλό κυλινδρικό λαιμό. Χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Στο λαιμό χαρακτά γεοιμε- 
τρικά κοσμήματα, αβακωτό και λαβύρινθος σε δυο 
ομάδες μετοποίν, εναλλάξ τοποθετημείνων (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 654, 665 (για το σχή
μα και τη διακόσμηση). Βλ. επίσηςΤΧ4ώηε XLV-XLVI 
(1967-1968), 65, εικ. 9, F4324 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). 
Πρβλ. για τα κοσμήματα Δροιίγου - Τουράτσογλου,

95



Σχέδ. 2. Η ανασκαφική έρευνα στη Λνττο (1).



97



Τάψοι Βέροιας, 162, πίν. 51, Π 1422· ΑΔ 30 (1975), 
Χρονικά, 120, πίν. 69β (3ος αι. π.Χ.)· Alt-Agina II, 1, 
73-74, αριθ. 545, 547-549, πίν. 41 (τέλη του 3ου αι. 
π.Χ.)· Δ. Κυριάκου, Γ ' ΕλλΚερ, 192-193, πίν. 141 (α' 
μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Π ατσιαδά 1983, πίν. 59β, 
60α, β, 61β, 62α, 68α, 69γ, 70δ, 79α, 80β.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-220 π.Χ.

423. (ΜΗ 19296). Κάνθαρος με πλαστικό χείλος. Συ
γκολλημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 10α και 81β). 
Ύ ψ . 0,118, διάμ. βάσης 0,066, διάμ. χείλους 0,125 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο.
Βάση κωνική, από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
κοίλη κάτω, με κυκλική αυλάκωση στην επιφάνεια στή
ριξης. Σώμα ημισφαιρικό, πεπιεσμένο. Λαιμός ευρύς, 
βραχύς, με πλαστικό χείλος. Λαβές μεγάλες, ημικυλιν- 
δρικές, με πεπλατυσμένες, ελαφρώς λοξές απολήξεις. 
Το κέντρο του πυθμένα περιβάλλεται από τρεις ομόκε
ντρους κύκλους με πυκνά κυκλικά κτυπήματα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Rotroff 1983, πίν. 
53, αριθ. 25-26 (περί το 300 π.Χ.)· D.B. Thom pson 
1954, πίν. 20b (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), 
πίν. 24a (γ ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.)· Sciatbi, πίν. 
L III (αρχές του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. γενικά για την κα
ταγωγή του σχήματος Agora XII, 122, πίν. 29, σχέδ. 
7, αριθ. 700-708.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

424. (ΜΗ 19292). Κάνθαρος κρητικου τύπου. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 12 και 82).
Ύ ψ . 0,23, διάμ. βάσης 0,068, διάμ. χείλους 0,095 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο, αρκετά απολεπισμένο.
Βάση κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σιόμα βα
θύ, ωοειδές, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Λαιμός ψ η
λός, κυλινδρικός, ελάχιστα ευρύτερος προς τα επά
νω. Λαβές ταινιωτές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 292 (για το περίγραμ
μα του σιοματος). Βλ. ιδιαίτερα για το σχήμα της βά
σης Bielefeld 1970, 16 (220-200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

425. (ΜΗ19328). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 28 και 90).
Ύ ψ. 0,355, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,089- 
0,14 μ.
Π ηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο στο ανώ
τερο σώμα.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι

φάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με συνεχές περίγραμ
μα έως το τριφυλλόσχημο χείλος. Λαβή ταινιωτή, με 
νεύρωση στο μήκος, που εκφύεται από το σώμα και 
καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Η. Thompson 
1934, 320, εικ. 5, Α36 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· 
V anderpooláa/. 1962, 38, πίν. 21, αριθ. 41 (α'τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.)· Agora XXIX, αριθ. 468, σχέδ. 34 (α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Sciatbi, πίν. XLIX, 78 (αρχές 
του 3ου αι. π.Χ.)· Morel 1981, 377, πίν. 181, 5645a, 1, 
5645b, 1 (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

426. (ΜΗ 19299). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 31α και 92α).
Ύ ψ. 0,20, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,05 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές. Λαιμός λεπτός, σχετικά ψηλός, με 
τριφυλλόσχημο χείλος. Λαβή ταινιωτή, υπερυψοιμέ- 
νη του χείλους. Στον ώμο και στο λαιμό παράλληλες 
αυλακώσεις.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 505, 506 (για το σχή
μα). Βλ. επίσης W einberg 1960, πίν. 32h, αριθ. 50 
(4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

427. (ΜΗ 19286). Φιάλη τύπου «Medusa bowl». Συ
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 55γ και 105γ). 
Ύ ψ. 0,07, διάμ. χείλους 0,20 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό. Λευκό επίθετο χρώμα και αραιωμένος πη
λός για τα κοσμήματα.
Σώμα ευρύ, ημισφαιρικό. Η διακόσμηση οργανώνε
ται σε ζώνες στο εσωτερικό της φιάλης. Στο κέντρο 
του πυθμένα κεφάλι Μέδουσας σε υψηλό ανάγλυφο, 
οριζόμενο από δύο ομόκεντρους χαρακτούς κύκλους. 
Ακολουθεί ζώνη από γραπτά ημικύκλια, πλαισιωμένα 
επάνω από δύο χαρακτούς ομόκεντρους κύκλους, που 
περικλείουν ελλειψοειδείς ολόβαφες σταγόνες μέσα 
σε κύκλους. Στην ανώτερη ζώνη ταινίες δεμένες σε 
«φιόγκους», με θυσανωτές απολήξεις. Στην περιφέ
ρεια του χείλους ομόκεντρες αυλακώσεις (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 48, 198, 655 (για το 
σχήμα και τη διακόσμηση). Βλ. επίσης Hadjimichali 
1971,204-208, εικ. 40-42· V. La Κ ο^,Β Έ λλΚ ερ , 161- 
162, πίν. 82d (a-e) (λίγο πριν από το 150 π.Χ.)· Gortina 
II, 114, αριθ. 12, πίν. 1:1 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2 3 0 -2 2 0  π .Χ .
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428. (ΜΗ 19295). Κάδος μικρογραψικός (situla). Συ
γκολλημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν. 41 β και 97β). 
"λψ. 0,11, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,06 μ. 
Πηλός κοκκινιοπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοίμα κωδωνόσχημο, με χείλος στραμμένο προς τα 
μέσα. Λαβή ταινιωτή, αψιδωτή, που απολήγει στο 
χείλος, με εμπίεστα ανθέμια στις προσφύσεις. Ανά
μεσα στις απολήξεις της λαβής, σε διαμετρικά αντί
θετα σημεία, ψευδοπροχοή σε σχήμα λεοντοκεφα
λής και ανάγλυφο γυναικείο κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα CVA Limoges 
44, πίν. 36, αριθ. 11 (79-86) (4ος-3ος αι. π.Χ.)· CVA 
Genève I, 69, πίν. 41, αριθ. 13 (MF 184) (4ος-3ος αι. 
π.Χ.)· Hayes 1984, 131, αριθ. 22Ε Candela 1985, 35, 
C17 (περί το 325 π.Χ.)· Green 1979, 82, αριθ. 14 (πε
ρί το 325 π.Χ.)· Aléria 1960-1968, 269, 281, 295, πίν. 
110, 129, αριθ. 752, 817 και 899, αντίστοιχα· Morel 
1981, 398, αριθ. 6520, πίν. 198- Προσκυνητοπουλου 
1979, 110-126.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

429. (ΜΗ 19301). Μόνωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληριομένη η λαβή και τμήματα του χείλους 
(Π ίν . 54β και 105α).
Ύ ψ . 0,059, διάμ. βάσης 0,06, διάμ. χείλους 0,116 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ευρυ, ημισψαιρικό, με χείλος 
στραμμένο προς τα μέσα. Λαβή κατακόρυφη, τα ι
νιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 313 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Ελεύθερνα II, 95, σχέδ. 22, K 141 -142 (4ος 
αι. π.Χ.)· Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982,94-95, 
πίν. 26β, με μόνη δ ιαφορά ότι εδο> οι λαβές είναι 
οριζόντιες (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· 
Weinberg 1960, πίν. 29, αριθ. 52, 66-67 (μεσάτου 4ου 
αι. π.Χ.). Βλ. για την καταγωγή του σχήματος Agora 
XII, 124, πίν. 30.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

430. (ΜΗ 19308). Μόνωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 105α).
"Υψ. 0,056, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,122 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό 
τελείως απολεπισμένο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 429).

431. (ΜΗ 19294). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένη η λαβή και τμήματα του σοψατος 
(Π ίν. 8 και 80β).
"Υψ. 0,106, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,074 μ.

Πηλός κοκκινιοπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο κατά τόπους. Λευκό χριόμα και αραι
ωμένος πηλός για τα κοσμήματα.
Βάση από πλατύ εχίνο και κυλινδρικό στέλεχος, κοί
λη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, ωοειδές. Λαι
μός βραχύς, ευρυς, με χείλος στραμμένο προς τα έξο). 
Λαβή ταινιωτή. Από ένας ρόδακας σε κάθε όψη. Στο 
λαιμό λογχόσχημα φύλλα (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτΰος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 94 (με περισσότερο 
σφαιρικό σώμα) και το αριθ. 432 (για το σχήμα της 
βάσης). Βλ. για τη διακόσμηση Corinth V II, III, πίν. 
40, αριθ. 546 (250-225 π.Χ.)· Rotroff 1991, πίν. 31- 
32, αριθ. 64-65, 68a-b, αντίστοιχα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.

432. (ΜΗ 19297). ΓΙρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη. 
Συμπληρωμένη (Π ίν . 22β και 87).
"Υψ. 0,197, διάμ. βάσης 0,075, διάμ. χείλους 0,123 μ. 
Πηλός κοκκινο)πός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση από πλατύ εχίνο και κυλινδρικό στέλεχος, κοί
λη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, ελάχιστα 
εξογκωμένο στο ανοότερο τμήμα. Λαιμός ευρυς, κυ
λινδρικός, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή 
ταινιωτή, με σχεδόν τριγωνικό περίγραμμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 76, 293,489, 525, 672 
(για το περ ίγραμμα του σώματος). Βλ. επίσης UM, 
πίν. 93, Η 19/1 (λίγο πριν από το 220 π.Χ.)· Bielefeld 
1970, 9, 11 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.

433. (ΜΗ 19298). Π ρόχους με λαιμό. Συγκολλημέ
νη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 22β και 86β).
"λΤψ. 0,18, διάμ. βάσης 0,12, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Επίχριομα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σο'ψα σφαιρικό, ελάχιστα εξογκωμένο στο 
ανώτερο τμήμα. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χεί
λος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με σχε
δόν τριγωνικό περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα την προηγούμενη 
(αριθ. 432).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο  του 3ου αι. π.Χ.

434. (ΜΗ 19291). Πρόχους κυλινδρική. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 19 και 85ε).
"Υψ. 0,197, διάμ. βάσης 0,078, διάμ. χείλους 0,154 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο κατά τόπους.
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Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο. Σοίμα ψηλό, κυ
λινδρικό, ευρΰτερο προς τα επάνω. Ώ μ ο ς σχεδόν ευ- 
θΰγραμμος, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή 
ταινιωτή, με σχεδόν τριγωνικό περίγραμμα, που κα
ταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. Δυο παράλληλες 
αυλακώσεις ορίζουν κάτω τη ζώνη του ώμου. Ανά
γλυφη ταινία στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 131, 138, 212.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 230-220 π.Χ.

435. (ΜΗ 19342). Δίωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ- 
μπληριομένο (Π ίν . 55β και 105β).
Ύ ψ . 0,058, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 0,13 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό 
εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους και 
στις λαβές.
Βάση ελαφρώς κοίλη. Σώμα ευρυ, ημισφαιρικό, με 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβές οριζόντιες, 
ταινιωτές στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 484.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αΐ. π.Χ.

436. (ΜΗ29177). Λέβης σταμνοειδής με προχοή (Π ίν. 
61 και 109α).
Ύ ψ . 0,145, διάμ. βάσης 0,11, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω 
επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, με κυλινδρική προχοή 
ανάμεσα στις λαβές. Χείλος ευθΰγραμμο, ευρυτερο 
προς τα επάνω, με περίγυρο εσωτερικά για την υπο
δοχή πώματος. Λαβές οριζόντιες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 372 (για το περίγραμ
μα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αΐ. π.Χ.

437. (ΜΗ 19311). Μυροδοχείο. Συγκολλημένο (Π ίν . 
41 υ και 98).
Ύ ψ. 0,123, διάμ. βάσης 0,028, διάμ. χείλους 0,025 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση δισκόμορφη, με υποτυπώδη διαμόρφωση πο
διού. Κοιλιά σχεδόν σφαιρική. Λαιμός ελαφρώς ευ
ρύτερος προς τα επάνω, με χείλος λεπτό, ταινιωτό, 
στραμμένο προς τα κάτω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Μαρκουλάκη - 
Νινιου-Κινδελή 1983, 57, σχέδ. 21, πίν. 8γ, αριθ. 
1651 (αρχές του 3ου αι. π.Χ .)- Η. Thom pson 1934, 
335, εικ. 15, Β7 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Ακαμάτη,

Τάφοι Πέλλας, 155, σχέδ. 40, αριθ. 154 (α' μισό του 
3ου αι. π.Χ.)· Tarsus I, πίν. 135, αριθ. 248.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.

438. (ΜΗ 19312). Μυροδοχείο. Συμπληρωμένος ο 
λαιμός και η βάση (Π ίν . 41 γ και 98).
Ύ ψ. 0,103μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μοιο με το προηγούμενο (αριθ. 437), με μόνη διαφο
ρά ότι εδώ ο ώμος φέρει υπόλευκες εξίτηλες ταινίες.

439. (ΜΗ 19313). Μ υροδοχείο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένος ο λαιμός και τμήμα της βάσης (Π ίν. 
41 γ και 98).
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,03 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση μικρή, κωνική, επίπεδη κάτω. Πόδι χαμηλό. 
Σώμα επΐμηκες, με τονισμένη την ακμή του ώμου. 
Λαιμός ψηλός, σχετικά ευρυς.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Μαρκουλάκη - 
Νινιου-Κινδελή 1982, 88, σχέδ. 37, αριθ. 5580, 6080/5, 
(αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Kerameikos IX, πίν. 68, 96, 
αριθ. 378, 380 και Ε91-93, Ε95-96, αντίστοιχα (μέσα 
του 3ου αι. π.Χ.)· SCE IV, 3, εικ. 24, αριθ. 27-29 (τέ
λη του 4ου-μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Alt-Ägina II, 1, πίν. 
56, αριθ. 706 (3ος αι. π.Χ.)· Α. Ωνάσογλου, Τ ' 
ΕλλΚερ, πίν. 31α (περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

440. (ΜΗ 19314). Φλασκί. Συγκολλημένο. Συμπλη
ρωμένο στην περιφέρεια. Λείπουν οι λαβές και ο 
λαιμός (Π ίν. 99β).
Σωζ. υψ. 0,145, πάχ. 0,06 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Το αγγείο στερείται βάσης. Σώμα με κυρτή τη μία 
επιφάνεια, όπου δυο χαρακτοί ομόκεντροι κύκλοι. 
Ελάχιστα κοίλη η άλλη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadjimichali 
1971, 197-199, εικ. 29-30, αριθ. 248 (τέλη του 4ου- 
αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Καλτσάς 1983, 72-73, πίν. 
7γ, αριθ. 1649 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

441. (ΜΗ 19309). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης 
με κυλινδρική προχοή. Το κατώτερο τμήμα. Συγκολ
λημένη (Π ίν. 36 και 95).
Σωζ. υψ. 0,165, διάμ. βάσης 0,086 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα καοτα- 
νοκόκκινο, απολεπισμένο.
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Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοίμα σφαιρικό, με κυλινδρική προχοή. Στον οίμο 
ίχνη από τη ρίζα της κατακόρυφης ταινιωτής λαβής. 
Δυο παράλληλες χαράξεις στον ώμο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ.τα αριθ.491,492.Βλ. επίσης UM, 
πίν. 79, Η 10/8 (μέσα του 4ου αι. π.Χ.)· ΑΔ 29 (1973- 
1974), Χρονικά, 886, πίν. 661 δ (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

442. (ΜΗ 19310). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης 
με κυλινδρική προχοή. Συγκολλημένη. Συμπληρωμέ
νο το ανώτερο σώμα (Π ίν . 36 και 95).
"Υψ. 0,185, διάμ. βάσης 0,075, διάμ. χείλους 0,097 μ. 
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με βραχεία κυλινδρική προ
χοή στον ώμο. Λαιμός ευρΰς, κυλινδρικός. Λαβή τα ι
νιωτή, με νεύρωση στο μήκος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

443. (ΜΗ 19305). Μ ικρογραφικό κωνικό κύπελλο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν. 120β).
"Υψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. χείλους 0,06 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 446. Βλ. επίσης KKG, 
πίν. 12Β (4ος αι. π .X.) KDS, πίν. 15, Ε29 (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

444. (ΜΗ19306). Μ ικρογραφικό τρίωτο αγγείο. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 120β).
"Υψ. 0,036, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. χείλους 0,048 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαβές κατα- 
κόρυφες, ταινιωτές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora X II, 186, 
πίν. 46, αριθ. 1433 (350-325 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

445. (ΜΗ 19307). Μικρογραφικός κρατήρας. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 120β).
"Υψ. 0,04, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,065 μ. 
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Άβαιρος.
Βάση επίπεδη. Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώ
νου. Χείλος οριζόντιο, με περιμετρική χάραξη. Λαβές 
κατακόρυφες, ταινιωτές, υπερυψωμένες του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 473. Βλ. επίσης Χα- 
ριτωνίδης 1979, πίν. 42crr Agora X II, 186, πίν. 46, 
αριθ. 1421-1425, 1432-1434 (4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3 ο ς  α ι.  π .Χ .

446. (ΜΗ 19300). Μικρογραφικό κωνικό κύπελλο. Συ- 
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν. 76β και 120β). 
"Υψ. 0,07, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,075 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη. Σιόμα σε σχήμα ανεστραμμένου και
νού, με λοξότμητο περίγραμμα γύρω από την επι
φάνεια στήριξης. Χείλος στραμμένο ελαφρώς προς 
τα έξω. Λαβή κατακόρυιρη, που καταλήγει στο εσω
τερικό του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 443.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

447. (ΜΗ 19302). Λεκάνη μικρογραφική. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 56 και 106β).
"λ’ψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,062, διάμ. χείλους 0,147 μ. 
Πηλός κοκκινωπός ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη στην κάτω επιφ ά
νεια. Σώμα βαθύ, σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, 
με πλατύ επίπεδο χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 104.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

448. (ΜΗ19315). Ιχθυοπινάκιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 47β και 102γ).
"Υψ. 0,042, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,225 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση ψηλή δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ ι
φάνεια με ζεύγος διαμπερο'ιν οπών στο πάχος. Σοιμα 
ευρυ, με υποτυπώδη βάθυνση στο κέντρο του πυθμέ
να, ο οποίος ορίζεται από ομόκεντρη αυλάκωση. 
Χείλος πλατύ, στραμμένο προς τα κάτω και έξω. Δι
πλή αυλάκωση στην εσωτερική περιφέρεια και στο 
μέσον του τοιχοιματος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora XXIX, 
αριθ. 739, σχέδ. 52 (275-250 π.Χ.).
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

449. (ΜΗ 19327). Ιχθυοπινάκιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 47β και 102γ).
"λ’ψ. 0,035, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,20 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, με χείλος στραμμένο προς τα κάτω. Χά
ραξη στην εσιοτερική περίμετρο. Κυκλική βάθυνση 
στο κέντρο του πυθμένα, οριζόμενη από αυλάκωση. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Ελεύθερνα II, 
σχέδ. 27, Κ203-204, Κ209-210 (3ος αι. π.Χ.)· Salamine 
V III, 35, σχέδ. 22, αριθ. 64 (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τ έ τ α ρ τ ο  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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450. (ΜΗ 19316). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 47γ και 103α). 
Ύ ψ. 0,052, διάμ. βάσης 0,13, διάμ. χείλους 0,275 μ. 
Π ηλός καστανόχροομος, καθαρός. Εσωτερικά επ ί
χρισμα μελανό, απολεπισμένο. Εξωτερικά επάλειψη 
ομοιόχρωμη με τον πηλό και καστανόχρωμη διακό- 
σμηση.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, με χείλος πλατύ, επίπεδο, που διατρέχε- 
ται στην εξωτερική περίμετρο από χαρακτή γραμμή. 
Εξωτερικά, σε ζώνη οριζόμενη από πλατιές ταινίες, 
ζεύγη φυλ\ων δάφνης. Στο χείλος πλατιές εγκάρσιες 
γραμμές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Aléria 1960-1968, 
199, πίν. 99, αριθ. 380 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· 
Salamine V III, 36, εικ. 23, αριθ. 81 (3ος αι. π.Χ.)· Ere- 
tria II, πίν. 2, αριθ. 26 (μέσα του 3ου αι. π.Χ.). Πρβλ. 
τα αριθ. 8, 460, 461, 488 (για τη διακόσμηση). Βλ. 
επίσης La Rosa 1984, σχέδ. 2, αριθ. 3 (F5692) (τέλη 
του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

451. (ΜΗ19317). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ- 
μπληριομένο (Π ίν . 50 και 103γ).
Ύ ψ . 0,04, διάμ. βάσης 0,075, διάμ. χείλους 0,19 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, με καμπύλο περίγραμμα και αυλάκωση 
στο πέρας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 514. Βλ. επίσης Gor- 
tina I, 182, σχέδ. 176, 179, αριθ. 58 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· 
Ελεύθερνα II, σχέδ. 25, K18L Corinth VII, III, 42-43, 
σχέδ. 5, πίν. 46, αριθ. 164 (γ'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

452. (ΜΗ 19318). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 47γ και 103α). 
"Υψ. 0,04, διάμ. βάσης 0,12, διάμ. χείλους 0,265 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος. Επίχρισμα ομοιόχρωμο. Κα
στανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, με ελαφρώς καμπύλο περίγραμμα. Χεί
λος πλατύ, επίπεδο, με ζεύγος διαμπερών οπών. Αυλά
κωση στην περιφέρεια του πυθμένα και διπλή στο χεί
λος. Στο εσωτερικό τοίχωμα, ανάμεσα σε παράλληλες 
ταινίες, κλαδί με φύλλα δάφνης. Εγκάρσιες γραμμές 
στο χείλος (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 450 (για το σχήμα 
και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τ έ τ α ρ τ ο  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .

453. (ΜΗ19319). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 48 και 102δ). 
Ύ ψ . 0,037, διάμ. βάσης 0,08, διάμ. χείλους 0,22 μ. 
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μοιο  μετά αριθ. 450,452, με μόνη διαφορά ότι εδώ 
το χείλος είναι κοίλο στην κάτω επιφάνεια.

454. (ΜΗ 19320). Πινάκιο με πτυχωτό χείλος. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν. 46δ).
Ύ ψ. 0,045, διάμ. βάσης 0,063, διάμ. χείλους 0,21 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα ωχρο
κάστανο, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα ευρυ, με ελαφρώς καμπύλο περίγραμ
μα. Χείλος πλατύ, στραμμένο προς τα έξω, με δυο 
περιμετρικές αυλακώσεις. Ζεύγος διαμπερών οπών 
στο πάχος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Η. Thom pson 
1934, 316, εικ. 2, A3 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· 
V anderpool et al. 1962, 35, πίν. 21, σχέδ. 8, αριθ. 25 
(α 'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Miller 1974, 235, σχέδ. 
5, αριθ. 41 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Kabirion III, πίν. 
16, αριθ. 359-360 (μέσα του 3ου αι. π.Χ.)· Braun 
1970, πίν. 163, σχέδ. 11, αριθ. 20 (α' τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

455. (ΜΗ 19321). Π ινάκιο με πτυχωτό χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 46δ και 102β). 
Ύ ψ. 0,045, διάμ. βάσης 0,063, διάμ. χείλους 0,198 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κοκκι
νωπό, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 454).

456. (ΜΗ 19343). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Συ
γκολλημένο. Συμπληρο>μένο (Π ίν . 48 και 102δ). 
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,088, διάμ. χείλους 0,215 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα ωχρο- 
κάοτανο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ευρυ, βαθύ, με σχεδόν ευθυγραμμο τοίχωμα. 
Χείλος πλατύ, ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω, με 
αυλάκωση στην εξωτερική περίμετρο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ελεύθερνα II, σχέδ. 26, αριθ. 
Κ Ι98 (3ος-2οςαι. π .X.)· Agora XXIX, αριθ. 739-740, 
σχέδ. 52 (γ ' και τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., 
αντίστοιχα)· Aléria 1960-1968, πίν. 132, αριθ. 308 (γ' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. ιδιαίτερα για το σχή
μα του χείλους Gortina I, 181, σχέδ. 17, αριθ. 57.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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457. (ΜΗ 19345). Πινάκιο με προεξέχον χείλος. Συ
μπληρωμένο το μισό περίιιου (Π ίν . 48 και 103α). 
Ύ ψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,078, διάμ. χείλους 0,218 μ. 
Πηλός κασιανόχρωμος, καθαρός. Εξωτερικά άβαφο. 
Εσωτερικά καστανοκόκκινοι ομόκεντροι κύκλοι. 
Σχήμα όμοιο με το προηγούμενο (αριθ. 456), με μό
νη διαφορά ότι εδώ το χείλος χωρίζεται με οριζόντια 
αυλάκωση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 10 (ιδιαίτερα για το πε
ρίγραμμα του χείλους). Βλ. επίσης Ελεύθερνα II, σχέδ. 
28, αριθ. Κ225 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

458. (ΜΗ 19303). Λύχνος. Συγκολλημένος. Συμπληρω
μένη η λαβή και τμήματα του σώματος (Π ίν. 109β). 
Ύ ψ. 0,036, μήκ. 0,106, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,031 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, ακάθαρτος, καμένος. Άβα
φος.
Βάση αδιαμόρφωτη. Σώμα χαμηλό, πλατύ, καμπύλο 
στον ώμο, χωρίς διαμορφωμένο περιχείλωμα. Μυ- 
κτήρας βραχύς και πλατύς, με καμπύλη απόληξη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 519. Βλ. επίσης Agora 
IV, τύπος 23C, αριθ. 234-235 (α' μισό του 4ου αι. 
π.Χ.), πίν. 8, 36- Δρουγου, Λύχνοι Πέλλας, 35, πίν. 7, 
αριθ. 25 (4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

459. (ΜΗ 19304). Λύχνος. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος. Λείπει η λαβή (Π ίν. 109β).
Ύ ψ. 0,036, σωζ. μήκ. 0,091, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,028 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, ακάθαρτος, καμένος. Άβα
φος.
Ό μοιος με τον προηγούμενο (αριθ. 458), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ, στο επάνω μέρος και γύρω από την 
οπή πλήρωσης, διαμορφώνεται κυρτό περιχείλωμα 
με περιμετρική αυλάκοιση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

460. (ΜΗ 19330). Λέβης σταμνοειδής. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένο το κάτω μισό περίπου του σώ
ματος (Π ίν . 60β και 108γ).
Ύ ψ. 0,345, διάμ. χείλους 0,16 μ.
Πηλός κασιανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Επιφάνεια φθαρμένη. Καστανό αραιωμέ
νο χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα σφαιρικό. "Ωμος ελάχιστα πλάγιος, όπου δυο 
οριζόντιες ταινιωτές λαβές. Χείλος κατακόρυφο. Στο 
ανώτερο σώμα και στον ώμο, ανάμεσα σε ταινίες, 
κλαδί με (ρυλλα δάφνης. Εγκάρσιες πινελιές στις λα
βές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 8,461,488 (για το σχή
μα και τη διακόσμηση). Βλ. επίσης La Rosa 1984, 
σχέδ. 2, αριθ. 3-5 (τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. 
π.Χ.). Πρβλ. τα αριθ. 450, 452 (για τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

461. (ΜΗ 19332). Λέβης σταμνοειδής. Συγκολλημέ
νος. Συμπληριομένος.
"Υψ. 0,50, διάμ. χείλους 0,25 μ.
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χριόμα για τα κοσμήμα
τα (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»).
Ό μο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 460).

462. (ΜΗ 19336). Τηγανόσχημο σκεύος. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 66α).
Ύ ψ . 0,048, διάμ. βάσης 0,38, διάμ. χείλους 0,47 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφο. 
Βάση δακτυλιόσχημη, με ομόκεντρες αυλακώσεις 
στην επίπεδη κάτω επιφάνεια. Τοιχώματα ανοιχτά 
προς τα επάνω, με αυλάκωση στο πέρας και ζεύγος 
διαμπερών οπών στο πάχος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 150, 161.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

463. (ΜΗ 19337). Δίσκος-πιατέλα. Συγκολλημένος. 
Συμπληροιμένος (Π ίν. 49β).
"Υψ. 0,062, διάμ. βάσης 0,267, διάμ. χείλους 0,368 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άßαq)o.
Βάση επίπεδη, διακρινόμενη από το σώμα με οριζόντια 
χάραξη. Σώμα ευρυ, ρηχό, με καμπύλο περίγραμμα. 
Χείλος έντονα στραμμένο προς τα έξω. Περιμετρική 
αυλάκωση στον πυθμένα και στο πέρας του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 515. Βλ. επίσης KDS, 
30, σχέδ. 15, Η68-Η69 (τέλη του 4ου-αρχε"ς του 3ου 
αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

464. (ΜΗ 19338). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη (Π ίν . 55δ).
Ύ ψ. 0,16, διάμ. βάσης 0,36, διάμ. χείλους 0,50 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση επίπεδη, διακρινόμενη από το σώμα με οριζό
ντια χάραξη. Σώμα ευρυ, σε σχήμα ανεστραμμένου 
κώνου. Χείλος έντονα στραμμένο προς τα κάτω. Λα
βές οριζόντιες, κυλινδρικές. Πλαστική ταινία στη ρ ί
ζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 125, 497, 498. Βλ. 
επίσης Hadjimichali 1971, 202, σχέδ. 39, αριθ. 426 
(τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.
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465. (ΜΗ 19339). Άέβης σταμνοειδής. Συγκολλημέ- 
νος. Συμπληραιμένος (Π ίν . 61).
Ύ ψ . 0,245, διάμ. βάσης 0,104, διάμ. χείλους 0,19 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα ωχρο
κάστανο, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός βραχύς, με καμπύλο περί
γραμμα. Χείλος επίπεδο, στραμμένο προς τα έξω. 
Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. Πλαστικό έξαρμα 
στη ρίζα του ώμου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 495. Βλ. επίσης ΌΜ, 
πίν. 78, Η9/8 (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· 
Ελεύθερνα II, σχέδ. 32, Κ267.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

466. (ΜΗ 19340). Μαγειρικό σκεύος. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 65β και 112α).
Ύ ψ. 0,152, διάμ. βάσης 0,30, διάμ. χείλους 0,29 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα ωχρο
κάστανο, απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό, με ευρυ στόμιο που 
κλίνει προς τα μέσα, τονισμένο από τρεις παράλλη
λες αυλακώσεις. Λαβές οριζόντιες, ταινιωτές, με αύ
λακα στο μήκος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα ίΙΜ, πίν. 77, Η5/ 
11 (με γωνιώδες περίγραμμα, α ' τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

467. (ΜΗ 19346). Λεκάνη. Συγκολ\ημένη. Συμπληρω- 
μένη (Π ίν . 56 και 106β).
Ύ ψ . 0,113, διάμ. βάσης 0,18, διάμ. χείλους 0,28 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη. Εσωτερικά 
ομόκεντροι κύκλοι μελανού χρώματος.
Βάση επίπεδη, διακρινόμενη από το κωνικό σώμα 
με αυλάκωση. Χείλος καμπύλο, στραμμένο προς τα 
έξω. Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα ΙΙΜ, πίν. 78, 
Η8/12 (περί τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

468. (ΜΗ 19348). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 56).
Ύ ψ . 0,132, διάμ. βάσης 0,54, διάμ. χείλους 0,73 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη. Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώ
νου. Χείλος στραμμένο προς τα έξω, με οριζόντια νεύ
ρωση στη ρίζα. Ομόκεντρες αυλακο)σεις στον πυθμέ
να. Άογχόσχημα χαρακτά φύλλα περιμετρικά. Λαβές 
συμπαγείς, τραπεζιόσχημες στο κατώτερο σώμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 464, 497, 498 (για το 
χείλος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

469. (ΜΗ 19350). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη (Π ίν . 56).
Ύ ψ. 0,154, διάμ. βάσης 0,322, διάμ. χείλους 0,463 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
Βάση επίπεδη, ελάχιστα διαμορφωμένη εξωτερικά. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Λαβές οριζόντιες, κυλιν
δρικές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 467.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

470. (ΜΗ29093). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Ακέραιο 
(Π ίν . 120β).
Ύ ψ. 0,036, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,029 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα κολουροκωνικό. Άαβή ταινιω
τή, που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 522. Βλ. επίσης Α7)5, 
πίν. 13, 15, 019-20, Ε28-30 αντίστοιχα (τέλη του 4ου- 
αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

471. (ΜΗ29094). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Συγκολ
λημένο (Π ίν . 120β).
Ύ ψ. 0,029, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. χείλους 0,039 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα. Χεί
λος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή κυλινδρική, υπε
ρυψωμένη του χείλους.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

472. (ΜΗ29095). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Ακέραιο 
(Π ίν . 120β).
Ύ ψ . 0,039, διάμ. βάσης 0,03, διάμ. χείλους 0,039 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό, με χείλος στραμμέ
νο προς τα έξω. Άαβή κυλινδρική, υπερυψωμένη του 
χείλους.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

473. (ΜΗ29771). Μικρογραφικός κρατήρας. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 120β).
Ύ ψ. 0,033, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. χείλους 0,092 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφος. 
Ό μοιος με τον αριθ. 445.
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474. (ΜΗ29096). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Συγκολ
λημένος (Π tv. 12 και 82).
Ύ ψ. 0,134, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,084 μ. 
Πηλός γκριζωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό. Λευκό χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση ψηλή, κωνική, με πλαστικό δακτυλίδι, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα καλυκωτό, με στενό λο- 
ξότμητο ώμο και «χαμηλωμένο πυθμένα». Λαιμός 
ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές, με πλαστικά πηνία 
στις επάνω προσφύσεις. Στο λαιμό κλαδί ελιάς (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 162, 528, 661 (για το 
περίγραμμα του σώματος) και τα αριθ. 658-660 (ιδι
αίτερα για το σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης Bielefeld 
1970,12,15 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· UM, πίν. 93, Η22/3 
(τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. για τη διακό- 
σμηση Kopcke 1964, πίν. 40, αριθ. 1 (240)· Πατσιαδά 
1983, 169-170, σχέδ.18, αριθ. 89-90, 92, πίν. 62β, γ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ 'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

475. (ΜΗ29768). Μ ικρογραφικός κάνθαρος Κρητι
κού τυπου. Συγκολλημένος. Λείπουν οι λαβές και η 
βάση (Π ίν. 82).
Σωζ. υψ. 0,062, διάμ. χείλους 0,049 μ.
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Ό μ ο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 474), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ ο ώμος υπογραμμίζεται από αυλά
κωση.

476. (ΜΗ29097). Μόνωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Λείπουν η λαβή και τμήμα του σώματος (Π ίν . 54β 
και 105α).
Ύ ψ . 0,066, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,128 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μ ο ιο  με τα αριθ. 429, 430.

477. (ΜΗ29099). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 8 και 80β).
Ύ ψ. 0,089, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,083 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση στενή, κοονική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με στενό λοξό- 
τμητο ώμο. Λαιμός ευρυς, που ανοίγει προς τα επά
νω. Λαβή κατακόρυφη, ταινιοιτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα W einberg 1960, 
πίν. 29, h72 (4ος αι. π.Χ.). Βλ. για το σχήμα της βάσης 
KRS, 10, σχέδ. 6, αριθ. 23 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3 ο ς  α ι.  π .Χ .

478. (ΜΗ29765). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν. 8 και 80β).
Ύ ψ . 0,11, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Εξωτερικά επίχρισμα 
καστανοκόκκινο, απολεπισμένο.
Βάση στενή, κωνική, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα βαθύ, ωοειδές, με ευρυ κυλινδρικό λαι
μό. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. UM, πίν. 76, Η5/2-3 (β' μισό 
του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

479. (ΜΗ29100). Ονοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Συ
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 36 και 95).
Ύ ψ. 0,138, διάμ. βάσης 0, 054, διάμ. χείλους 0,08 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη. Κηλίδες καύ
σης εξωτερικά.
Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός. Λαβή 
κατακόρυφη, ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 492 (γενικά για το πε
ρίγραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

480. (ΜΗ29770). Μόνωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληριομένο (Π ίν . 55α και 105α).
Ύ ψ. 0,055, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,107 μ. 
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
Βάση κωνική, με μαστοειδή απόφυση στο κέντρο της 
κάτω κοίλης επιφάνειας. Σώμα σε σχήμα ανεστραμ
μένου κοινού, με κατακόρυφη πλατιά ταινία στο πέ
ρας. Λαβή οριζόντια, κυλινδρική, πεταλόσχημη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. KDS, πίν. 14, El (375-350 π.Χ.)· 
UM, πίν. 77, Η7/3 (375-350 π.Χ.)· Agora XII, 127, 
πίν. 31, αριθ. 776 (375-350 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

481. (ΜΗ29101). Αλατοθήκη. Ακέραιη (Π ίν. 49γ και 
103β).
Ύ ψ. 0,035, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,077 μ. 
Πηλός καοτανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό στη ζώνη του χείλους.
Βάση δακτυλιόσχημη, συμπαγής. Σώμα ημισφαιρι- 
κό με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 419. Βλ. επίσης KDS 
30, σχέδ. 15, F12 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.)· RotrofF1983, 
267, σχέδ. 5, αριθ. 6, πίν. 51 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.)· 
Agora XII, 296, πίν. 33, αριθ. 839 (350-325 π.Χ.)· 
Agora XXIX, αριθ. 1086-1087, σχέδ. 65 (β' τέταρτο
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του 3ου αι. π.Χ.)· Η. T hom pson 1934, 318, σχέδ. 4, 
Α20 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

482. (ΜΗ29758). Αλατοθήκη. Συγκολλημένη. Συ
μπληρωμένη (Π ίν . 49γ και 103β).
Ύ ψ. 0,041, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,066 μ. 
Πηλός καοτανοκόκκινος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό εσωτερικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους. 
Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό, με χείλος στραμ
μένο προς τα μέσα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

483. (ΜΗ29769). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 51 και 104).
Ύ ψ. 0,062, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο, με εξαίρεση την κάτω 
επιφάνεια της βάσης.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα βαθύ, με ελάχιστα καμπύλο περίγραμμα. Χεί
λος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 418. Βλ. επίσης Corinth 
V II, III, πίν. 44, αριθ. 32 (περί το 250 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

484. (ΜΗ29772). Δίωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 55β και 105β).
Ύ ψ . 0,069, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,135 μ. 
Πηλός γκρίζος, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο στη ζώνη του χείλους και στις λαβές. 
Βάση δακτυλιόσχημη, ελάχιστα κοίλη κάτω. Σώμα 
ημισφαιρικό, με χείλος στραμμένο προς τα έξω και 
χάραξη στη ρίζα. Λαβές οριζόντιες, ταινιωτές, υπε
ρυψωμένες του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 435.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ε' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

485. (ΜΗ29781). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ
μπληρωμένο (Π ίν . 50 και 103γ).
Ύ ψ. 0,052, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μαστοειδή απόφυση στην 
κάτω κοίλη επιφάνεια. Σώμα ευρυ, ημισφαιρικό, με 
χείλος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 100. Βλ. επίσης Agora 
XXIX, αριθ. 1004, 1006, σχέδ. 63 (β' τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, πίν. 2, αριθ. 27 (περίτο 250 
π.Χ.)· Samaria-Sebaste III, 249, σχέδ. 49, αριθ. 11 (3ος

αι. π.Χ.)· Tarsus I, σχέδ. 180, J-K (τέλη του 4ου-μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

486. (ΜΗ29102). Κύπελλο κυλινδρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 1 και 78α).
Ύ ψ. 0,084, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 0,063 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος, με κηλίδες καύ
σης. Επίχρισμα μελανό στη ζώνη του χείλους και στη 
ράχη της λαβής.
Βάση πλατιά, επίπεδη. Σώμα ψηλό, κυλινδρικό, με 
ελαφρά κλίση προς τα μέσα γύρω από την επιφ ά
νεια στήριξης και ελάχιστη μείωση προς τα επάνω. 
Χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή κατακόρυφη, 
ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 95. Βλ. επίσης KRS, 
16, πίν. 5, αριθ. 43-44 (4ος αι. π.Χ.)· Hadjimichali 
1971,201, σχέδ. 36, αριθ. 213-214 (τέλη του 4ου-αρ- 
χές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

487. (ΜΗ29767). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 4 και 78β).
Ύ ψ . 0,07, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, μεταλ
λικό.
Ό μοιο  με το αριθ. 417, με μόνη διαφορά ότι εδώ η 
βάση είναι έντονα κοίλη κάτω.

488. (ΜΗ29773). Λέβης σταμνοειδής. Τμήμα από 
το ανώτερο σώμα (Π ίν . 61).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό χρώμα για τα κοσμήματα (διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 8, 460, 461.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

489. (ΜΗ29760). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημέ
νη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 22β και 87).
Ύ ψ. 0,081, διάμ. βάσης 0,072, διάμ. χείλους 0,118 μ. 
Πηλός καστανοκκόκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 432, όπου περισσό
τερα παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

490. (ΜΗ29103). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 35 και 95). 
Ύ ψ . 0,22, διάμ. βάσης 0,088, διάμ. χείλους 0,095 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
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Βάση ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός κυλινδρικός, με πυκνές ορι
ζόντιες αυλακώσεις. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. 1ΤΜ, πίν. 79, Η 10/8-9 (β' μισό 
του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

491. (ΜΗ29763). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 36 και 95). 
Ύ ψ. 0,267, διάμ. βάσης 0,099, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.
Ό μοια  με την προηγούμενη (αριθ. 490), με μόνη δια
φορά ότι εδώ υπάρχει κυλινδρική προχοή στον ώμο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 
886, πίν. 661 δ (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

492. (ΜΗ29784). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης 
με ηθμό. Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 36 
και 95).
Ύ ψ . 0,158, διάμ. βάσης 0,06, διάμ. χείλους 0,087 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καμένος, ακάθαρτος. Επί
χρισμα βαθυκάστανο εσωτερικά και εξωτερικά στη 
ζώνη του χείλους και στη ράχη της λαβής.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 491), 
με μόνη δ ιαφορά  ότι εδώ στο στόμιο υπάρχει ηθ
μός.

493. (ΜΗ29764). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 35 και 95). 
Ύ ψ. 0,265, διάμ. βάσης 0,083, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.
Ό μ ο ια  με την αριθ. 490.

494. (ΜΗ29766). Ό λπη . Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 39α και 96δ).
Ύ ψ. χωρίς τη λαβή 0,132, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. 
χείλους 0,032 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κα
στανό, εξίτηλο στο ανώτερο τμήμα του σώματος και 
στη ράχη της λαβής.
Βάση επίπεδη. Σώμα βαθύ, ωοειδές, με συνεχές πε
ρίγραμμα μέχρι το χείλος, που στρέφεται ελαφρώς 
προς τα έξω. Λαβή ελλειπτικής διατομής, έντονα 
υπερυψωμένη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 557, 558. Βλ. επίσης 
Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδελή 1982, 82, σχέδ. 35, 
αριθ. 5603 (τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

495. (ΜΗ29104). Λέβης σταμνοειδής. Συγκολλημέ
νος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 61 και 109α).
Ύ ψ. 0,195, διάμ. βάσης 0,087, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, απολεπισμένο.
Ό μοιος με τον αριθ. 465.

496. (ΜΗ29780). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 58 και 106β).
Ύ ψ . 0,115, διάμ. βάσης 0,07, διάμ. χείλους 0,21 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκκόκινο, ανομοιόμορφο εσωτερικά και εξωτερικά 
στο ανώτερο τοίχωμα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ημισφαιρικό. Χείλος πλατύ, επίπεδο, με αυλά
κωση στο πάχος. Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές, πε- 
ταλόσχημες. Διπλή χάραξη περιτρέχει το σώμα στο 
ύψος των λαβών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 126, 369. Βλ. επίσης 
UM, πίν. 93, Η 19/6 (225-200 π.Χ.). Πρβλ. και τα 
αριθ. 10, 618 (για το χείλος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Ε' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

497. (ΜΗ29785). Λεκάνη. Το μιοό περίπου τμήμα. 
Συγκολλημένη. Μερικώς συμπληρωμένη (Π ίν . 56). 
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,278, διάμ. χείλους 0,415 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, μερικώς καμένος, ακά
θαρτος. Άβαφη.
Ό μ ο ια  με την αριθ. 464, με μόνη διαφορά ότι εδώ 
την κάτω επιφάνεια της βάσης ορίζει περιμετρική 
αυλάκωση.

498. (ΜΗ29793). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 56).
Ύ ψ. 0,15, διάμ. βάσης 0,345, διάμ. χείλους 0,345 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. Εσω
τερικά καοτανόχρωμες ομόκεντρες ταινίες.
Ό μ ο ια  με τις αριθ. 464, 497.

499. (ΜΗ29794). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπλη
ρωμένη (Π ίν . 106β).
Ύ ψ . 0,235, διάμ. βάσης 0,50, διάμ. χείλους 0,70 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. Εσω
τερικά καοτανόχρωμες ομόκεντρες ταινίες.
Ό μ ο ια  με τις αριθ. 497, 498, με μόνη διαφορά ότι 
εδώ τη ρίζα του χείλους περιτρέχει πλαστική πλατιά 
ταινία, με οριζόντια νεύρωση στο μέσον του υψους. 
Στο πέρας του χείλους οριζόντια κυλινδρική λαβή.

500. (ΜΗ29783). Λεκάνη. Τμήμα από το σώμα. Συ
γκολλημένη (Π ίν . 58).
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Ύ ψ . 0,058, διάμ. βάσης 0,07, διάμ. χείλους 0,18 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με ελαφρώς 
καμπύλο τοίχωμα. Χείλος κατακόρυφο, με κρεμαστό 
κυμάτιο στη ρίζα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το χείλος Ελενθερνα II, 
σχέδ. 29, Κ241 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Miller 1974, 
σχέδ. 6, αριθ. 58 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

501. (Μ Η29105). Λοπάς. Συχκολλημένη (Π ίν . 64β 
και 111γ).
Ύ ψ . 0,056, διάμ. βάσης 0,145, διάμ. χείλους 0,17 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος, με έντονες κη- 
λίδες καύσης. Επίχρισμα μελανό, απολεπισμένο. 
Βάση επίπεδη. Σώμα ευρυ, κυλινδρικό. Χείλος στραμ
μένο προς τά έξω. Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα UM, πίν. 77, 
Η5/10 (α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

502. (ΜΗ29762). Χύτρα. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 63α και 111α).
Ύ ψ. 0,145, διάμ. χείλους 0,113 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Εξωτερικά επίχρι
σμα καστανό, απολεπισμένο.
Σώμα σφαιρικό χωρίς βάση, με συνεχές περίγραμ
μα μέχρι το ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω χεί
λος, όπου εσωτερικά κυκλική βάθυνση για την υπο
δοχή πώματος. Λαβές κατακόρυφες, ταινιωτές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 120 (για το περίγραμμα 
του σώματος). Βλ. επίσης I. Μιχαηλίδου-Νικολάου, 
Β 'Ε λλΚ ερ, πίν. 103, αριθ. 122 (τέλη του 4ου-αρχές 
του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

503. (ΜΗ29790). Λοπάς. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν. 65α και 111γ).
Ύ ψ. 0,058, διάμ. χείλους 0,124 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, μερικώς καμένος, ακά
θαρτος. Άβαφη.
Σώμα ημισφαιρικό, πεπιεσμένο, με συνεχές περί
γραμμα μέχρι το σχεδόν κατακόρυφο χείλος, όπου 
εσωτερικά κυκλική βάθυνση για την υποδοχή πώμα
τος. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα KKG, 174, σχέδ. 
12 (4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

504. (ΜΗ29786). Τηγανόσχημο σκεύος. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 65γ).

Ύ ψ. 0,032, διάμ. βάσης 0,317, διάμ. χείλους 0,33 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχριομος, μερικώς καμένος, ακά
θαρτος. Άβαφο.
Βάση ελαφρώς κοίλη κάτω. Σώμα με σχεδόν κατα- 
κόρυφα τοιχώματα. Πυθμένας ελάχιστα κυρτός. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ελεύθερνα II, σχέδ. 31, Κ257 
(β' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Η. Thom pson 1934, 419, 
εικ. 106, Ε140 (τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

505. (ΜΗ29106). Οινοχόη τρκρυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Λείπει τμήμα από το λαιμό και το χείλος 
(Π ίν . 31α και 92α).
Ύ ψ . με τη λαβή 0,20, διάμ. βάσης 0,065 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Ό μ ο ια  με την αριθ. 426, με μόνη δ ιαφορά ότι εδώ 
ο λαιμός είναι βραχύτερος, χωρίς παράλληλες χ α 
ράξεις.

506. (ΜΗ29761). Οινοχόη τρκρυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 31α και 92α).
Ύ ψ. 0,16, διάμ. βάσης 0,059 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.
Ό μ ο ια  με τις αριθ. 426, 505.

507. (ΜΗ29782). Οινοχόη τρκρυλλόστομη. Το ανώ
τερο τμήμα του λαιμού και η λαβή. Συγκολλημένη 
(Π ίν . 90).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό.
Στην απόληξη της ταινιωτής με ραβδοισεις λαβής 
ανάγλυφο κεφάλι Σιληνου, με φθαρμένα χαρακτη
ριστικά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 425, 670. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

508. (ΜΗ29787). Οινοχόη τρκρυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 28 και 91).
Ύ ψ. 0,165, διάμ. βάσης 0,08 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
Βάση δακτυλιόσχημη, με υποτυπώδη διαμόρφωση, 
κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, με συ
νεχές περίγραμμα μέχρι το τριφυλλόσχημο στόμιο. 
Λαβή κατακόρυφη, κυλινδρικής διατομής.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

509. (ΜΗ29776). Αμφορίσκος ή προχοίσκη. Τμήμα 
από το σώμα και το λαιμό. Συγκολλημένος (Π ίν. 16). 
Σωζ. υψ. 0,089 μ.
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Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο- 
poiópopqio.
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός. Ο ριζό
ντιες αυλακώσεις στον οψο και στο λαιμό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 107, 288.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

510. (ΜΗ29777). Τμήμα βάσης κυλινδρικής πρό- 
χου. Συγκολλημένο (Π ίν . 19).
Διάμ. βάσης 0,094 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 321. Βλ. επίσης UM, 
πίν. 88, Η 14/7 (225-200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

511. (ΜΗ29759). Ιχθυοπινάκιο. Το μισό περίπου τμή
μα από το σώμα. Συγκολλημένο (Π ίν . 47 β και 102γ). 
Ύ ψ . 0,07, διάμ. βάσης 0,085, διάμ. χείλους 0,225 μ. 
Πηλός γκρίζος, καμένος. Μελανό επίχρισμα εσωτε
ρικά και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους. Υπόλευκο 
χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοιμα καλυκωτό, με χείλος πλατύ, σχεδόν οριζόντιο, 
που περιτρέχουν δυο αυλακώσεις. Ζεύγος διαμπερών 
οπών στο πάχος. Στο κέντρο του πυθμένα αβαθής κοι
λότητα. Εσωτερικά ομόκεντρες ταινίες. Δυο ομόκε
ντροι κύκλοι με λοξά γραμμίδια ενδιάμεσα, περιμε
τρικά στον πυθμένα. Στο χείλος εγκάρσιες πινελιές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora XXIX, 
αριθ. 748, σχέδ. 52 (200-175 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

512. (ΜΗ29778). Πινάκιο με έσω νευον χείλος. Το κα
τώτερο τμήμα. Συγκολλημένο (Π ίν. 46γ).
Διάμ. βάσης 0,133 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, στιλπνό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με μικρή μαστοειδή απόφυση 
στην κάτιο κοίλη επιφάνεια. Περιμετρική αυλάκωση 
στην επιφάνεια στήριξης, όπου ζεύγος διαμπερών 
οπών στο πάχος. Σοίμα ευρυ, ρηχό. Στον πυθμένα 
πέντε ομόκεντροι κύκλοι από λοξά χαρακτά γραμμί
δια με οκτώ εμπίεστα ανθέμια στο εσωτερικό τους, 
συνδεόμενα μεταξύ τους με χαρακτά τόξα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακό- 
σμηση Agora XXIX, αριθ. 780, 782, σχέδ. 54, πίν. 67 
(τέλητου 4ου αι. π.Χ.)· Η. Thom pson 1934,131, σχέδ. 
115, Α7 (σ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τ έ τ α ρ τ ο  τ ο υ  3ο υ  α ι. π .Χ .

513. (ΜΗ29098). Πινάκιο με πτυχωτό χείλος. Συ
γκολλημένο (Π ίν . 46δ και 102β).
Ύ ψ. 0,058, διάμ. βάσης 0,066, διάμ. χείλους 0,191 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μο ιο  με τα αριθ. 454, 455.

514. (ΜΗ29107). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συ- 
μπληροιμένο (Π ίν . 50 και 103γ).
'Υψ. 0,058, διάμ. βάσης 0,094, διάμ. χείλους 0,22 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, μερικώς απολεπισμένο.
Ό μο ιο  με το αριθ. 451.

515. (ΜΗ29792). Δίσκος-πιατέλα. Συγκολλημένος. 
Συμπληρωμένος (Π ίν . 49β).
Ύ ψ. 0,03, διάμ. βόχσης 0,22, διάμ. χείλους 0,295 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα 
υπόλευκο. Διακόσμηση καστανοκόκκινη.
Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη κάτω, με διπλή περιμε
τρική αυλάκωση. Σώμα ευρυ, ρηχό, με χείλος έντονα 
στραμμένο προς τα έξω. Περιμετρική νεύρωση στον 
πυθμένα. Στα εσωτερικά τοιχώματα, ανάμεσα σε ται
νίες, ενάλληλες γωνίες εναλλασσόμενες με εγκάρσιες 
γραμμές. Στον πυθμένα ίχνη ομόκεντροιν ταινιών. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 463 (για το σχήμα). 
Βλ. για τη διακόσμηση ΧΖΎ, 30, σχέδ. 15, Η72-73, 
πίν. 24, Η68-78 (4ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ .

516. (ΜΗ29108). Μόνωτο σκυφίδιο. Λείπει τμήμα 
του σώματος (Π ίν . 54β).
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,045, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μο ιο  με τα αριθ. 429, 430, 476.

517. (ΜΗ29109). Μόνωτο σκυφίδιο. Λείπουν η λαβή 
και τμήμα του τοιχώματος (Π ίν. 54β και 105α). 
Ύ ψ. 0,057, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,118 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 516).

518. (ΜΗ29791). Φλασκί. Συγκολλημένο. Συμπλη
ρωμένο (Π ίν. 99β).
Ύ ψ. 0,352, διάμ. σώματος 0,278, πάχ. 0,088 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Επίχρισμα καστα- 
νόχρωμο, απολεπισμένο.
Σώμα δισκόμορφο, με επίπεδη τη μία και ελάχιστα 
κυρτή την άλλη επιφάνεια. Ορθογώνια επιφάνεια στή
ριξης, με αβαθή κοιλότητα στο κέντρο. Στον πυρήνα 
κάθε όψης κυκλική βάθυνση. Λαιμός στενός, βραχύς, 
με καλυκωτό στόμιο. Λαβές μικρές, κατακόρυφες, δι
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πλές, κυλινδρικές, με αποτύπωμα δακτύλου στη ρίζα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Miller 1974, 
203, 231, πίν. 31, αριθ. 22· Samaria-Sebaste III, 173- 
175, εικ. 24· Ikaros 2,40-42, πίν. 31* Dura-Europos IV, 
1, 36, εικ. 8, αριθ. 203.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

519. (ΜΗ30479). Λύχνος. Λείπει η λαβή. Αποκρού
σεις στο περιχείλωμα και στην απόληξη του μυκτή- 
ρα (Π ίν . 109β).
Ύ ψ. 0,031, σωζ. μήκ. 0,097, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,028 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Κηλίδες καύ
σης στο κάτω τμήμα.
Ό μοιος με τους αριθ. 458, 459.

520. (ΜΗ30480). Λύχνος. Λείπει η λαβή. Ελαφρές απο
κρούσεις στην απόληξη του μυκτήρα (Π ίν. 109β). 
Ύ ψ . 0,027, σωζ. μήκ. 0,087, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. 
οπής πλήρωσης 0,021 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Μελανό χρώ
μα στο επάνω τμήμα.
Βάση αδ ιαμόρφ ω τη . Σώμα με αμφ ικω νικό π ερ ί
γρα μμα , γωνιώδες. Λοξό περ ιχείλω μα γύρω από 
την οπή  πλήρω σης. Μ υκτήρας βραχύς, με κα μ πύ
λη απόληξη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ. Agora IV, αριθ. 425,429 (τέλη 
του β' τετάρτου του 3ου-τέλη του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο 
αργότερα), πίν. 15,41 (HT30C)· Δρουγου, Λ ιήνο? Πέλ
λας, αριθ. 82, 83 (μέσα του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ  

Ανασκαφικά δεδομένα

Η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο χου παιδικού στάθμου Καοτελλίου Πεδιάδος, που πραγματο
ποιήθηκε κατά τα έτη 1987-1990, έφερε στο φως αξιόλογο κτίριο νεοανακτορικών χρόνων με πλούσια 
και αντιπροσωπευτική της περιόδου κεραμική44. Την προϊστορική φάση είχε καλύψει, σε ολόκληρη 
σχεδόν την έκταση του οικοπέδου, ελληνιστικό στρώμα, που διατηρούσε ελάχιστα λείψανα τοίχων και 
τμήμα δρόμου σε διαγώνια, ως προς τα κτίρια, διάταξη. Από την ελληνιστική επίχωση περισυνελέγη- 
σαν άφθονες αγνυθες, κομμάτια από αρχαϊκούς πίθους45, ελάχιστα μελαμβαφή όστρακα και άβαφα 
μικρογραφικά κύπελλα. Η τυπολογική κατάταξη στηρίζεται κυρίως στη συγκριτική μορηιολογική εξέ
ταση με παραδείγματα από άλλες, γειτονικές κυρίως περιοχές, δεδομένο που οδηγεί στην κατά προ
σέγγιση χρονολόγηση της κεραμικής, χωρίς τη δυνατότητα σαφέστερου προσδιορισμού.

Κ ατάλογος ευρημάτων

521. (ΜΗ29581). Μ ικρογραφικό κυλινδρικό κύπελ
λο. Ακέραιο (Π ίν. 120β).
Ύ ψ . 0,05, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. χείλους 0,041 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 11,13 (γενικά για το 
περίγραμμα του σώματος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

522. (ΜΗ29582). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 120β).
Ύ ψ. 0,043, διάμ. βάσης 0,036, διάμ. χείλους 0,026 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το αριθ. 470.

523. (ΜΗ29583). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Συμπλη
ρωμένη η λαβή (Π ίν. 120β).

44. Βλ. σχετικά Α Δ  46 (1991), Χρονικά, 396.
45. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο συνεύρεσης αρχαϊκών πίθων και ελληνιστικής κεραμικής στην αρχαία Λύττο, το Μι

κρό Ανάκτορο της Κνωσού, τη Φαιστό και την ΑποΑ\ωνία, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για τα ανασκαφικά δεδομένα.
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Ύ ψ . 0,042, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. χείλους 0,03. 
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 522).

524. (ΜΗ29584). Μ ικρογραφικό κύπελλο. Συμπλη
ρωμένο (Π ίν . 120β).
Ύ ψ. 0,042, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,024 μ. 
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 523).

525. (ΜΗ29797). Πρόχους με λαιμό. Τμήματα από 
το ανώτερο σώμα και τη βάση (Π ίν. 23).
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια . 
Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, βραχύς, με 
χείλος στραμμένο προς τα έξω.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 293,433 (για το σχήμα). 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

526. (ΜΗ29798). Υδρία ή πρόχους. Ο λαιμός και τμήμα 
του ώμου. Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 77). 
Σωζ. υψ. 0,089, διάμ. χείλους 0,116 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος. Άβαφη με 
καστανόχρωμη διακόσμηοη.
Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με οριζόντιες νευροισεις 
στη ρίζα. Χείλος στραμμένο έντονα προς τα έξω. Ολό- 
βαφη η ρίζα του λαιμού και η επάνω επιφάνεια του 
χείλους. Στο λαιμό ακανόνιστες οξυκόρυφες γωνίες, 
υπογραμμισμένες από πλατιά ταινία. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τη διακόσμηοη Α7)5, πίν. 
24, Η68 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.
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Δ. Ν Ο Τ Ι Α  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΑ

Ανασκαφικά δεδομένα

Το ήίθινόπωρο του 1973, κατά τη διάρκεια εργασιών διαμόρφωσης στο χώρο της Γεωργικής Σχο
λής στη Γόρτυνα, αποκαλυφθηκε ελληνιστικό ταφικό οικοδόμημα με συστάδα τάφων ποικίλων τύ
πων, χρονολογούμενων στους όψιμους ελληνιστικοΰς-πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Επίσης, ήλθε 
στο φως μαυσωλείο ρωμαϊκών χρόνων46. Οι τάφοι, στην πλειονότητά τους διαλυμένοι, περιείχαν 
κυρίως χάλκινα, επίχρυσα ή ασημένια κτερίσματα, ενώ η έλλειψη πήλινων αγγείων ήταν σχεδόν 
παντελής, καθώς ένας μόνο λύχνος τυπου Εφέσου αναφέρεται. Αντίθετα, το ταφικό οικοδόμημα, 
που αποτελουνταν από έναν ορθογώνιο χώρο με δυο ημικυκλικές κτιστές κόγχες στο βόρειο και 
στο νότιο άκρο, έδωσε χαρακτηριστική κεραμική του 2ου αι. π.Χ. Τα ανασκαφικά στοιχεία δεν 
παρέχουν ουσιαστική χρονολογική στήριξη για τα δυο αγγεία, που εντοπίστηκαν στην ανατολική 
αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου47. Για το λόγο αυτό, ο χρονολογικός προσδιορισμός στηρίζεται 
κυρίως στη συγκριτική μορφολογική εξέταση με παράλληλα από γειτονικές περιοχές, ενώ δεν λεί
πουν και οι συγκρίσεις με τόπους από άλλους, πιο απομακρυσμένους χώρους.

Κ ατάλογος ευρημάτων

527. (ΜΗ21198). Οινοχόη χωρίς προχοή. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη η βάση (Π ίν. 32α και 92β). 
Ύ ψ . 0,485, διάμ. χείλους 0,12 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα κοκκι
νωπό, απολεπισμένο.
Σώμα ωοειδές, επίμηκες, με σχεδόν οριζόντιο οίμο. 
Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ελάχιστα ευρυτερος προς 
τα επάνω. Χείλος πλατύ, επίπεδο, ελάχιστα στραμμέ
νο προς τα κάτω. Λαβή διπλή, στρεπτή, με πλαστικό 
πηνίο στο σημείο ένοισης με το χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για το περίγραμμα του σώ
ματος Guerrini 1964, πίν. IX, F17 (περίτα μεσάτου 2ου 
αι. π.Χ.)· A. Enklaar, Γ ' ΕλλΚερ, πίν. 85 (υδρία «Hadra», 
Cassel Τ.496, αρχές του 2ου αι. π.Χ .)-Hadra II, 57, σχέδ. 
27, L16 (Alex. 10198), 210-190 π.Χ. Πρβλ. ιδιαίτερα για 
το σχήμα της λαβής Gortina I, 179, σχέδ. 175, αριθ. 53.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μ ισό του 2ου αι. π.Χ.

528. (Μ Η21199). Κάνθαρος κρητικου τόπου. Συγκολ
λημένος. Ελάχιστα συμπληρωμένος (Π ίν . 12 και 82). 
Ύ ψ. 0,33, διάμ. βάσης 0,115, διάμ. χείλους 0,16 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα καστα
νό, απολεπισμένο.
Βάση κωδωνόσχημη, με πλατιά επιφάνεια στήριξης, 
έντονα κοίλη κάτω. Δυο πλαστικά δακτυλίδια στην 
ένωση με το βαθύ καλυκωτό σώμα, που διαμορφώνε
ται με «χαμηλωμένο πυθμένα». Λαιμός ψηλός, κυλιν
δρικός, καμπύλος στο μέσον του υψους με χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Λαβές κατακόρυφες, ταινιω
τές, με αυλακώσεις στον άξονα. Πλαστικά πηνία στο 
σημείο ένωσης με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 474, 661 (για το σχή
μα του σοϊματος). Βλ. επίσης τα αριθ. 606, 608, 614, 
676 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

46. ΒΛ. σχετικά ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 889-894, πίν. 665.
47. Στην αρχική παρουσίαση του ταφικου συνόλου δημοσιεύεται και μία υδρία, η οποία όμως δεν βρέθηκε μαζί με 

τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου στην ανατολική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου, όπου φυλάσσονται. Πιθανότατα 
το αγγείο έχει αποσπαστεί από το ανασκαφικό σύνολο όπου ανήκει και έχει τοποθετηθεί σε διαφορετικό χώρο. Σε περί- 
πτωση εντοπισμού της υδρίας θα ακολουθήσει μελλοντικά συμπληρωματική παρουσίασή της.
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Η ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ Ν ΤΡΥ Π Η ΤΗ  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Ανασκαφικά δεδομένα

Στον οικισμό της Τρυπητής, που βρίσκεται στα νότια παράλια της κεντρικής Κρήτης, ανατολικά 
της αρχαίας Λεβήνας, η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως το καλοκαίρι του 1992 κτίσμα υστε- 
ροελληνισιικών-ρωμαϊκών χρόνων, θεμελιωμένο επάνω σε βραχώδη λόφο σε μικρή απόσταση από 
την παράκτια ζώνη. Η έρευνα αποκάλυψε δυο δωμάτια και το περίγραμμα ενός τρίτου, κτισμένα 
με αργούς λίθους και καλυμμένα με κεράμωση κορινθιακού τυπου, ενώ εσωτερικά υπήρχαν κτιστά 
θρανία κατά μήκος των τοίχων. Η κεραμική που περισυνελέγη από τον ανεσκαμμένο χώρο ανήκει 
στο 2ο-Ιο αι. π.Χ. και ήταν κυρίως οικιακής χρήσης. Τα δυο αγγεία που περιλαμβάνονται στον κα
τάλογο αποτελούν προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου, ενώ η χρονολόγηση στηρίζεται στη συγκρι
τική μορφολογική εξέταση, εξαιτίας της έλλειψης επαρκών ανασκαφικών στοιχείων, δεδομένο το 
οποίο οδηγεί οε ευρυτερα χρονικά πλαίσια.

Κ ατάλογος ευρημάτων

529. (ΜΗ29799). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 30 και 91).
Ύ ψ . 0,245, διάμ. βάσης 0,085 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο εξωτερι- 
κά και εσωτερικά στη ζώνη του χείλους.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σχε
δόν σφαιρικό. Λαιμός ευρΰς, ψηλός, κυλινδρικός, με 
οριζόντια εγκοπή στη ρίζα. Χείλος τριφυλλόσχημο, 
με αυλάκωση στην εσωτερική και στην εξωτερική πε
ρίμετρο. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 637 (με λεπτότερο 
λαιμό). Βλ. επίσηςΗΛ 42 (1987), Χρονικά, πίν. 3 1 1γ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή και 
αργότερα.

Ο ΤΑΦΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΑΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ  

Ανασκαφικά δεδομένα

Το 1976, κατά τις εργασίες για τη διάνοιξη χαντακιού σε αγροτικό δρόμο προς το Λαγολιό κοντά οτον 
Άη Γιάννη της Φαιστού, αποκαλυφθηκε τάφος εντελώς κατεστραμμένος, που περιείχε δυο υδρίες <Τ» 
τυπου «^άιτι»48. Η χρονολόγηση των υδριών στηρίζεται κυρίως στη συγκριτική εξέταση με τις χρο
νολογημένες υδρίες της κατηγορίας «Ηλ0 ι̂ » από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, οι 
οποίες συνηγορουν για τη χρονολόγηση των αγγείων στις τελευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ.

530. (ΜΗ29800). Χύτρα. Συγκολλημένη. Συμπληρω- 
μένη (Π ίν. 63α και 111α).
Ύ ψ . 0,215, διάμ. χείλους 0,21 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Σώμα χωρίς βάση, σηιαιρικό πεπιεσμένο, πλατύ, κά
τω με περίγραμμα συνεχές έως το κατακόρυφο, 
καμπύλο εσωτερικά χείλος. Λαβές κατακόρυφες τα ι
νιωτές. Οριζόντιες χαράξεις στο ύψος των λαβών και 
στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 396, 397 (γενικά για 
το σχήμα). Βλ. επίσης για το περίγραμμα του σώμα
τος C. Schauer, Γ ' ΕλλΚερ, πίν. 120a, από την Ολυ
μπία (1ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

48. Βλ. σχετικά ΑΔ 31 (1976), Χρονικά, 360, πίν. 283ε. Ανάμεσα στα ευρήματα του τάφου αναφε'ρεται και ένας λύ
χνος, που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί.
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Κ ατάλογος ευρημάτων

531. (ΜΗ22045). Υδρία «L» τΰπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληροιμένη (Π ίν . 73 και 119).
Ύ ψ. 0,505, διάμ. βάσης 0,124, διάμ. χείλους 0,145 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Μελανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ψηλή, κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο, κοί
λη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, επίμηκες, με 
τονισμένη τη μετάβαση στο σχεδόν οριζόντιο ώμο. 
Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ελάχιστα ευρυτερος προς 
τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο, καμπύλο κάτω. 
Ταινιωτές με αυλακώσεις στη ράχη οι λαβές, ελάχι
στα υπερυψωμένες οι οριζόντιες. Στην επάνω επιφά
νεια του χείλους ταινίες και εγκάρσια γραμμίδια εξω
τερικά. Στο λαιμό δάφνινο cneqiàvi από αντίρροπα 
φύλλα. Στη ρίζα του λαιμού ταινία με σταγόνες. Στο 
ανώτερο τμήμα του σώματος από μία μετόπη σε κάθε 
όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενό
τερες επάνο), διπλή γραμμή κάτω και ορθογώνια δι- 
κτυωτά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. 
Στο επάνο) μισό της κυρίας μετόπης, ανάμεσα σε σει
ρές από γραμμίδια, κλαδί δάφνης με μικρά φύλλα. 
Στην πίσω όψη, από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, 
κρεμάμενες έλικες. Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές. 
Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη ταινία στο κατώτερο 
τμήμα (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 621 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Hadra II, 57, σχέδ. 24, Alex. 9739. Πρβλ. το 
αριθ. 534 (για τη διακόσμηση της κυρίας μετόπης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-200 π.Χ.

532. (ΜΗ22046). Υδρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Λείπει το ανώτερο τμήμα και η κατακόρυφη 
λαβή (Π ίν . 117).
Σοτζ. υψ. 0,30, διάμ. βάσης 0,095 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Επίχρισμα ωχροκάστα
νο. Μελανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ψηλή, κωνική, με διαμορφοιμένο δακτύλιο, 
κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, επ ίμη
κες, με «χαμηλωμένο πυθμένα» και τονισμένη τη με
τάβαση στο σχεδόν ευθυγραμμο ώμο. Οι οριζόντιες 
λαβές κυλινδρικές, υπερυψωμένες. Στον οίμο ζεύγη 
αντίρροποιν λογχοειδών φύλλων. Στο ανοιτερο τμή
μα του σώματος από μία μετόπη σε κάθε όψη, ορι
ζόμενη επάνω και κάτω από πλατιά ταινία ανάμεσα 
σε στενότερες. Ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια στα 
πλάγια των οριζόντιων λαβών. Στη μετόπη της κυ
ρίας όψης διαγώνιες δικτυωτές ταινίες, με επτάφυλ- 
λο ρόδακα στο σημείο ένωσης, περικλειόμενο από 
στιγμωτους. Από ένας επτάφυλλος ρόδακας στα πλά
για της μετόπης. Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές. Ολό
βαφη η βάση, με εξηρημένη τα ινία  στο κατώτερο 
τμήμα (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra II, 56-57, 
σχέδ. 25, Alex. 22674· IHV, πίν. III, 90.9.29 (213 
π.Χ.), 90.9.37 (213-212 π.Χ.). Βλ. για το κόσμημα 
στο λαιμό G uerrini 1964, πίν. XV, Β:3. Εια τη δια- 
κόσμηση της κυρίας μετόπης, βλ. επίσης IHV, πίν. 
III, 90.9.29 (213 π.Χ.), πίν. V II, 90.9.18.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-210 π.Χ.

ΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΚΤΙΣΜΑ - ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ Ν ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΦΑΙΣΤΟΥ  

Ανασκαφικά δεδομένα

Στις αρχές του 20ου αιώνα, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής έρευνας από τον ιταλά αρχαιολόγο- 
περιηγητή, Α. Μθ85θ, στην περιοχή της Μεσαράς, με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων της εποχής του 
Χαλκού, ήλθε στο φως στη θέση Άγιος Παύλος Φαιστού η ανωδομή ενός θολωτού κτίσματος, η 
οποία θα μπορούσε να ανήκει σε τάφο49. Η ε:ρευνα που διενεργήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο 
αποκάλυψε τμήματα τοίχου τα οποία ανήκαν σε οικοδόμημα ελληνιστικών χρόνων, ενώ η ανευρε- 
θείσα κεραμική συνηγορούσε στην ταύτιση του χώρου με αποθηκευτικό. Εκτός από δυο υδρίες «V»

49. Βλ. σχετικά Mosso 1910, 16-17.
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της κατηγορίας «ΗαΘγλ», στη σύντομη παρουσίαση της κεραμικής αναφερονται επίσης από τον 
Μοξξο αμφορείς με διακόσμηση, θραύσματα από πινάκια ή άλλα είδη αγγείων και επτά πήλινοι 
αστράγαλοι, που όμως δεν έχουν εντοπιστεί με:χρι σήμερα. Τα ανασκαφικά δεδομένα ως προς 
τους τύπους τοιν αγγείων δεν είναι διαφωτιστικά. Για το λόγο αυτό, ο χρονολογικός προσδιορισμός 
των δύο υδριών στηρίζεται στη συγκριτική εξέταση με τις καλύτερα χρονολογημένες υδρίες από 
τις αλεξανδρινός νεκροπόλεις, που οδηγεί σε ευρύτερη χρονολόγηση, η οποία μπορεί να τοποθε
τηθεί στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

Κ ατάλογος ευρημάτων

533. (ΜΗ4949). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη η βάση (Π ίν . 72 και 117). 
Ύ ψ. 0,434, διάμ. βάσης 0,132, διάμ. χείλους 0,168 μ. 
Πηλός (οχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με «χαμηλοιμένο πυθμένα». 
Ώ μος πλατύς, ελάχιστα πλάγιος. Λαιμός σχετικά βρα
χύς, κυλινδρικός, ανεπαίσθητα ευρύτερος προς τα επά
νω, με χείλος πλατύ, οριζόντιο, καμπύλο κάτω. Λαβές 
ταινιωτές, με αυλακώσεις. Υπερυψωμένες οι οριζό
ντιες. Στην επάνω επιφάνεια του χείλους ταινίες και 
εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανά
μεσα σε ταινίες με κρεμάμενες σταγόνες, δάφνινο 
στεφάνι από αντίρροπα φύλλα. Στο σημείο ένωσης 
σειρά από κατακόρυφα γραμμίδια. Στο ανοτιερο 
τμήμα του σώματος από μία μετόπη σε κάθε όψη, 
οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότε
ρες επάνω και διπλή γραμμή κάτω. Ορθογώνια δι- 
κτυωτά πλαίσια στα πλάγια το>ν οριζόντιων λαβών. 
Η κύρια μετόπη διαιρείται σε δύο ζώνες από οριζό
ντια γραμμή, όπου στην ανώτερη κυματοειδές κλαδί 
με φύλλα και άνθη κισσού προς τα δεξιά. Στην πίσω 
όψη ζεύγος κρεμάμενων ελίκων από τη ρίζα της κα- 
τακόρυφης λαβής. Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές. 
Ολόβαφο το σωζόμενο τμήμα της βάσης (διακόσμη- 
ση της κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra II, 53, 
σχέδ. 15, Alex. 5269 (250 π.Χ.). Βλ. για το κόσμημα 
στο λαιμό Hadra I, 120, σχέδ. 6b, Alex. 5863. Βλ. για 
τη διακόσμηση της κύριας μετόπης Hadra I, 120, 
σχέδ. 6g, .Alex. 5863, σχέδ. 6h, .Alex. 5269, σχέδ. 6i, 
Alex. 5275A. Βλ. για τις έλικες Hadra I, 120, σχέδ. 
6n, Alex. 4938· G uerrini 1964, πίν. XV, Β, 3.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

534. (ΜΗ4950). Α'δρία «ί» τύπου «Η30Γ3». Συγκολλη
μένη. Ελάχιστα συμπληριομένη (Π ίν. 73 και 119). 
"Υψ. 0,498, διάμ. βάσης 0,116, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός ωχροκάοτανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιόχρω- 
μο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ψηλή, κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο, 
κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, επίμη- 
κες, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Ώ μ ο ς σχεδόν ορι
ζόντιος. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ελάχιστα ευρύ
τερος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο, κα
μπύλο κάτω. Λαβές πλατιές, ταινιωτές, με αυλακώ
σεις στο μήκος, ελάχιστα υπερυψωμένες οι οριζό
ντιες. Στην επίπεδη επιφάνεια του χείλους ταινίες και 
εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανάμε
σα σε ταινίες με κρεμάμενες σταγόνες, δάφνινο στε
φάνι από αντίρροπα φύλλα. Στο σημείο ένωσης κατα- 
κόρυφη στιγμωτή γραμμή. Στο ανώτερο τμήμα του 
σώματος από μία μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη από 
πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες επάνω και δι
πλή γραμμή κάτω. Ορθογοόνια δικτυοπά πλαίσια στα 
πλάγια των οριζόντιων λαβιόν. Η κύρια μετόπη διαι
ρείται από οριζόντια γραμμή σε δύο ζώνες. Στην ανώ
τερη κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού. 
Στην κάτιο σταγόνες σε σειρά με στιγμωτές απολήξεις. 
Στην πίσω όψη από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής 
κρεμάμενες έλικες. Εγκάρσιες ταινίες στις λαβές. 
Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη ταινία στο κατώτερο 
τμήμα (διακόσμηση της κατηγορίας « ^ ά ^ » ) .  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 584 (για το σχήμα και 
το κόσμημα στο λαιμό). Βλ. για τη διακόσμηση της κύ
ριας μετόπης Οσεπτηί 1964, πίν. VII, Ε, 2 (228 π.Χ.), 
Ε, 4 (227-226 π.Χ.). Πρβλ. το αριθ. 621 (για τις έλικες). 
Βλ. επίσης Ηαώτα I, 134-135, σχέδ. 16, ν (ΑΙεχ. Κ.329).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 200 π.Χ.
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Ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν  ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ  
ΤΑΦΙΚΟ Π ΕΡΙΒΟΛΟ ΣΤΟ Ν ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ  ΦΑΙΣΤΟΥ

Ανασκαφίκά δεδομένα

Το Σεπτέμβριο του 1993, μετά από βλάβη στο δίκτυο άρδευσης στον αγρό της Π. Φασουλάκη, νο
τιοδυτικά του οικισμού Άη Γιάννης της Φαιστού, ήλθε στο φως γεωμετρικός τάφος με υπερκείμε
νο κτιστό τετράγωνο ταφικό περίβολο, ο οποίος περιείχε δυο θηκοειδείς ορθογώνιους τάφους, κα
τασκευασμένους με ξεστους πωρόλιθους και καλυμμένους με πλάκες50. Τα αγγεία που περισυνε- 
λέγησαν από τους ήδη συλημένους κατά την αρχαιότητα τάφους ανήκαν στην ελληνιστική περίο
δο. Στην πλειονότητά τους ήταν θραυσματικής κατάστασης και είχαν διασκορπιστεί μαζί με δια
λυμένα οστά σε ολόκληρη σχεδόν την έκταση του περιβόλου. Το εσωτερικό του γεωμετρικού τά
φου, που στεγαζόταν με θόλο δομημένη κατά το εκφορικό σύστημα, είχε καλύψει παχύ στρώμα 
επίχωσης με διαταραγμένη στρωματογραφία. Τα όστρακα τα οποία περισυνελέγησαν από τον κα
θαρισμό του χώρου καλύπτουν ένα ευρύτατο χρονικό διάστημα από τους γεωμετρικούς έως τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Η συγκεχυμένη αυτή ανασκαφική εικόνα του τάφου με τα μη στρωματο- 
γραφημένα όστρακα δεν προσφέρει τη δυνατότητα για ασφαλή χρονολόγηση της κεραμικής. Για 
το λόγο αυτό, ο χρονολογικός προσδιορισμός των αγγείων θα στηριχθεί στη σύγκριση με χρονολο
γημένα παράλληλα από γειτονικές κυρίως περιοχές, δεδομένο που αναγκαστικά οδηγεί σε ευρύ- 
τερη χρονολόγηση της κεραμικής.

Κ ατάλογος ευρημάτων

535. (ΜΗ29667). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 4 και 79α).
Ύ ψ. 0,066, διάμ. βάσης 0,051, διάμ. χείλους 0,101 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό, με τη μέγιστη 
διάμετρο ψηλά τοποθετημένη. Χείλος στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 164,343,567,629,630.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

536. (ΜΗ29668). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη- 
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 5 και 79α).
Ύ ψ . 0,07, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,085 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 535).

537. (ΜΗ29670). Π ροχοίδιο σφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 96ε).
"Υψ. 0,059, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,061 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανο- 
κόκκινο, μερικώς απολεπισμένο.

Βάση στενή, επίπεδη. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με χεί
λος ελάχιστα λοξό προς τα έξω και οριζόντια χάρα
ξη στη ρίζα. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 404, 639.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

538. (ΜΗ29685). Κάνθαρος κρητικού τύπου. Συγκολ
λημένος. Συμπληρωμένη η βάση (Π ίν. 12 και 82). 
"Υψ. 0,172, διάμ. χείλους 0,108 μ.
Π ηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μεταλλικό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολε
πισμένο.
Σώμα βαθύ, καλυκωτό, που συνδέει με τον ευρύ κυ
λινδρικό λαιμό στενός λοξότμητος ώμος. Χείλος ελα
φρώς στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές, με 
αυλάκωση στον άξονα. Πλαστικά πηνία στην ένωση 
με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 653 (γενικά για το 
σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

50. Η αvασκαq)ικη έρευνα πραγματοποιήθηκε από το συνάδελφο Αντ. Βασιλάκη, ο οποίος πρόθυμα μου παραχώ
ρησε το σχετικό υλικό. Τον ευχαριστώ θερμά.
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539. (ΜΗ29086). Κάνθαρος. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένη η βάση (Π ίν . 77 και 120β).
Ύ ψ . 0,057, διάμ. χείλους 0,106 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο, ανομοιόμορφο.
Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ελά
χιστα καμπύλος στο μέσον του ύψους, με χείλος ελα
φρώς στραμμένο προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές, με 
αυλάκωση στον άξονα. Πλαστικά πηνία στην ένωση 
με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 421.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αΐ. π.Χ.

540. (ΜΗ29705). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συ
μπληρωμένος (Π ίν . 39γ και 97α).
Ύ ψ. 0,488, διάμ. βάσης 0,125, διάμ. χείλους 0,118 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφος, με λεία 
επιφάνεια.
Βάση ψηλή, κωδωνόσχημη, με βαθιά κοιλότητα κά
τω. Σώμα ωοειδές, επίμηκες. Λαιμός ψηλός, κυλιν
δρικός, με χείλος ευρύ, κωδωνόσχημο. Λαβές τα ι
νιωτές, με ραβδώσεις στον άξονα. Πλαστικά πηνία 
στην ένωση με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 611, το αριθ. 604 
(για το περίγραμμα του σώματος) και τα αριθ. 606, 
608 (για το χείλος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

541. (ΜΗ29714). Αμφορέας. Το ανώτερο σώμα (Π ίν . 
97α).
Σωζ. ύψ. 0,165, διάμ. χείλους 0,132 μ.
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, μεταλ
λικό, ανομοιόμορφο.
Ό μ ο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 540).

542. (ΜΗ29704). Υδρία. Το κατώτερο σώμα. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . ΙΟΟβ).
Σωζ. υψ. 0,345, διάμ. βάσης 0,137 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, αρκετά απολεπισμένο, ανομοιόμορφο. 
Ό μ ο ια  με τις αριθ. 613, 617.

543. (Μ Η29689). Μ ικρογραφική υδρία. Ακέραιη 
(Π ίν . ΙΟΟβ).
Ύ ψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,026, διάμ. χείλους 0,031 μ. 
Πηλός ο)χροκάστανος, καθαρός. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 615-617.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

544. (ΜΗ29691). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 69 και 116).

Ύ ψ. 0,41, διάμ. βάσης 0,106, διάμ. χείλους 0,138 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Καστανό αραιωμέ- 
νο χρώμα για τα κοσμήματα.
Ό μοια  στο σχήμα με τις αριθ. 577, 579, με μόνη δια
φορά ότι εδώ η βάση δεν έχει διαμορφοψένο δακτύ
λιο. Στην επιφάνεια του χείλους ταινίες και εγκάρσια 
γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανάμεσα σε ταινίες 
με κρεμάμενες σταγόνες, δάφνινο στεφάνι από αντίρ
ροπα φύλλα και ακανόνιστος οτιγμωτός ρόδακας στο 
σημείο ένωσης. Στο ανώτερο σο>μα από μία μετόπη σε 
κάθε όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε 
στενότερες επάνω και δυο παράλληλες κάτω. Ορθο
γώνια δικτυωτά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων 
λαβών. Στιγμές περιτρέχουν τις τρεις πλευρές της κυ
ρίας μετόπης, όπου αντίρροπα φύλλα δάη)νης ενώνο- 
νται στο κέντρο με συστάδα στιγμοιν. Στην πίσω όψη, 
από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, ζεύγος οξυκόρυ
φων γωνιών ανάμεσα σε διπλές κρεμάμενες έλικες. 
Στον άξονα της κατακόρυφης λαβής ζεύγη ιρυλλων 
προς τα κάτω, ανάμεσα σε ταινίες. Εγκάρσιες πινελιές 
στις οριζόντιες. Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη ται
νία στο κατώτερο τμήμα (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 577 (για το κόσμημα 
στο λαιμό, την KaTaKÔpnqn] λαβή και για το σχήμα 
των ελίκων). Βλ. για τη διακόσμηση στην κύρια μετό
πη IHV, 31-32, πίν. VI/24/90.9.31, VII/26/90.9.33, χω
ρίς στιγμωτούς ρόδακες στο κέντρο· Hadra I, 120, σχέδ. 
6k (Alex. 9017)· Guerrini 1964, πίν. VI, D21/22 (260- 
240 π.Χ.)· Fabric Analysis, πίν. la  (ΒΜ 1926.7-13.1).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

545. (ΜΗ29692). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 69 και 116).
Ύ ψ. 0,405, διάμ. βάσης 0,125, διάμ. χείλους 0,165 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Καστανό αραιωμέ
νο χρώμα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο οχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 544), 
με μόνη διαφορά ότι εδώ ο λαιμός είναι ευρύτερος. 
Ολόβαφη η εσιοτερική ζώνη του χείλους. Στην επά
νω επιφάνεια ομόκεντρες ταινίες και περιμετρικά 
εγκάρσια γραμμίδια. Στο λαιμό, ανάμεσα σε ταινίες 
με σταγόνες, δάφνινο στεφάνι από αντίρροπα φύλ
λα με κύκλο στο σημείο ένωσης. Στην πίσω όψη του 
ώμου διπλές έλικες. Στο ανώτερο σώμα από μία με
τόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία ανά
μεσα σε στενότερες επάνιο και δύο παράλληλες κά
τω. Ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια στα πλάγια τιον 
οριζόντιων λαβών. Ακόσμητη η κύρια μετόπη. Στην 
πίσω όψη, από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, ίχνη 
οξυκόρυφων γωνιών ανάμεσα σε διπλές κρεμάμενες 
έλικες. Στον άξονα της κατακόρυφης λαβής ζεύγη

117



φύλλων προς τα κάτω ανάμεσα σε ταινίες. Εγκάρσιες 
πινελιές στις οριζόντιες. Ολόβαφη η βάση με εξηρη- 
μένη ταινία στο κατοτιερο τμήμα (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το κόσμημα στο λαιμό 
Hadra I, 122, σχέδ. 7a (Alex. 5270, 250 π.Χ.). Πρβλ. 
και τα αριθ. 578, 580-582 (για την ακόσμητη μετό
πη) και το αριθ. 577 (για τις έλικες).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

546. (ΜΗ29693). Υδρία «L» τόπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη η βάση και κατά τόπους 
(Π ίν. 69 και 114-115).
Ύ ψ . 0,395, διόμ. χείλους 0,143 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Καστανό αραιωμέ
νο χροίμα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την αριθ. 577. Ολόβαφη η 
εσωτερική ζώνη του χείλους. Στην άνω επίπεδη επι
φάνεια του χείλους, ανάμεσα σε ταινίες, λοξά γραμ- 
μίδια επαναλαμβανόμενα περιμετρικά. Στο λαιμό, 
ανάμεσα σε ταινίες με κρεμάμενες σταγόνες, ανθέ
μιο μέσα από έλικες. Στην πίσω όψη του ώμου ζεύγη 
ελίκων. Στο ανώτερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε 
όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στε
νότερες επάνω και δυο παράλληλες κάτω. Ορθογώ
νια δικτυοσά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λα- 
βών. Ακόσμητη η κυρία μετόπη. Στην πίσω όψη, α 
πό τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, ίχνη κρεμάμε- 
νο>ν διπλών ελίκων. Στο μήκος της λαβής ζεύγη φύλ
λων προς τα κάτω ανάμεσα σε ταινίες. Ταινίες κατά 
μήκος των οριζόντιων λαβών με ελικοειδείς απολήξεις 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 582 (για το ανθέμιο), 
το αριθ. 545 (για την ακόσμητη μετόπη και τις έλι
κες στον ώμο) και το αριθ. 544 (για τις κρεμάμενες 
έλικες στην πίσω όψη).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

547. (ΜΗ29694). Υδρία «L» τόπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 74 και 119).
Λ’ψ. 0,51, διάμ. βάσης 0,12, διάμ. χείλους 0,148μ . 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επιιράνεια ελαφρώς 
αδρή. Καστανό εξίτηλο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ψηλή, κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο, 
έντονα κοίλη εσιοτερικά. Σώμα επίμηκες, ωοειδές, 
με σχεδόν οριζόντιο οιμο. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, 
ευρυτερος προς τα επάνω, με πλατύ επίπεδο χείλος. 
Λαβές ταινιωτές, πλατιά η κατακόρυφη, υπερυψω
μένες οι οριζόντιες, με αυλακώσεις στο μήκος. Στην 
άνω επιφάνεια του χείλους ομόκεντρες ταινίες και 
εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό δάφνι

νο στεφάνι από αντίρροπα φύλλα. Κύκλος στο ση
μείο ένωσης. Ταινία με σταγόνες στη ρίζα του λαι
μού. Στο ανώτερο τμήμα της κυρίας μετόπης κυμα
τοειδές κλαδί με φύλλα κισσού, οριζόμενο από τα ι
νία ανάμεσα σε γραμμές επάνω και δυο παράλληλες 
ταινίες κάτω. Στα πλάγια, ορθογώνια δικτυωτά πλαί
σια. Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές. Τχνη χρώματος 
στη βάση (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra II, 57, 
σχέδ. 27, L16 (Alex. 10198) (210-190 π.Χ.) και το 
αριθ. 580 (για το κόσμημα στο λαιμό). Βλ. επίσης 
Hadra 1 ,125-126, σχέδ. 10a, 11b (Alex. 5273,238 π.Χ. 
και Alex. 5271,239 π.Χ. αντίστοιχα) και τα αριθ. 533, 
579 (για τη διακόσμηση της κυρίας μετόπης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

548. α) Υδρία «L» τόπου «Hadra». 4’μήμα λαιμού με 
ανθέμιο (Π ίν . 115).
β) λ’δρία «L» τόπου «Hadra». Ο λαιμός με γραπτή 
σβάστικα (Π ίν. 115).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

549. α) Υδρία «L» τόπου «Hadra». 4’μήμα λαιμού με 
κλαδί κισσού (Π ίν. 115).
β) λ’δρία «L» τόπου «Hadra». Ο λαιμός με δάφνινο 
στεφάνι και στικτή γραμμή στον άξονα (Π ίν . 115).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

550. α)Υδρία «L» τόπου «Hadra». Τ’μήμα από το σώ
μα, όπου φύλλα δάφνης (Π ίν. 115).
β) λ’δρία «L» τόπου «Hadra». 4’μήμα (όμου με απο
λήξεις ταινιών (Π ίν. 115).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

551. (ΜΗ29801). λ’δρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 45 και 101α).
'λ ’ψ. 0,415, διάμ. βάσης 0,118, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, ανομοιόμορφο στο ανώτερο και κατώτε
ρο σώμα. Εξηρημένη ζώνη στο σιόρα, όπου καστα- 
νόχρωμη διακόσμηση. Τχνη λευκου εξίτηλου κοσμή
ματος στο λαιμό.
Βάση πλατιά, δισκόμορφη, βαθμιδωτή εσωτερικά. 
Σώμα ωοειδές, εξογκωμένο στο ανώτερο τμήμα. Ώ μος 
πλατύς, σχεδόν οριζόντιος. Λαιμός ψηλός, κυλινδρι
κός, ευρυτερος προς τα επάνω, με χείλος από στενό 
δακτυλίδι και λοξό κρεμαστό κυμάτιο. Αυλάκωση 
στην εσωτερική περίμετρο. Ο ριζόντιο έξαρμα στη 
ρίζα του λαιμού. Κυλινδρική η κατακόρυφη λαβή. 
Λεπτές κυλινδρικές, πεπιεσμένες προς το σώμα οι
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οριζόντιες. Στο κατώτερο τμήμα του λαιμού σειρά 
λευκών εξίτηλων στιγμών με κρεμάμενες σταγόνες. 
Στο σώμα, ανάμεσα σε τρέχουσα σπείρα επάνω και 
κάτω, ζώνη με ανθέμια και σχηματοποιημένα κρίνα 
εναλλάξ. Στα πλάγια της κυρίας όψης ορθογώνια 
διαχωριστικά πλαίσια με τρέχουσα σπείρα στο εσω
τερικό (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλι- 
τυος» και τΰπου «Ηπάι^»).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 617 (για το περίγραμμα 
του σώματος). Βλ. ιδιαίτερα για το σχήμα της βάσης 
Kopeke 1964, πίν. 27/1-3. Πρβλ. για το κόσμημα στο 
λαιμό Hadra 1 ,138d (Alex. 16175, περί τα μέσα του 3ου 
αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, πίν. 39, αριθ. 494 (β' τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. για τη διακόσμηση του σοίματος 
Hadra I, 134, σχέδ. 16i (Alex. 5864, 218 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

ΟΙ ΥΣΤΕΡΟΚΛΑΣΙΚΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΙΔΙΑ  
ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ανασκαφικά δεδομένα

ΙΊερί τα τέλη του 1985, κατά τις εργασίες δενδροφυτευσης στον αγρό του Ν. Καδιανάκη στη θέση 
Ασκίδια Καμηλαρίου της περιοχής Φαιστού, αποκαλυφθηκε λακκοειδής τάφος που περιείχε κε
ραμική του 3ου αι. π.Χ., κατά κύριο λόγο υδρίες «1.» τυπου «ΗλΘο »51. Η ανασκαφική έρευνα, η 
οποία διενεργήθηκε το επόμενο καλοκαίρι, περιορίστηκε σε μικρό τμήμα του αγρού και έφερε στο 
φως περί τα εξήντα αγγεία, στην πλειονότητά τους θραυσματικής διατήρησης, τα οποία προήλθαν 
από απλούς λακκοειδείς τάφους ανοιγμένους στο φυσικό έδαφος52. Η διατάραξη που διαπιστώ
θηκε στο χώρο ήταν εκτεταμένη, καθώς οι παλαιότερες ταφές είχαν αναμειχθεί με νεότερες, ενό) 
διαλυμένα οστά και κρανία βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την έκταση του ανεσκαμμένου χοίρου. Η 
ανασκαφική αυτή εικόνα αποκλείει κάθε προσπάθεια στρωματογραφικής έρευνας και ακριβούς 
χρονολόγησης της κεραμικής των τάφων. Για το λόγο αυτό, ο χρονολογικός προσδιορισμός των αγ
γείων στηρίζεται στη συγκριτική μορφολογική εξέταση με παράλληλα από γειτονικές ή άλλες πε
ριοχές. Το δεδομένο αυτό οδηγεί σε ευρυτερη χρονολόγηση των ευρημάτων, ενώ θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την υπόθεση για χρήση του νεκροταφείου 
επί δυο σχεδόν συνεχείς αιώνες, δηλαδή από τα τέλη του 4ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Κ ατάλογος ευρημάτων

552. (ΜΗ28941). Κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας». Ακέ
ραιο (Π ίν . 9α και 80γ).
Ύ ψ . 0,099, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. χείλους 0,07 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο.
Βάση βαθμιδωτή, με μαστοειδή απόφυση κάτω. Σώ
μα βαθύ, με συνεχές περίγραμμα μέχρι το στραμμέ

νο ελαφρώς προς τα έξω χείλος. Λαβή ταινιωτή, με 
καμπύλο περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 91, 92 (με πιο ρα δ ι
νές αναλογίες). Βλ. επίσης για το σχήμα της βάσης 
υΜ , πίν. 76, Η5/2 (α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου αι. π.Χ.

51. Βλ. σχετικά ΑΔ 40 (1985), Χρονικά, 295, πίν. 130δ-ε.
52. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση του νεκροταφείου φαίνεται να είναι μεγαλύτερη και οι τάφοι δείχνουν να 

εκτείνονται στους παρακείμενους αγρούς.
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553. (ΜΗ28942). Κύπελλο με λαιμό. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένη η λαβή και τμήματα του σώματος 
(Π ίν. 8 και 80β).
Ύ ψ. 0,123, διάμ. βάσης 0,057, διάμ. χείλους 0,085 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κα- 
στανοκόκκινο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, κωνική, με μαστοειδή απόφυση στην 
κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Λαιμός 
ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο ελαφρώς 
προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα W einberg 1960, 
πίν. 29h, αριθ. 72 (4ος αι. π.Χ.)· UM, πίν. 76, Η5/2-3 
(α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.). Βλ. επίσης για το σχήμα 
της βάσης KDS, πίν. 14, Ε8-9 (μέσα του 4ου αι. π.Χ.)· 
KKG, 171, εικ. 4a, 5, πίν. 13Α, b-c (4ος αι. π.Χ.)· KRS, 
7, σχέδ. 5, αριθ. 13 (τέλη του 5ου αι. π.Χ.)· UM, πίν. 
77, Η7/6 (α' μισό του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 4ος αι. π.Χ.

554. (ΜΗ28945). Ψευδοαμφορίσκος. Ακέραιος (Π ίν. 
41 γ και 98).
Ύ ψ.0,102, διάμ. βάσης 0,024, διάμ. χείλους 0,0106 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφος.
Βάση στενή, κωνική, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επ ι
φάνεια. Από το κοντόχοντρο πόδι αναπτύσσεται σφαι
ρική κοιλιά, μέχρι το στενό κυλινδρικό λαιμό. Χείλος 
από πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι. Στο ύψος του 
οίμου δυο σύμφυτες οριζόντιες ταινιωτές ψευδολαβές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Kerameikos IX, 
πίν. 67, αριθ. 358, 1 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.)· Alt-Ägina 
II, 1, πίν. 56, αριθ. 705-706 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· 
Ακαμάτη, Τάχροι Πέλλας, 108, σχέδ. 16, αριθ. 6, 8 (αρ
χές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.

555. (ΜΗ26658). Μόνωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. 
Συμπληρωμένο (Π ίν . 55α και 105α).
Ύ ψ. 0,064, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,121 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Καστανό χρώμα 
στη ζώνη του χείλους και στη λαβή.
Βάση χαμηλή, κωνική, με μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα ημισφαιρικό, με 
χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα μέσα. Λαβή ορι
ζόντια, κυλινδρική.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 313. Βλ. επίσης Ελεύ- 
θερνα II, πίν. 32, σχέδ. 22, Κ 141,142 (με επίπεδη βάση, 
4ος αι. π.Χ.)· Weinberg 1960, 105-106, πίν. 29, τάφος 
7β (4ος αι. π.Χ.)· Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982, 
95, σχέδ. 42, Π5601, Π5616 (τέλη του 4ου-αρχές του 
3ου αι. π.Χ.). Εενικά για την καταγωγή του σχήματος, 
βλ. Agora XII, πίν. 30,127, αριθ. 766 (περίτο430 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.

556. (ΜΗ26641). Ό λπη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 38γ και 96δ).
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,05 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφη.
Βάση επίπεδη, διακρινόμενη από το ωοειδές σώμα 
με οριζόντια αυλάκωση. Λαιμός βραχύς, με χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Λαβή κατακόρυφη, ταινιω
τή, υπερυψωμένη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. σχετικά Μαρκουλάκη - Νι- 
νιου-Κινδελή 1982, 80-81, σχέδ. 34, Π5607, Π5608 
(τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.

557. (ΜΗ26654). Ό λπη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη η λαβή και τμήματα του σώματος (Π ίν . 39α 
και 96δ).
Ύ ψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,035 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νόχρωμο στη ζώνη του χείλους.
Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό, στενότερο στο επά
νω μέρος, με συνεχές περίγραμμα μέχρι το στραμ
μένο προς τα έξω χείλος. Λαβή κατακόρυφη, ταινκο- 
τή, υπερυψωμένη του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 494. Βλ. επίσης Μαρ
κουλάκη - Νινιου-Κινδελή 1982, 82-83, σχέδ. 35, 
Π5590 (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.

558. (ΜΗ26655). Ό λπη . Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 39α και 96δ).
Ύ ψ. 0,129, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 0,034 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφη.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 557), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ το σώμα είναι ευρΰτερο στο κατώ
τερο τμήμα.

559. (ΜΗ28951). Ληκυθιο αρυβαλλοειδές. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 102α).
Ύ ψ . 0,122, διάμ. βάσης 0,043, διάμ. χείλους 0,04 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επιφάνεια απολεπι
σμένη. Επίχρισμα μελανό.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επι
φάνεια. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, κυλινδρικός 
στο κατώτερο τμήμα, με κωνικό άνοιγμα. Χείλος κα- 
λυκωτό. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή. Τχνη γραπτού 
ανθεμίου στο σώμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τον τύπο KDS, πίν. 21, 
Η16 (375-350 π.Χ.)· Olynthus X III, πίν. 103-106 (α' 
μισό του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  το υ  4 ο υ  α ι. π .Χ .
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560. (ΜΗ28952). Ληκυθιο αρυβαλλοειδές. Συγκολ
λημένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 102α).
Ύ ψ. 0,117, διάμ. βάοης 0,055, διάμ. χείλους 0,036 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 559), με μόνη δ ια
φορά ότι εδώ η βάση είναι πιο πλατιά.

561. (ΜΗ28953). Ληκυθιο αρυβαλλοειδές. Ακέραιο 
(Π ίν . 101β).
Ύ ψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,038, διάμ. χείλους 0,029 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. Λευ
κό χρώμα για τη διακόσμηση.
Ό μο ιο  στο σχήμα με τα αριθ. 559, 560. Στο σώμα 
δυο αντωπά γυναικεία κεφάλια πλαισιώνουν κωνικό 
αντικείμενο (κάτοπτρο). Στην πίσω όψη ανθέμιο. Στο 
λαιμό κατακόρυφες ταινίες. Γύρω από τη ρίζα «ιωνι
κά αυγά».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για τον τύπο Olynthus V, πίν. 
139 (4ος αι. π.Χ.)· Apollonia I, 375, πίν. 44-45 (γ' τέ
ταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 4ου αι. π.Χ.

562. (ΜΗ28946). Σκυφος αττικού τυπου. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 17β και 85α).
"Υψ. 0,104, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,089 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα με τοιχώματα έντονα 
καμπύλα στο μέσον του υψους. Λαβές πεταλόσχημες. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 328. Βλ. επίσης Corinth 
V II, III, πίν. 13, αριθ. 320/331 (περί το 300 π.Χ.)· 
Médéon V, 69, εικ. 129-30, αριθ. 115, 2 (α' μισό του 
3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 3ου αι. π.Χ.

563. (ΜΗ28947). Σκυφος αττικού τυπου. Συγκολλη
μένος (Π ίν . 17β και 85α).
"Υψ. 0,092, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,09 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, με κόκκινο χρώμα στην κάτω 
επιφάνεια, όπου δυο γραπτοί μελανόχρωμοι κύκλοι. 
Σώμα με καμπύλα τοιχώματα στο μέσον του υψους. 
Λαβές πεταλόσχημες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora X II, 260, 
σχέδ. 4, πίν. 17, αριθ. 352 (περί το 330 π.Χ.)· Médéon 
V, 43, εικ. 52-53, αριθ. 59Α. 4 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.

564. (ΜΗ28948). Σκυφος αττικού τυπου. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 17β και 85α).

Ύ ψ. 0,077, διάμ. βάσης 0,034, διάμ. χείλους 0,073 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα το αριθ. 562.

565. (ΜΗ28949). Σκυφος αττικού τυπου. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . Ι7β και 85α).
"λ"ψ. 0,094, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,092 μ. 
Πηλός καστανόχρυιμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, αμαυρό.
Βάση δακτυλιόσχημη, με κόκκινο χρώμα στην κάτω 
επιφάνεια, όπου δυο γραπτοί μελανόχρωμοι κύκλοι. 
Σώμα με καμπύλα τοιχώματα στο μέσον του υψους. 
Λαβές πεταλόσχημες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα KRS, 5, σχέδ. 4, 
αριθ. 5-8 (β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.)· Médéon V, 43, 
εικ. 54-55, αριθ. 59Α.5 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.)· Cor
inth VII, III, πίν. 13, αριθ. 310 (350 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.

566. (ΜΗ28950). Σκυφος αττικού τυπου. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . Ι7β και 85α).
"Υψ. 0,11, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 0,087 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, μερι
κώς απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα με τοιχοψατα έντονα 
καμπύλα στο μέσον του υψους. Λαβές ταινιωτές, με 
αυλάκωση στο μήκος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Corinth VII, III, 
70-71, πίν. 13-14, αριθ. 344, 363 (325 π.Χ.)· Agora 
X II, σχέδ. 4, αριθ. 352 (περί το 330 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 4ου-αρχε'ς του 3ου αι. π.Χ.

567. (ΜΗ26639). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν . 5 και 79α).
"Υψ. 0,08, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 164, 535, 343, 619, 
629, 630.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

568. (ΜΗ25872). Κύπελλο ημισφαιρικό. Ακέραιο 
(Π ίν. 4 και 79α).
Ύ ψ. 0,071, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,098 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό, με χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω. Άαβή ταινιωτή, με σχε
δόν καμπύλο περίγραμμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 341, 417, 487.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  τ ο υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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569. (ΜΗ26640). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο (Π ίν. 4 και 78β).
Ύ ψ. 0,067, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 0,104 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφο.
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 568), με μόνη δια
φορά ότι εδώ το σώμα είναι ελαφρώς πεπιεσμένο.

570. (ΜΗ26652). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένη η λαβή και τμήματα του σώ
ματος (Π ίν. 4 και 78β).
Ύ ψ. 0,075, διάμ. βάσης 0,053, διάμ. χείλους 0,095 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάοη επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό, με χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 341, 569.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

571. (ΜΗ26638). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλη
μένο. Συμπληρωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του σώ
ματος (Π ίν. 4 και 78β).
Ύ ψ . 0,058, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. χείλους 0,101 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο.
Βάση επίπεδη. Σώμα καμπύλο στο κατώτερο τμήμα, 
σχεδόν ευθυγραμμο στο ανοιτερο, με χείλος στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω. Άαβή ταινιωτή, με κα
μπύλο περίγραμμα. Οριζόντια χάραξη γΰρω από 
την επιφάνεια στήριξης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 569 (πιο σφαιρικό). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

572. (ΜΗ28943). Λύχνος. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν. 109β).
Ύ ψ . 0,031, μήκ. 0,119, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,025 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφος. Επιφά
νεια λεία.
Βάση πλατιά, επίπεδη. Σώμα σφαιρικό, πλατύ. Στο 
άνω μέρος αυλάκιοση γύρω από την οπή πλήρωσης. 
Μυκτήρας σχετικά επιμήκης, με καμπύλη απόληξη 
και μεγάλη οπή καύσης. Λαβή οριζόντια, ταινιωτή 
με αυλάκωση στο μήκος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Agora IV, αριθ. 290 (360-260 
π.Χ.), πίν. 38 (Η Τ 25 Α)· Δρουγου, Λύχνοι Πέλλας, 51, 
πίν. 20, αριθ. 84 (μέσα του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

573. (ΜΗ28944). Λύχνος. Ακέραιος (Π ίν. 109β). 
Ύ ψ. 0,027, μήκ. 0,108, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. οπής 
πλήρωσης 0,023 μ.
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφος.
Ό μο ιος με τον προηγούμενο (αριθ. 572), με μόνη

διαφορά ότι εδώ το περιχείλωμα είναι αδιαμόρφω
το και ο μυκτήρας βραχύς, με τριγωνική απόληξη.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

574. (ΜΗ29043). λ δρία «L» τυπου «Hadra». Μερι
κώς συγκολλημένη. Λείπει η βάση και το μισό σχε
δόν τμήμα του σώματος (Π ίν. 113β).
Σωζ. υψ. 0,39 μ.
Πηλός ωχροκάστανος. Επίχρισμα ομοιόχρωμο. Κα
στανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα σφαιρικό, με ελαφρώς καμπύλη τη μετάβαση 
προς τον ευθυγραμμο ώμο. Λαιμός κυλινδρικός, ευ
ρύτερος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, οριζόντιο, 
καμπύλο κάτω. Στρεπτή η κατακόρυφη λαβή, με 
πλαστικό πηνίο στη ράχη. Κυλινδρικές με αυλάκω
ση στο μήκος οι οριζόντιες. Στην περίμετρο του χεί
λους εγκάρσια γραμμίδια. Στο λαιμό δάφνινο στε
φάνι με αντίρροπα φύλλα. Ταινία με σταγόνες στη 
ρίζα του. Στην κυρία όψη του σώματος μετόπη ανά
μεσα σε παράλληλες ταινίες και ορθογώνια δικτυω- 
τά πλαίσια. Με οριζόντια γραμμή διαιρείται σε δυο 
ζώνες, όπου στην ανώτερη κυματοειδές κλαδί με 
φύλλα και άνθη κισσού. Από τη ρίζα της κατακόρυ- 
φης λαβής κρέμεται ζεύγος διπλών ελίκων. Εγκάρ
σιες πινελιές στις λαβές (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Brooklyn, 114,εικ. 
1, αριθ. 68.149 (254 π.Χ.)· Hadra II, 53, σχέδ. 12, 
Alex. Ρ.1880. Πρβλ. το αριθ. 533 (για τη διακόσμη- 
ση της κυρίας μετόπης και για τις έλικες). Βλ. επίσης 
Hadra I, 120, σχέδ. 6i, 5275Α, σχέδ. 6π, 4938.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 255-245 π.Χ.

575. (ΜΗ29040). λ'δρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 72 και 114).
Ύ ψ . 0,425, διάμ. βάσης 0,123, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός ωχροκάσιανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, με «χαμηλω
μένο πυθμένα». Ώ μ ο ς σχεδόν οριζόντιος. Λαιμός κυ
λινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω, με χείλος πλα
τύ, οριζόντιο, καμπύλο στην κάτω επιφάνεια. Ταινιω
τή με αυλάκωση στο μήκος η κατακόρυφη λαβή. 
Πλαστικό πηνίο στην ένωση με το χείλος. Κυλινδρι
κές, υπερυψωμένες οι οριζόντιες λαβές. Ολόβαφη η 
εσωτερική ζώνη του χείλους. Ταινίες στο άνω μέρος. 
Εγκάρσια γραμμίδια  περιμετρικά. Στο λαιμό, ανά
μεσα σε ταινίες με κρεμάμενες σταγόνες σιην κάτω, 
στεφάνι από αντίρροπα φύλλα δάφνης. Στο σημείο 
ένωσης, μέσα σε στιγμές, κύκλος με εγγεγραμμένο
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σταυρό. Στον τόμο ζεύγη αντίρροπων λογχοειδών φύλ
λων. Στο ανώτερο τμήμα του σώματος από μία μετό
πη σε κάθε όψη, οριζόμενη επάνω και κάτω από πλα
τιές ταινίες ανάμεσα σε λεπτότερες. Ορθογώνια δι- 
κτυωτά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. 
Στην κυρία όψη κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άν
θη κισσού. Στην πίσω, από τη ρίζα της κατακόρυφης 
λαβής, ζεύγος κρεμάμενων διπλών ελίκων. Ολόβαφη 
η βάση, με εξηρημένη ταινία στο κατώτερο τμήμα. 
Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές και στο πηνίο (διακό- 
σμηοητης κατηγορίας «Hach a»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Brooklyn, 114, 
εικ. 1, 68.149 (254 π.Χ.)· Guerrini 1964, πΐν. II, B, 1, 
Alex. 5269 (250 π.Χ.). Βλ. για τη διακόσμηση στο 
λαιμό Brooklyn, ό.π. (254 π.Χ.)· Hadra I, 119, σχέδ. 
5a, Alex. 21910. Βλ. για το κόσμημα στον ώμο Hadra 
I, 119, σχέδ. 5c, Alex. 494Ε Guerrini 1964, πίν. II, 
XV, B, 3. Βλ. για τη διακόσμηση της κυρίας μετόπης 
Hadra I, 119, σχέδ. 5h, Alex. 21910, 120 και σχέδ. 
6h, i, Alex. 5269, 5275Α αντίστοιχα. Βλ. για τις έλι
κες Hadra I, σχέδ. 6, o, 5275Α.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 255-245 π.Χ.

576. (ΜΗ25869). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Μερικώς συμπληρωμένη. Λείπει το ανώτερο 
τμήμα του λαιμού και η κατακόρυφη λαβή (Π ίν . 
68β και 114).
Σωζ. υψ. 0,39, διάμ. βάσης 0,11, διάμ. λαιμού 0,09 μ. 
Π ηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιω μένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σοίμα 
σφαιρικό, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Καμπύλη η 
μετάβαση στο σχεδόν οριζόντιο ώμο. Λαιμός κυλιν
δρικός, ευρύτερος προς τα επάνω. Ταινιωτές με αυ
λάκωση στο μήκος και ελαφρώς υπερυψωμένες οι 
οριζόντιες λαβές. Στο λαιμό ίχνη από δάφνινο στε
φάνι και ταινία με σταγόνες γύρω από τη ρίζα. Στην 
κυρία μετόπη, οριζόμενη από ταινίες επάνω και κά
τω και ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια στα πλάγια των 
οριζόντιων λαβών, τρεις στιγμωτοί ρόδακες. Στιγμές 
γύρω από τις τρεις πλευρές της μετόπης. Ολόβαφη η 
βόχση με εξηρημένη ταινία στο κατώτερο τμήμα. 
Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές (διακόσμηση της κα
τηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για  το σχήμα  Brooklyn, 114, 
εικ. 1 (254 π.Χ.)· Hadra II, 53, σχέδ. 12, Alex. Ρ. 1880 
(260-240 π.Χ.)· Hadra I, πίν. la, Alex. 5270 (250 π.Χ.). 
Πρβλ. για  τους ρόδακες Hadra I, 119, σχέδ. 5g, Alex. 
9179.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2 6 0 -2 4 0  π .Χ .

577. (ΜΗ29039). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 70 και 115).
Ύ ψ . 0,39, διάμ. βάσης 0,12, διάμ. χείλους 0,14 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χροίμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο 
στο κατώτερο τμήμα, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σφαιρικό, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Καμπύ
λη η μετάβαση στο σχεδόν οριζόντιο ώμο. Λαιμός 
κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, με χείλος 
πλατύ, οριζόντιο, κοίλο στην κάτω επιφάνεια. Π λα
τιές ταινιωτές, με αυλακώσεις στο μήκος οι λαβές. 
Στην άνω επιφάνεια του χείλους ταινίες και εγκάρ
σια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανάμεσα σε 
ταινίες με σταγόνες γύρω από τη ρίζα και επάνω, 
δάφνινο στεφάνι από αντίρροπα η>ύλλα. Στο σημείο 
ένωσης χιαστές γραμμές μέσα σε στιγμές. Στο ανώ
τερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη 
από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες επάνω 
και διπλές κάτω. Ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια στα 
πλάγια των οριζόντιων λαβών. Στην κύρια μετόπη 
κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού προς 
τα δεξιά. Στην πίσω όψη, από τη ρίζα της κατακό
ρυφης λαβής, ζεύγος οξυκόρυφων γωνιών ανάμεσα 
σε διπλές κρεμάμενες έλικες. Ολόβαφη η βάση, με 
εξηρημένη ταινία στο κατώτερο τμήμα. Στον άξονα 
της κατακόρυφης λαβής ζεύγη φύλλων ανάμεσα σε 
ταινίες. Στις οριζόντιες λαβές εγκάρσιες γραμμές 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra II, 53, 
σχέδ. 16, Alex. 9175 (250-240 π.Χ.)· Edgar 1911,45, 
αριθ. 26244 (243 π.Χ.)· Guerrini 1964, πίν. VI, D16. 
Βλ. για τη διακόσμηση Guerrini 1964, πίν. XVI1, D 16. 
Πρβλ. τα αριθ. 544, 546 (για τις έλικες). Βλ. επίσης 
G uerrini 1964, D16· Hadra I, 123, σχέδ. 8f, 9398.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

578. (ΜΗ25867). Υδρία «L» τύπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 68β και 114).
Ύ ψ. 0,388, διάμ. βάσης 0,12, διάμ. χείλους 0,14 μ. 
Π ηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Ό μο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 577). 
Στην άνω επιφάνεια του χείλους ταινίες και εγκάρ
σια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανάμεσα σε 
ταινίες με σταγόνες, δάφνινο στεφάνι από αντίρροπα 
φύλλα. Στο σημείο ένωσης ακανόνιστος κύκλος μέσα 
σε στιγμές. Στο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη, 
οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες 
επάνω και διπλή κάτω. Ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια
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στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. Στιγμές γΰρω από 
τις τρεις πλευρές της κυρίας ακόσμητης μετόπης. Στην 
πίσω όψη ζεύγος κρεμάμενων ελίκων από τη ρίζα της 
κατακόρυφης λαβής. Ολόβαφη η βάση, με εξηρημέ- 
νη ταινία στο κατώτερο τμήμα. Εγκάρσιες ταινίες 
στις λαβές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 544 (για το κόσμημα 
στο λαιμό). Βλ. επίσης Coulson - Leonard 1981,53, 
εικ. 21, Alex. 9398· Hadra I, 123, σχέδ. 8a, b, 9398, 
8818. Πρβλ. το αριθ. 580 (για την ακόσμητη μετό
πη). Βλ. επίσης G uerrini 1964, πίν. VII, Ε, 8 (περίτο  
240 π.Χ.). Πρβλ. για τις έλικες Hadra I, 123, σχέδ. 
8e, Alex. P.1881.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

579. (ΜΗ25868). Υδρία «L» τΰπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του 
λαιμού και μέρος του σώματος (Π ίν. 70 και 116). 
Ύ ψ . 0,40, διάμ. βάσης 0,115, διάμ. χείλους 0,136 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Καστανό αραιωμέ
νο χρώμα για τα κοσμήματα.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την αριθ. 577. Στην άνω επιφ ά
νεια του χείλους ταινίες και εγκάρσια γραμμίδια πε
ριμετρικά. Στο λαιμό δάφνινο στεφάνι από αντίρρο
πα φύλλα. Στον οψο στιγμωτός ρόδακας. Στο ανώ
τερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη 
από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες επάνω 
και δυο κάτω. Ζεύγη ενάλληλων φυλλοιν δάφνης και 
στιγμές στα ορθογώνια πλαίσια της κυρίας όψης, δι- 
κτυωτά στην πίσω. Στην κυρία μετόπη κυματοειδές 
κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού προς τα δεξιά. Από 
τη ρίζα της κατακόρυηιης λαβής οξυκόρυφες γωνίες, 
πλαισιωμένες από υποτυπώδεις κρεμάμενες έλικες. 
Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη ταινία στο κατώτε
ρο τμήμα. Στο μήκος της κατακόρυφης λαβής ζεύγη 
φύλλων δάφνης ανάμεσα σε ταινίες. Εγκάρσιες π ι
νελιές στις οριζόντιες (διακόσμηση της κατηγορίας 
«Hadra»),
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 580 (για το ρόδακα). 
Βλ. επίσης Hadra I, 120, σχέδ. 6e, Alex. 9017· Edgar 
1911,37, πίν. XV, 26.229. Πρβλ. για τη διακόσμηση 
στην κυρία όψη Hadra I, 120, σχέδ. 6g, Alex. 5863 
και 122, σχέδ. 7d, Alex. 5288, σχέδ. 7e, Alex. 21896. 
Πρβλ. για τις έλικες Hadra I, 124, σχέδ. 9h, Alex. 
5274 (240 π.Χ.). Πρβλ. τα αριθ. 577, 582 (για το θέ
μα στην κατακόρυφη λαβή). Βλ. επίσης G uerrini 
1964, πίν. X II, Α, 8.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

580. (ΜΗ29041). Υδρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 69 και 114).

Ύ ψ . 0,37, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,137 μ. 
Π ηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, με υποτυπώδη δακτύλιο, κοί
λη κάτω. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με «χαμηλωμένο 
πυθμένα». Λαιμός σχετικά βραχύς, ελάχιστα ευρύτε
ρος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο, καμπύ
λο κάτω. Πλατιές, ταινιωτές, με αυλακιόσεις στο μή
κος οι λαβές. Ταινίες στην άνω επιφάνεια του χείλους. 
Στο λαιμό δάφνινο στεφάνι από αντίρροπα φύλλα. 
Στο σημείο ένωσης κύκλος με στιγμή στο κέντρο, πε
ρικλειόμενος από στιγμές. Ταινία στη ρίζα του λαι
μού. Στον ώμο στιγμωτός ρόδακας. Στο σώμα από μία 
μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία 
ανάμεσα σε στενότερες επάνω και διπλές κάτω. Ορθο
γώνια δικτυωτά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων 
λαβών. Ακόσμητη η κυρία μετόπη. Στην πίσω όψη 
από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής κρεμάμενες ελ
λειψοειδείς έλικες. Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη 
ταινία στο κατώτερο τμήμα. Εγκάρσιες ταινίες στις 
λαβές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra I, πίν. lb, 
Alex. 5274 (240 π.Χ.). Πρβλ. για το κόσμημα στο 
λαιμό Hadra I, 123, σχέδ. 8b, Alex. 8818, 125, σχέδ. 
10a, Alex. 5273 (238 π.Χ.), 126, σχέδ. 11b, Alex. 
5271 (239 π.Χ.). Πρβλ. το αριθ. 579 (για το ρόδακα) 
και τα αριθ. 546, 578, 582 (για την ακόσμητη μετό
πη). Πρβλ. για τις έλικες Hadra I, 144, πίν. 5c-d, 
Alex. 22691 (Izbat el Maklûf).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 245-235 π.Χ.

581. (MH29042). Υδρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 71 και 116).
'λ 'ψ . 0,38, διάμ. βάσης 0,122, διάμ. χείλους 0,132 μ. 
Π ηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χροίμα για τα κοσμή
ματα.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την προηγούμενη (αριθ. 580). 
Ταινίες στην άνω επιφάνεια του χείλους. Εγκάρσια 
γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό δάφνινο στεφάνι 
από αντίρροπα φυ^λα, με στιγμιοτους ρόδακες στις 
απολήξεις. Στο σημείο ένωσης κύκλος μέσα σε στιγ
μές. Ταινία με κρεμάμενες σταγόνες στη ρίζα του λαι
μού. Στο ανώτερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη, 
οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες 
επάνω, διπλές κάτω και ισάριθμες στα πλάγια των 
οριζόντιων λαβών. Ακόσμητη η κυρία μετόπη. Στην 
πίσω όψη ζεύγος κρεμάμενων ελίκων από τη ρίζα της 
κατακόρυηιης λαβής. Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη 
ταινία στο κατώτερο τμήμα. Εγκάρσιες πινελιές στις 
λαβές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 578, 580 (για το κό
σμημα στο λαιμό) και τα αριθ. 578, 580, 582 (για την 
ακόσμητη μετόπη). Πρβλ. για τις έλικες Hadra I, 
124, σχέδ. 9g, Alex. 9722.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

582. (ΜΗ29037). λ'δρία «L» τόπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 71 και 117).
Ύ ψ . 0,39, διάμ. βάσης 0,127, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Π ηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Ό μοια σε σχήμα με την αριθ. 580, με μόνη διαφορά ότι 
εδώ η βάση είναι πιο πλατιά, με διαμορφωμένο δακτύ
λιο στο κατώτερο τμήμα. Στην άνω επιφάνεια του χεί
λους ταινίες. Εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο 
λαιμό, ανάμεσα σε ταινίες με σταγόνες, δάφνινο στε
φάνι από αντίρροπα φύλλα. Στο σημείο ένωσης ανθέ
μιο, στεφανωμένο από στιγμωτους ρόδακες. Στο ανώ
τερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη 
από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες επάνω και 
δυο κάτο). Στα πλάγια το^ν οριζόντιων λαβών ορθογώ
νια δικτυωτά πλαίσια με στιγμές στις μακρές πλευρές. 
Ακόσμητη η κυρία μετόπη. Στην πίσω όψη, από τη ρί
ζα της κατακόρυφης λαβής, oξυκópυq)ες γωνίες, πλαι
σιωμένες από κρεμάμενες έλικες. Ολόβαφη η βάση, με 
εξηρημένη ταινία στο κατώτερο τμήμα. Ζεύγη λογχοει
δών q)υλλωv ανάμεσα σε ταινίες στο μήκος της κατακό
ρυφης λαβής. Εγκάρσιες πινελιές στις οριζόντιες (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Hadra»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 546 (για το ανθέμιο). 
Βλ. επίσης La Rosa 1984, 807, πίν. CXXVII, 3, αριθ. 
7. Πρβλ. τα αριθ. 545, 546, 578, 580, 581 (για την 
ακόσμητη μετόπη). Πρβλ. για τις έλικες Hadra I, 
119, σχέδ. 5k, Alex. 9179. Πρβλ. τα αριθ. 544-546, 
577, 579 (για το θέμα στην κατακόρυφη λαβή).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ.

583. (ΜΗ29036). λ'δρία «L» τόπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 71 και 117).
Ύ ψ. 0,39, διάμ. βάσης 0,118, διάμ. χείλους 0,14 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με την αριθ. 577. Ταινίες στην άνω 
επιφάνεια του χείλους και εγκάρσια γραμμίδια πε
ριμετρικά. Στο λαιμό δάφνινο στεφάνι από αντίρρο
πα φύλλα ανάμεσα σε ταινίες με κυματοειδείς τις 
απολήξεις στην πίσω όψη του ώμου. Στο σημείο ένω
σης κύκλος με εγγεγραμμένο σταυρό και στιγμές. 
Στο ανώτερο σώμα από μία μετόπη σε κάθε όψη,

οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότε
ρες επάνω και διπλή κάτω. Ορθογώνια δικτυωτά 
πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. Στην κυ
ρία μετόπη ανθέμιο και στιγμωτοί ρόδακες. Στην π ί
σω όψη τρεις κατακόρυφες ταινίες με ζεύγη ενάλλη- 
λων φύλλων ενδιάμεσα, εκτεινόμενες στη ράχη της 
κατακόρυφης λαβής. Διπλές κρεμάμενες έλικες στα 
άκρα. Εγκάρσιες πινελιές στις οριζόντιες λαβές. Ολό
βαφη η βάση, με εξηρημένη ταινία στο κατώτερο 
τμήμα (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 575, 580, 581 (για το 
κόσμημα στο λαιμό). Βλ. για τη διακόσμηση στην κυ
ρία μετόπη B.F. Cook 1984, 796, πίν. CXXV, 1-2, Lon
don 1926.7-13.2 (περί το 240 π.Χ.)· Hadra I, πίν. lb, 
Alex. 5274 (240 π.Χ.). Βλ. για τις έλικες Hadra I, 128, 
σχέδ. 12n, ρ, Alex. 19124 και Caire 26233, αντίστοιχα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 250-240 π.Χ. ή λίγο αργότερα .

584. (ΜΗ29038). Υδρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 73 και 118).
Ύ ψ. 0,45, διάμ. βάσης 0,105, διάμ. χείλους 0,135 μ. 
Π ηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Καστανό αραιωμένο χραίμα για τα κοσμή
ματα.
Βάση ψηλή, κωνική, με διαμορφωμένο δακτύλιο, 
κοίλη κάτω. Σώμα ωοειδές, επίμηκες, με «χαμηλωμέ
νο πυθμένα». Τονισμένη η μετάβαση στο σχεδόν οριζό
ντιο ώμο. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ευρυτερος προς 
τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο, κοίλο κάτω. Πλα
τιές ταινιοπές με αυλακώσεις στη ράχη οι λαβές. Στην 
άνω επιφάνεια του χείλους ταινίες. Εγκάρσια γραμμί
δια περιμετρικά. Στο λαιμό, ανάμεσα σε ταινίες με 
κρεμάμενες σταγόνες στην κάτω, δάφνινο στεφάνι από 
αντίρροπα φύλλα. Στο σημείο ένωσης κατακópυq:>η 
στιγμωτή γραμμή. Στο ανώτερο σώμα από μία μετόπη 
σε κάθε όψη, οριζόμενη από πλατιά ταινία ανάμεσα σε 
στενότερες επάνο) και διπλή κάτω. Ορθογόίνια δικτυω- 
τά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. Δικτυω- 
τή ταινία διαιρεί την κυρία μετόπη σε δυο διακοσμητι- 
κές ζώνες. Στην ανώτερη κυματοειδές κλαδί με φύλλα 
και άνθη κισσού προς τα αριστερά. Στην κάτω κυμα
τοειδής γραμμή ανάμεσα σε στιγμές. Στην πίσω όψη, 
από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, ζεύγος κρεμάμε- 
νων διπλιόν ελίκων. Ολόβαφη η βάση, με εξηρημένη 
ταινία στο κατώτερο τμήμα. Εγκάρσιες πινελιές στις 
λαβές (διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra I, 134, 
149, πίν. 3c, d, Alex. 5864 (218 π.Χ.)· IHV, πίν. II, 
90.9.17 (215 π.Χ.), 90.9.13 (213 π.Χ.). Βλ. για το κό
σμημα στο λαιμό G uerrini 1964, πίν. VII, Ε 1 O' Hadra 
I, 134, σχέδ. 16d, Alex. 29589· IHV, πίν. II, 90.9.13 
(213 π.Χ.), πίν. I l l ,  90.9.14. Βλ. για τη διακόσμηση
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της κυρίας μετόπης Hadra I, 134-135, σχέδ. 16ο, 
Alex. 4936 και σχεδ. 16ρ, Alex. R.329- IHV, πίν. II, 
90.9.17 (215 π.Χ.), 90.9.13 (213 π.Χ.), πίν. III, 
90.9.37. Βλ. για τις εΑικες Hadra I, 135, σχεδ. 16t, 
Alex. 4562, ν, Alex. R.329.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-210 π.Χ.

585. Υδρία «L» τόπου «Hadra». Ο λαιμός και τμήμα 
από το ανώτερο σώμα (Π ίν. 114).
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Στο λαιμό δάφνινο στεφάνι από αντίρροπα φύλλα, 
με στικτή κατακόρυφη γραμμή στο σημείο ένωσης. 
Στην κυρία μετόπη κλαδί κισσού, οριζόμενο κάτοι 
από γραμμή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 584 (για το κόσμημα 
στο λαιμό και στην κυρία όψη), το αριθ. 574 (για το 
θέμα στη μετόπη) και το αριθ. 549:α (για το κό
σμημα στο λαιμό).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

586. (ΜΗ29049). Υδρία τόπου «AS» της κατηγορίας 
«Hadra». Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 67β 
και 113α).
Ύ ψ . 0,413, διάμ. βάσης 0,15, διάμ. χείλους 0,123 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφη. Καστα
νό εξίτηλο χρώμα για τη διακόσμηση.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω. Σώμα σφαιρικό. 
Λαιμός στενός, κυλινδρικός, με χείλος από πλαστικό 
λοξότμητο δακτυλίδι. Λαβές πλατιές, ταινιωτές. Τ α ι
νία στη ρίζα του λαιμού και στο μήκος των οριζό
ντιων λαβών. Δυο παράλληλες στο σώμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 623, 643, 648 (γενικά 
για το σχήμα). Βλ. επίσης La Rosa 1984, πίν. 128, 
αριθ. 4, 9, πίν. 129, αριθ. 1, 2■ Hadra 1, 107, 110-111, 
σχέδ. ld  (Alex. 5266, λιγότερο σφαιρικό). Βλ. για τη 
βάση UM, πίν. 78, Η8/7 (περί το 350 π.Χ.) και για το 
χείλος πίν. 75, Η4/7 (α' μισό του 5ου αι. π.Χ.), πίν. 76, 
Η5/7 (α 'τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), πίν. 78, Η8/12.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

587. (ΜΗ26659). MiKpoYpaqnKi) υδρία τόπου «AS» 
της κατηγορίας «Hadra». Συμπληρωμένος ο λαιμός 
και η κατακόρυφη λαβή (Π ίν. 67β και 113α).
'Υψ. 0,13, διάμ. βάσης 0,049 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. Καστα
νό χριόμα για τη διακόσμηση.
Βάση χαμηλή, κωνική, με μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα σχεδόν σφαιρι
κό. Ταινιωτές οι οριζόντιες λαβές. Ταινία στη ρίζα του

λαιμού και στο μήκος των λαβών. Δυο παρά,Υληλες 
στο σώμα. Ολόβαφη η βάση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακό- 
σμηση την προηγούμενη (αριθ. 586).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ή και 
αργότερα.

588. (ΜΗ26660). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληροιμένη (Π ίν. 33 και 93β). 
Ύ ψ . 0,295, διάμ. βάσης 0,115, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χείλος ελα
φρώς κυρτό εξωτερικά. Λαβή ταινιωτή, που εκφύεται 
από τον ώμο και καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Μαρκουλάκη - 
Νινιού-Κινδελή 1982, 91-94, σχέδ. 39-41, πίν. 25γ-δ, 
όπου και περισσότερα παραδείγματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

589. (ΜΗ26646). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Ελάχιστα συμπληρωμένη (Π ίν . 33 
και 93β).
Ύ ψ. 0,297, διάμ. βάσης 0,107, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με χεί
λος στραμμένο έντονα προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, 
που εκφύεται από τον ώμο και καταλήγει στο εσωτε
ρικό του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα την προηγούμενη 
(αριθ. 588).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

590. (ΜΗ26647). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Ακέραιη. Ελάχιστα συμπληρωμένη στο χείλος (Π ίν. 
33 και 93β).
Ύ ψ. 0,255, διάμ. βάσης 0,09, διάμ. χείλους 0,099 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 588-589.

591. (ΜΗ26648). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληροιμένο το μεγαλύτερο τμή
μα της λαβής (Π ίν. 34 και 93β).
Ύ ψ. 0,282, διάμ. βάσης 0,092, διάμ. χείλους 0,117 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κι
τρινωπό, απολεπισμένο.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα ωοειδές. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με οριζόντιο 
έξαρμα στη ρίζα. Χείλος πλατύ, επίπεδο. Λαβή ταινιω
τή, με ενάλληλα χαρακτά λογχοειδή φύλλα στον άξονα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 588.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αΐ. π.Χ.

592. (ΜΗ26642). Μ ικρογραφική οινοχόη/πρόχους. 
Συμπληρωμένη η λαβή (Π ίν. 34 και 94).
"Υψ. 0,113, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,041 μ. 
Πηλός καστανέρυθρος, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νόχρωμο, απολεπισμένο.
Βάση χαμηλή, κωνική, επίπεδη στην κάτω επιφά
νεια. Σώμα ωοειδές. Λαιμός ευρυς, κυλινδρικός, με 
χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 633.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

593. (ΜΗ26643). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 35 και 94). 
"Υψ. 0,17, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,05 μ. 
Πηλός καστανέρυθρος, καθαρός. Άβαφη.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοίμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, κυλινδρικός, ελάχι
στα ευρυτερος προς τα επάνω, με καμπύλο χείλος. 
Λαβή ταινιωτή, που εκφύεται από τον ώμο και κα
ταλήγει στο λαιμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 594, 596. 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

594. (ΜΗ26653). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληριομένη (Π ίν . 35 και 94). 
"Υψ. 0,178, διάμ. βάσης 0,08, διάμ. χείλους 0,055 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Άβαφη. Επιφά
νεια φθαρμένη.
Βάση χαμηλή, κωνική, ελαφριος κοίλη στην κάτω 
επιφάνεια. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με τη μέγιστη 
διάμετρο στο ύψος του (όμου, όπου διαμορφώνεται 
ακμή. Λαιμός βραχύς, κυλινδρικός, με δυο παράλ
ληλες χαράξεις στο πέρας. Λαβή ταινιωτή, που εκ
φύεται από τον ώμο και καταλήγει στο λαιμό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 593, 596. 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3ος αι. π.Χ.

595. (ΜΗ26656). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 34 και 94). 
Ύ ψ. 0,152, διάμ. βάσης 0,051, διάμ. χείλους 0,067 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 591, 599.

596. (ΜΗ26657). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη (Π ίν . 35 και 94).
"Υψ. 0,215, διάμ. βάσης 0,075, διάμ. χείλους 0,055 μ. 
Πηλός καστανόχροψος, ακάθαρτος. Άβαφη. Επιφά
νεια φθαρμένη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 593, 594.

597. (ΜΗ26644). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 32β και 93β). 
"Υψ. 0,205, διάμ. βάσης 0,086, διάμ. χείλους 0,101 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφροάς κοίλη στην κάτο) 
επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, με συνεχές περίγραμμα 
έως τον ευρυ κυλινδρικό λαιμό, που καταλήγει σε 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Άαβή ταινιωτή, με 
αυλακώσεις στο μήκος, που εκφύεται από τον οιμο 
και καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 589. Βλ. επίσης Adria- 
ni 1940, πίν. XXX, αριθ. 25.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3os αι. π.Χ.

598. (ΜΗ26645). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Ελάχιστα συμπληρωμένη (Π ίν. 32β 
και 93β).
"Υψ. 0,272, διάμ. βάσης 0,118, διάμ. χείλους 0,111 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 597, 600, 601.

599. (ΜΗ26649). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 34 και 93β). 
"Υψ. 0,315, διάμ. βάσης 0,105, διάμ. χείλους 0,13 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 591,592, 632, 633.

600. (ΜΗ26650). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 32β και 93β). 
"Υψ. 0,305, διάμ. βάσης 0,11, διάμ. χείλους 0,114 μ. 
Πηλός καστανόχριυμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα κι
τρινωπό, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 588, 598, 601.

601. (ΜΗ26651). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένος ο λαιμός και η λαβή 
(Π ίν . 33 και 94).
"Υψ. 0,288, διάμ. βάσης 0,117 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Άβαφη. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 589, 598, 600.

602. (ΜΗ28954). Υδρία-θήλαστρο. Ακέραιη (Π ίν . 
44α και 99γ).
"Υψ. 0,135, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. χείλους 0,047 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση στενή, κωνική, με μικρή μαστοειδή απόφυση 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα ωοειδές, με 
τη μεγαλύτερη διάμετρο στο ύψος του σχεδόν οριζό
ντιου ώμου. Άαιμός κυλινδρικός, ελάχιστα ευρυτε
ρος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο. Κυ
λινδρική προχοή, με μείωση στο πέρας στην αντίθε

127



τη πλευρά της κατακόρυφης ταινιωτής λαβής. Π λα
τιές ταινιωτές, ελάχιστα υπερυψωμένες οι οριζό
ντιες λαβείς. Ταινίες περιτρέχουν τη βάση και την 
ávG) επιφάνεια του χείλους. Στη ρίζα του λαιμού τα ι
νία με σταγόνες. Στο κέντρο κεφάλι ελaq)loυ προς τα 
αριστερά. Στον ώμο κληματίδα. Στο ανώτερο σώμα 
από μία μετόπη σε κάθε όψη, οριζόμενη επάνω και 
κάτω από δυο παράλληλες ταινίες. Κατακόρυφες 
γραμμές στα πλάγια των οριζόντιων λαβών. Στην κυ
ρία μετόπη φτερωτή μορφή σε μετωπική στάση, με 
τα χέρια προς τα πλάγια, όπου ανθέμια. Από τη ρίζα 
της κατακόρυφης λαβής ζεύγος κρεμάμενων υποτυ
πωδών ελίκων. Εγκάρσιες ταινίες στις λαβές και στην 
προχοή (διακόομηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 622 (για το σχήμα). 
Βλ. για την κληματίδα Adriani 1940, σχέδ. 49, 1 (επά- 
νο>) και για το ανθέμιο Adriani 1952α, 18, σχέδ. 14 
(κάτω) (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). Πρβλ. για τη φτερω
τή μορφή ΕλλΚερΚρήτης, 126, εικ. 30 (ΕΑΜ 2563, τέ
λη του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

603. (ΜΗ29048). Οινοχόη χωρίς προχοή. Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 31 β και 92β).
Ύ ψ. 0,404, διάμ. βάσης 0,102, διάμ. χείλους 0,135 μ. 
Πηλός GJχpoκó:σταvoς, καθαρός. Επίχρισμα καστα- 
νόχρυιμο, απολεπιομένο.
Βάοη καλυκωτή, έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Διπλό πλαστικό δακτυλίδι στη σύνδεση με το ωοειδές 
επίμηκες σώμα. Ώ μος πλατύς, σχεδόν οριζόντιος. Λαι
μός ψηλός, κυλινδρικός, ευρΰτερος προς τα επάνω, με 
χείλος πλατύ, επίπεδο, ελάχιστα στραμμένο προς τα 
κάτω. Λαβή ταινιωτή, με αυλακώσεις στο μήκος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Adriani 1936, 
142, εικ. 61, δεξιά (τέλητου 3ου αι. π.Χ.)· A. Enklaar, Β' 
ΕλλΚερ, πίν. 85 (τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· 
Hadra II, 57, σχέδ. 27, L16 (Alex. 10198), 210-190 π.Χ. 
Πρβλ. τα αριθ. 605, 613 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

604. (ΜΗ29051). λ’δρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη. Λείπει ο πυθμένας (Π ίν . 46α και 101α).
'λ ’ψ. 0,414, διάμ. βάσης 0,105, διάμ. χείλους 0,106 μ. 
Πηλός γκρίζος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, αρκετά απολεπισμένο.
Βάση ψηλή, κωδωνόσχημη, έντονα κοίλη εσωτερι
κά. Πλαστικό δακτυλίδι στη σύνδεση με το ωοειδές 
επίμηκες OG>pa. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, στενό
τερος στο μέσον του ΰψους, όπου οριζόντιο έξαρμα. 
Χείλος πλατύ, επίπεδο, με περιμετρική αυλάκωση. 
Κυλινδρική πεπιεσμένη η κατακόρυφη λαβή, που

διακλαδίζεται στη ράχη, όπου το ένα σκέλος απολή
γει στη ρίζα του λαιμού και το δεύτερο περικλείει το 
χείλος. Κυλινδρικές πεταλόσχημες, πεπιεσμένες προς 
το σώμα οι οριζόντιες λαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. σχετικά Nuovo vaso, 100, εικ. 5 - 
Guerrini 1964, πίν. X, F, 22 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.). 
Πρβλ. τα αριθ. 540, 610, 611,676 (για το σχήμα της 
βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

605. (ΜΗ28955). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 41α και 97α).
"Υψ. 0,362, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,115 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση καλυκωτή, έντονα κοίλη εσωτερικά. Πλαστικό 
δακτυλίδι στην επιφάνεια στήριξης και στη σύνδεση 
με το ωοειδές σώμα. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με 
καλυκωτό χείλος και πλαστικό δακτυλίδι στη ρίζα. 
Λαβές κυλινδρικές, που εκφύονται από τον ώμο και 
απολήγουν στο χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για το σχήμα Βαλαβάνης 
1991, πίν. 5-13. Πρβλ. τα αριθ. 292, 613 (γιατο σχή
μα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

606. (ΜΗ28956). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 40 και 97α).
"Υψ. 0,24, διάμ. βάσης 0,071, διάμ. χείλους 0,073 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση κωδωνόσχημη, με πλατιά επιφάνεια στήριξης, 
έντονα κοίλη εσG)τεpικá. Οριζόντια αυλάκωση στο 
ύψος της ακμής. Σώμα ωοειδές. Λαιμός ψηλός, κυ
λινδρικός, με οριζόντιο έξαρμα στη ρίζα. Χείλος κω- 
δωνόσχημο, με δυο παράλληλα εξάρματα στη ρίζα. 
Λαβές ταινιωτές, που εκφύονται από τον ώμο και 
καταλήγουν στη ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 608, 528, 540, 604, 
609, 610, 611, 614, 676 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχε"ς του 2ου αι. π.Χ.

607. (ΜΗ28957). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 41α και 97α).
"λ"ψ. 0,32, διάμ. βάσης 0,091, διάμ. χείλους 0,088 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, βαθμιδωτή, με ψηλό κυλινδρικό στέ
λεχος και βαθιά κοιλότητα εσωτερικά. Σώμα ωοει
δές. Λαιμός σχετικά βραχύς, κυλινδρικός, ευρυτερος
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προς τα επάνω, με χείλος βαθμιδωτό. Λαβές ταινιω
τές, που εκφύονται από τον οίμο και καταλήγουν στη 
ρίζα του χείλους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 609, 610. Βλ. ιδιαίτε
ρα για το σχήμα της βάσης KDS, 34, σχέδ. 16, Ε40, 
Η 101 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

608. (ΜΗ28958). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν. 40 και 97α).
"λ"ψ. 0,293, διάμ. βάσης 0,081, διάμ. χείλους 0,086 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο. Τχνη εξίτηλης ταινίας στο σώμα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 606.

609. (ΜΗ28959). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 40 και 97α).
Ύ ψ . 0,29, διάμ. βάσης 0,085, διάμ. χείλους 0,118 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 607.

610. (ΜΗ28960). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος. Λείπει ο πυθμένας (Π ίν. 40 και 97α).
"Υψ. 0,358, διάμ. βάσης 0,097, διάμ. χείλους 0,095 μ. 
Πηλός οιχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο, απολεπισμένο.
Βάση κωδθ)νόσχημη, με ψηλό κυλινδρικό στέλεχος, 
έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, επί- 
μηκες. Λαιμός στενός, κυλινδρικός. Χείλος καλυκωτό. 
Λαβές ταινιωτές, με νεύρωση στο μήκος, που εκφύο
νται από τον ώμο και απολήγουν στη ρίζα του χείλους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 605, 607, 609. Βλ. επί
σης Sciatbi, πίν. XXXV, αριθ. 42 (με χαμηλότερο πόδι, 
τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· Kopeke 1964, πίν. 26. Πρβλ. ιδι
αίτερα για το σχήμα της βάσης KDS, 34, σχέδ. 16, Ε40.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

611. (ΜΗ29796). Αμφορέας. Συγκολλημένος. Συμπλη
ρωμένος (Π ίν . 39γ και 97α).
"λ’ψ. 0,352, διάμ. βάσης 0,077, διάμ. χείλους 0,087 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα υπό
λευκο, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 540, 541.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

612. (ΜΗ29044). λ’δρία. Ακέραιη (Π ίν. 44β και 101α). 
"Υψ. 0,318, διάμ. βάσης 0,085, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση πλατιά, κωνική, έντονα κοίλη εσωτερικά. λ"πο-

τυπώδες έξαρμα στη σύνδεση με το ωοειδές σώμα. 
Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επά
νω, με χείλος από κρεμαστό κυμάτιο και πλαστικό 
δακτυλίδι. Αυλάκωση περιμετρικά. Ταινιωτή η κα- 
τακόρυφη λαβή, που εκφύεται από τον ώμο και κα
ταλήγει στη ρίζα του χείλους. Κυλινδρικές πεπ ιε
σμένες προς το σώμα οι οριζόντιες λαβές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Sciatbi, πίν. XXXV, 
αριθ. 43 (με ραβδώσεις στο σώμα και πιο κοντόχο
ντρες αναλογίες, αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Kopeke 
1964, πίν. 24.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

613. (ΜΗ29045). λ"δρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 44β και ΙΟΟβ).
"Υψ. 0,34, διάμ. βάσης 0,11, διάμ. χείλους 0,108 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο. Επιφάνεια φθαρμένη.
Βάση καλυκωτή, έντονα κοίλη εσωτερικά, με διπλό 
δακτυλίδι στην επιφάνεια στήριξης. Πλαστικό δα 
κτυλίδι στη σύνδεση με το ωοειδές σώμα. Λαιμός ψ η
λός, κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω, με πλα
στικό δακτυλίδι στη ρίζα. Χείλος πλατύ, από κρεμα
στό «κυμάτιο» και πλαστικό δακτυλίδι. Κυλινδρική 
πεπιεσμένη η κατακόρυφη λαβή, που εκφύεται από 
τον ώμο και καταλήγει στο λαιμό. Λεπτές κυλινδρι
κές, πεπιεομένες προς το σώμα οι οριζόντιες. "Ιχνη 
εξίτηλης απολεπισμένης διακόσμησης στο ύψος των 
λαβών, με ανθέμια και στιγμωτά πλαίσια εναλλάξ. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 612 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

614. (ΜΗ29046). Υδρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω- 
μένη (Π ίν . 44β και ΙΟΟβ).
"Υψ. 0,30, διάμ. βάσης 0,10, διάμ. χείλους 0,097 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Βάση κωδωνόσχημη, έντονα κοίλη εσωτερικά, με 
αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα ωοειδές, 
με πλατύ, σχεδόν οριζόντιο ώμο. Λαιμός ψηλός, κυ
λινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω, με χείλος πλα
τύ, στραμμένο προς τα κάτω. Ταινιωτή η κατακόρυ
φη λαβή. Λεπτές κυλινδρικές, πεπιεσμένες προς το 
σώμα οι οριζόντιες λαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 615 (για το σχήμα) 
και τα αριθ. 528, 606, 608 (για το σχήμα της βάσης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

615. (ΜΗ29047). Υδρία. Συγκολλημένη. Ελάχιστα 
συμπληρωμένη (Π ίν . 45 και ΙΟΟβ).
"Υψ. 0,338, διάμ. βάσης 0,089, διάμ. χείλους 0,112 μ.

129



Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, απολεπισμένο.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 614).

616. (ΜΗ25870). λΤδρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 45 και ΙΟΟβ).
Ύ ψ. 0,343, διάμ. βάσης 0,099, διάμ. χείλους 0,121 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 612, 615.

617. (ΜΗ29050). Υδρία. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 45 και ΙΟΟβ).

Ύ ψ. 0,37, διάμ. βάσης 0,098, διάμ. χείλους 0,128 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, απο
λεπισμένο.
Βάση καλυκωτή, κοίλη εσωτερικά, με διπλό δακτυ
λίδι στην επιφάνεια στήριξης. Σιόμα ωοειδές, με πλα
τύ, σχεδόν οριζόντιο οίμο. Λαιμός ψηλός, κυλινδρι
κός, ευρυτερος προς τα επάνω. Χείλος πλατύ, στραμ
μένο προς τα κάτω, με περιμετρική αυλάκωση. Κυ
λινδρική η κατακόρυφη λαβή, που εκφύεται από τον 
ώμο και απολήγει στο λαιμό. Λεπτές κυλινδρικές, 
πεπιεσμένες προς το σιόμα οι οριζόντιες λαβές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 613.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ
( Σ χ έ δ .  4)

Ανασκαφικά δεδομένα

Κ ατά  τη ν  α ν α σ κ α φ ικ ή  έρευνα  που δ ιεν ερ γή θ η κ ε  το  1965-1966 α π ό  τη ν  Ιτα λ ικ ή  Α ρ χα ιο λ ο γική  
Σ χολή  στο χώ ρ ο  του Μ ινω ικου Α να κτόρου τη ς  Φ α ισ τού , α π ο κ α λ ΰ φ θ η κ ε  δυ τικά  τη ς  π λ α τε ία ς  του 
θεά τρου  ελληνιστικός ο ικ ισ μ ός κτισμένος επά νω  σε ά ν δ η ρ α , με κατεύθυνση  π ρ ο ς  Ν. Σ υνολικά ήλθαν 
στο φ ω ς εννέα  χώ ρ ο ι, στους ο π ο ίο υ ς  δ ό θ η κ ε  η α ρ ίθ μ η σ η  α π ό  a-m , ενώ ερ ευ ν ή θ η κ α ν  α π ο σ π α σ μ α 
τ ικ ά  άλλο ι τρ ε ις  κ α ι μ ια  π λα κ ό σ τρω τη  αυλή , όπ ο υ  β ρέθ η κ ε  ένα φ ρ εά τ ιο . Τ ο  ελληνισ τικό  στριόμα 
ε ίχε  δυο  φ ά σ ε ις . Τ ο  επ ιφ α ν ε ια κ ό  ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τη ν  τελευ τα ία  φ ά σ η  κ α το ίκ η σ η ς τη ς  Φ α ισ τού , δ η λ α 
δή  τους χρόνους λ ίγο  π ρ ιν  α π ό  τη ν  κ α τα σ τρ ο φ ή  τη ς α π ό  τη  Γόρτυνα, που το π ο θ ετε ίτα ι χρ ο ν ικ ά  κ ο 
ντά  στο 150 π .Χ .53. Η  ο μ ά δ α  τω ν α γγε ίω ν  που  π ρ ο έρ χ ε τα ι α π ό  το  στρ ιόμα  α υτό  α π ο τελ ε ί κλειστό 
σύνολο κ ερ α μ ικ ή ς , δ εδ ο μ έν ο  που π α ρ έ χ ε ι ένα  α σ φ α λ ές  te rm in u m  a n te  q u e m  γ ια  την τυπολογική  
κ α τά τα ξη  τω ν αγγείω ν. Η  π α λ α ιό τερ η  φ ά σ η , που β ρέθη κε  κάτω  α π ό  τα  δ ά π ε δ α  του επ ιφ α νε ια κο ύ  
στρώ μα τος, π ερ ιε ίχε  ενδ ια φ έρ ο υσ α  κ ερ α μ ικ ή  του τέλους του 3ου-αρχώ ν του 2ου αι. π.Χ . Η  τυ π ο λ ο 
γ ικ ή  τα ξ ιν ό μ η σ η  κ α ι η χρ ο νο λ ο γ ικ ή  το π ο θ έτη σ η  τη ς  κ ερ α μ ικ ή ς , εκτός α π ό  τα  σ τρ ω μ α το γρ α φ ικ ά  
δ εδ ο μ έν α , θα  σ τη ρ ιχ θ ε ί κ α ι σε π α ρ ά λ λ η λ α  α π ό  γειτο ν ικ ές  κυρ ίω ς π ερ ιο χές . Ε π ίσ η ς , θα  π ρ έ π ε ι να 
α ν α φ ε ρ θ ε ί ότι στο τέλος του  κατα λόγου  π ερ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι κα ι ο ρ ισ μ έν α  α γγε ία  α π ό  τον  ο ικ ισ μ ό  
Χ ά λ α ρ α  τη ς  Φ α ισ τού  κα ι τον  π ερ ιβ ά λ λ ο ντα  χώ>ρο του Μ ινω ικου  Α νακτόρου.

Κατάλογος ευρημάτων

Χ ώ ρ ο ς  e

618. (F5130a). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρω
μένη (Π ίν . 58 και 107α).
Ύ ψ . 0,105, διάμ. βάσης 0,073, διάμ. χείλους 0,105 μ.

Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Εσωτερικά επ ί
χρισμα μελανό, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτιο επιφάνεια 
Σώμα βαθύ, σχεδόν ημισφαιρικό. Χείλος πλατύ, επ ί
πεδο με αυλάκωση στο πάχος.

53. Βλ. σχετικά V. La Rosa, Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , 160 κ.ε.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 268, 368, 371 (για το 
όχημα του σώματος) και το αριθ. 10 (ιδιαίτερα για 
το χείλος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.X.

619. (Ε5130ό). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληριομένο (Π ίν . 79α).
'λ'ψ. 0,063, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,093 μ. 
Πηλός κιτρινωπός, καθαρός. Άβαφο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 343, 567, 629, 630 
(για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.X.

Χ ώ ρ ο ς  £

620. (Ε4895). Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο. Συμπλη
ρωμένο (Π ίν . 53 και 104).
Ά'ψ. 0,052, διάμ. βάσης 0,063, διάμ. χείλους 0,17 μ. 
Πηλός κοκκινιοπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 225, 232 (για το σχή
μα). Βλ. επίσης ΚΞΡ, 89, σχέδ. 5, αριθ. 278 (1ος αι. 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 150 π.Χ.

621. (Ε5113). Υδρία «Σ» τύπου «Ηπάι^». Συγκολλη
μένη. Συμπληροψένο το κατώτερο σιόμα (Π ίν . 74 
και 119).
Ύ ψ . 0,48, διάμ. χείλους 0,15 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επιφάνεια με καστα- 
νόχρωμη λεία επάλειψη. Διακόσμηση καστανόχρω- 
μη της κατηγορίας «Ηπάιτι».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 533, 534 (για το σχή
μα και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

622. (Ε4875). Υδρία-θήλαστρο. Συγκολλημένη. Άεί- 
πει το κατώτερο τμήμα και η μία οριζόντια λαβή 
(Π ίν. 44α και 100α).
Σωζ. υψ. 0,145, διάμ. χείλους 0,05 μ.
Πηλός κιτρινωπός, καθαρός. Επιφάνεια με ομοιό- 
χρωμη λεία επάλειψη. Καστανό αραιοψένο χρώμα 
για τη διακόσμηση.
Σώμα σφαιρικό. Ώ μος σχεδόν οριζόντιος. Άαιμός ψη

λός, κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, με χεί
λος πλατύ, επίπεδο. Ταινιοιτή με αυλάκοιση στο μή
κος η κατακόρυφη λαβή. Κυλινδρικές οι οριζόντιες. 
Στο ανοότερο σώμα, στην αντίθετη πλευρά της κατα- 
κόρυφης λαβής, κυλινδρική προχοή. Στη ρίζα του 
λαιμού και του ώμου στιγμές. Παράλληλες ταινίες 
στο ύψος των λαβών. Ενδιάμεσα και στα πλάγια της 
προχοής ορθογοινια δικτυοιτά πλαίσια, περικλειόμε
να από ταινίες. Ίχνη  χρώματος στο χείλος και στις λα
βές (διακόσμηση της κατηγορίας «Ηπάτπ»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 602 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

623. (Ε2355π+Ε2355ό)54. Το ανώτερο τμήμα υδρίας 
τυπου «Αδ» της κατηγορίας «ΗποΙγπ» και θραύσμα 
από την οριζόντια λαβή. Συγκολλημένη. Συμπληριο- 
μένη (Π ίν. 67β και 113α).
Σωζ. υψ. 0,17, διάμ. χείλους 0,134 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επιφάνεια με 
σχεδόν ομοιόχρωμη λεία επάλειψη. Διακόσμηση 
καστανοκόκκινη.
Ώ μ ο ς πλατύς, ελάχιστα πλάγιος. Άαιμός ευρύς, κυ
λινδρικός, με χείλος πλατύ, επίπεδο. Άαβή ταινιωτή. 
Ταινίες στη ρίζα του οίμου, του λαιμού και στο χεί
λος. Ζεύγος ελίκων πίσω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 586, 587, 643, 648 
(για το σχήμα και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

624. (Ε5709)55. Οινοχόη τριφυλλόστομη. Ο λαιμός 
(Π ίν . 91).
Σωζ. υψ. 0,095 μ.
Πηλός κοκκινοιπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό, απολεπισμένο κατά τόπους εξωτερικά και 
εσωτερικά στη ζώνη του χείλους. Αραιωμένος πηλός 
και λευκό χρώμα για τα κοομήματα.
Στη ρίζα του λαιμού παράλληλες χαράξεις, με κρε- 
μάμενες σταγόνες και στιγμές ενδιάμεσα. Κάτο) 
από το χείλος ταινία, οριζόμενη από φύλλα και άν
θη κισσού (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Η. Τΐιοπιρβοπ 1934, 350, (313 
(175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Αρχές του 2ου αι. π.Χ.

54. Τα δυο αυτά συνανήκοντα θραύσματα προέρχονται από το χώρο δυτικά του ανακτόρου, σε αντιστοιχία με τις οι
κίες γεωμετρικών χρόνων δυτικά της πρόσοψης του αρχαιότερου ανακτόρου.

55. Το θραύσμα προέρχεται από το χοίρο νοτιοδυτικά της πλατείας του θεάτρου του μινωικού ανακτόρου.
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Σχέδ. 4. Ο οικισμός δντικά της πλατείας τον μινωικού ανακτόρου στη Φαιστό.

132



Χ ώ ρ ο ς  1

625. (F5696). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρωμέ
νη (Π ίν . 59α και 107α).
Ύ ψ. 0,085, διάμ. βάσης 0,081, διάμ. χείλους 0,223 μ. 
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Επάλειψη ομοιόχρω- 
μη με τον πηλό. Επιφάνεια λεία.
Βάση χαμηλή, κοινική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοιμα ευρΰ, ημισφαιρικό, με χείλος επίπεδο, στραμ
μένο ελαφρώς προς τα έξω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 10 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Ελεύθερνα II, σχέδ. 28, Κ223, Κ229 (γε
νικά, β' μισό του 3ου-2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

626. (F5277). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Συμπληρωμέ
νη (Π ίν. 107α).
Ύ ψ. 0,098, διάμ. βάσης 0,0845, διάμ. χείλους 0,254 μ. 
Πηλός καστανός, καθαρός. Επάλειψη ομοιόχρωμη 
με τον πηλό. Επιφάνεια λεία.
Βάση στενή, δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφά
νεια. Σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, γωνιώ
δες στο ανώτερο τμήμα. Χείλος πλατύ, επίπεδο, με αυ
λάκωση στην εξωτερική περίμετρο και στο πάχος. Λα
βές οριζόντιες, κυλινδρικές, πεπιεσμένες στη ρίζα του 
χείλους. Οριζόντιες χαράξεις στο ύψος τοιν λαβών. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 55 (για το σχήμα). Βλ. 
επίσης Ελεύθερνα II, σχέδ. 28, Κ225 (γενικά, β' μισό 
του 3ου-2οςαι. π.Χ.)· Braun 1970, 186, σχέδ. 28, αριθ. 
152 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Η. Thompson 1934,367, 
469, σχέδ. 122, C65 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 75-150 π.Χ.

627. (F5308). Λεκάνη. Συγκολλημένη. Μερικώς συ
μπληρωμένη (Π ίν . 107α).
Σωζ. ΰψ. 0,12, διάμ. χείλους 0,213 μ.
Πηλός καοτανοκόκκινος, καθαρός. Άβαφη.
Σιόμα βαθύ, σχεδόν ημισφαιρικό, με χείλος επίπεδο, 
κοίλο στην κάτω επιφάνεια. Λαβές οριζόντιες, τα ι
νιωτές, με κεντρική αυλάκωση, τοποθετημένες κάτω 
από το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 160, 618 (για το σχή
μα). Βλ. επίσης για το χείλος UM, πίν. 87, Η 13/21-22 
(περί το 200 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

628. (F5276). Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας». Συγκολ
λημένη (Π ίν. 27 και 89β).
Ύ ψ. 0,17, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,13 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
αραιό. Διακόσμηση χαρακτή.

Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφόχνεια. 
Σώμα βαθύ, ωοειδές, εξογκωμένο στο κατώτερο τμή
μα, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λαβή κατακό- 
ρυφη, ταινιωτή. Στον οόμο χαρακτό κυματοειδές κλα
δί με σχηματοποιημένα φύλλα και άνθη κισσού (δια- 
κόσμηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 1,39-42 (γιατο σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

629. (Ε5267η). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλημέ
νο. Συμπληροιμένο (Π ίν . 79α).
Ύ ψ. 0,073, διάμ. βάσης 0,041, διάμ. χείλους 0,096 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 567, 619.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

630. (5267ό). Κύπελλο ημισφαιρικό. Συγκολλημένο 
(Π ίν . 79α).
Ύ ψ. 0,061, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,091 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο
μοιόμορφο.
Ό μοιο  με το προηγούμενο (αριθ. 629), με μόνη δια
φορά ότι εδώ η βάση είναι επίπεδη με περιμετρική 
αυλάκωση.

631. (Ε5682). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Λεί
πει ο λαιμός. Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 34 
και 94).
Σωζ. υψ. 0,258, διάμ. βάσης 0,105 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτο) επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές. Άαιμός στενός. Άαβή ταινιωτή. Π α
ράλληλες χαράξεις στο ανώτερο σώμα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

632. (Ε5700). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Το σώ
μα. Συγκολλημένη. Μερικώς συμπληρωμένη (Π ίν. 94). 
Σωζ. υψ. 0,322, διάμ. βάσης 0,108 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Άβαφη.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σιόμα ωοειδές. Άαιμός στενός, κυλινδρικός, με χαρά
ξεις στη ρίζα. Έ ντονα ίχνη τροχού εσωτερικά. Στον 
ώμο ίχνη από τη ρίζα της ταινιωτής λαβής. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 599.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

633. (Ε5701). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Το 
σώμα. Συγκολλημένη. Συμπληροιμένη (Π ίν . 94). 
Σωζ. υψ. 0,234, διάμ. βάσης 0,09 μ.
Πηλός καστανόχροιμος, καθαρός. Άβα4>η.
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Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδείς, με πλάγιο ώμο. Λαιμάς χωριστός, κυ
λινδρικός.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 592, 595, 599. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

634. (F5706). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήοης. Το 
σώμα. Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 94). 
Σωζ. ΰψ. 0,231, διάμ. βάσης 0,115 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κιτρι
νωπό.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σχε
δόν σφαιρικό. Χαράξεις στη ρίζα του λαιμού. Στον 
ώμο ίχνη από τη ρίζα της λαβής.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

Το φ ρ εά τ ιο  στο χώ ρο e δυτικά  
του α νακτόρου

635. (F5453). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη (Π ίν. 
25 και 89α).
"λ"ψ. 0,16, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,087 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό, μεταλλικό. Διακόσμηση χαρακτή.
Βάση χαμηλή, κωνική, με βαθιά κοιλότητα στην κά
τω επιφάνεια. Σώμα ελάχιστα αμφικωνικό. Λαιμός 
στενός, κυλινδρικός, με χείλος πλατύ, επίπεδο και 
αυλάκωση στη ρίζα. Λαβή δίλοβη, κυλινδρική, με 
πλαστικό κόμβο στη ράχη. Οριζόντια χάραξη στη ρ ί
ζα του λαιμού. Χαρακτά πεντάγωνα στο σώμα (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»), 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 170, 669 (για το σχή
μα) και το αριθ. 84 (για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης 
V. La Rosa, Β ' ΕλλΚερ, 163, υποσημ. 30 (F4414).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

636. (F5454). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Συ
γκολλημένη (Π ίν . 94).
Ύ ψ . 0,16, διάμ. βάσης 0,053 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επάλειψη ομοιό- 
χρωμη με τον πηλό. Επιφάνεια λεία.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 
σφαιρικό στο κατώτερο τμήμα και κολουροκωνικό 
στο ανώτερο, με χείλος στραμμένο προς τα έξω. Λα
βή κατακόρυφη, ταινιωτή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

637. (F5455). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολλημέ- 
νη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 30 και 91).
"Υψ. 0,23, διάμ. βάσης 0,066 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επάλειψη ομοιό- 
χρωμη με τον πηλό.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαι
ρικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός. Τριφυλλόσχημο 
χείλος. Λαβή ταινιωτή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 529. Βλ. επίσης ΑΔ 
42 (1987), Χρονικά, πίν. 311 γ (175-150 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

638. (F5456). Κάδος με κωνικά εξάρματα. Το σώμα. 
Συγκολλημένος (Π ίν . 108α).
Σωζ. υψ. 0,188, διάμ. βάσης 0,103 μ.
Πηλός κιτρινωπός, ακάθαρτος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 253, 257.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λίγο πριναπότα μέσα του 2ου αι.π.Χ.

639. (F5572). Προχοίδιο σφαιρικό. Ελάχιστα συμπλη
ρωμένο (Π ίν. 39β και 96ε).
"\Τψ. 0,072, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. χείλους 0,057 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα κοκκι
νωπό, απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 404, 537.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

640. (F5177a). Ο ινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης56. 
Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 95).
"Υψ. 0,29, διάμ. βάσης 0,09, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Άβαφη.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με χεί
λος πλατύ, επίπεδο. Λαβή ταινιωτή, με πλατιά αυλά
κωση στο μήκος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 592, 595, 599, 633.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ., πιθανότα
τα περί τα τέλη.

641. (F5177b). Οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης. Συ
γκολλημένη. Συμπληρωμένη (από φρεάτιο που βρέ
θηκε σε τομή ΝΔ. του οικισμού) (Π ίν . 95).
"λ'ψ. 0,277, διάμ. βόχσης 0,085, διάμ. χείλους 0,084- 
0,10 μ.

56. Το αγγείο αυτό και το αριθ. 640 (Ε5177τ) προέρχονται από φρεάτιο, που βρέθηκε σε τομή ΝΔ. του οικισμού.
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Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα κι
τρινωπό.
Βάση έντονα κοίλη στην κάτοι επιφάνεια. Σώμα ωο
ειδές, με έντονα ίχνη τροχού στην επιφάνεια. Λαι
μός κυλινδρικός, ελάχιστα πεπιεσμένος προς τα μέ
σα στο σημείο απόληξης της ταινιωτής λαβής, που 
φέρει κεντρική νεύρωση. Χείλος ελαφρώς στραμμέ
νο προς τα έξω.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ., πιθανότα
τα περί τα τέλη.

Ο ικ ισ μ ό ς Χ άλαρα

642. (Ε3939). Υδρία «Ε»της κατηγορίας «Ηπόπι». Συ
γκολλημένη. Μερικοός συμπληροιμένη. Λείπει η βά
ση (Π ίν. 75 και 120α).
Σωζ. ύψ. 0,49, διάμ. χείλους 0,18 μ.
Πηλός καοτανόχρωμος, καθαρός. Επιφάνεια φθαρ
μένη κατά τόπους. Επάλειψη με κιτρινωπό χρώμα. 
Διακόομηοη καοτανόχρωμη, εντελώς εξίτηλη.
Σώμα ωοειδές, με πλάγιο ώμο. Λαιμός ψηλός, κυλιν
δρικός, ευρύτερος προς τα επάνοι. Χείλος πλατύ, επί
πεδο, με αυλάκωση στο πάχος. Ταινιωτή, με αυλά- 
κιοση στο μήκος η κατακόρυφη λαβή. Κυλινδρικές 
πεπιεσμείνες προς το σοόμα οι οριζόντιες. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. Ηαάτα II, 57, σχέδ. 24 (Αΐυχ. 
93739, 220-210 π.Χ.), σχέδ. 27 (ΑΙεχ. 10198, 210- 
190 π.X.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Λ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

643. (Ε5668). Υδρία τύπου «Αδ» της κατηγορίας «Η3- 
όΐ3». Συγκολλημένη. Λείπει το κατώτερο σώμα (II ίν. 
68α).
Σωζ. ύψ. 0,322, διάμ. χείλους 0,122 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα κιτρινω
πό. Διακόομηοη καοτανόχρωμη.
Σοόμα ωοειδές, εξογκωμένο στο επάνω τμήμα, με 
ώμο πλατύ, σχεδόν οριζόντιο. Λαιμός ψηλός, κυλιν
δρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, 
επίπεδο, κοίλο στην κάτω επιφάνεια. Λαβές ταινιω
τές, με αυλακώσεις στο μήκος. Στη ρίζα του λαιμού 
ταινία με κρεμάμενες σταγόνες. Στο ανώτερο σώμα 
δύο παράλληλες ταινίες. Στη ράχη των οριζόντιων 
λαβών ταινία με ελικοειδείς απολήξεις. Από τη ρίζα 
της κατακόρυφης /λαβής κρεμάμενες έλικες. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 623 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Ηαώα II, σχέδ. 17/Ε6 (περί το 240 π.Χ.)· 
Ηαώα I, 110-111, σχέδ. Ιά  (ΑΙεχ. 5266).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β ' μ ισ ό  τ ο υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .

644. (F3948). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολλη
μένη. Συμπληρωμένη (Π ίν . 28 και 90).
"Υψ. 0,20, διάμ. βάσης 0,073 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό έλος 
κοκκινοιπό, απολεπισμένο κατά τόπους. Λευκό εξί
τηλο χροόμα για τα κοσμήματα.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, έντονα εξογκωμένο οτο κατώτερο τμή
μα. Λαιμός στενός, με τριφυλλόσχημο χείλος. Λαβή 
ταινιωτή, υπερυψωμένη του χείλους, με πλαστική ται
νία στο μήκος. Δύο παράλληλες χαράξεις οτο ύψος 
της λαβής. "Ιχνη λευκής διακόομηοης στον ώμο και 
στο λαιμό (διακόομηοη της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 2, 365 (για το σχήμα). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 175-150 π.Χ.

645. (F5733). Μ ικρογραφική υδρία ή οινοχόη/πρό- 
χους. Το ανώτερο σώμα (Π ίν. 34 και 94).
Σωζ. ύψ. 0,09, διάμ. χείλους 0,06 μ.
Πηλός κιτρινωπός, καθαρός. Επίχρισμα ομοιόχρω- 
μο. Καστανό χρώμα για τα κοσμήματα.
Σώμα με κατακόρυφα τοιχώματα. Ώ μος πλάγιος. Λαι
μός κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, με χείλος 
πλατύ, επίπεδο. Λαβή κατακόρυφη, ταινιωτή. Ταινία 
στο χείλος. Στο λαιμό στεφάνι από αντίρροπα φύλλα. 
Κατακόρυφη γραμμή στο σημείο ένωσης. Στον οόμο, 
ανάμεσα σε πλατιές ταινίες, σειρά στιγμών και ζεύγη 
αντίρροπων φύλλων χωρίς μίσχους. Στην πίσω όψη ορ
θογώνια ενάλληλα πλαίσια, οριζόμενα στα πλάγια από 
κλαδιά με ζεύγη φύλλων προς τα κάτω. Εγκάρσιες πινε
λιές στη λαβή (διακόομηοη της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 602, 622 (για το σχή
μα) και το αριθ. 575 (για το κόσμημα οτον ώμο). Βλ. 
επίσης Hadra I, 124, σχέδ. 9a (Alex. 9722).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

646. (F4466). Λέβης οταμνοειδής. Συγκολλημένος. 
Συμπληρωμένος (Π ίν . 62α και 109α).
"Υψ. 0,245, διάμ. βάσης 0,115, διάμ. χείλους 0,22 μ. 
Πηλός καοτανόχροψος, ανοιχτός, καθαρός. Επιφά
νεια με λεία κιτρινωπή επάλειψη. Εσωτερικά επί
χρισμα καοτανόχρωμο, ανομοιόμορφο. Εξωτερικά 
διακόομηοη καοτανόχρωμη.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σοιμα ημισφαιρικό. Λαιμός ευρύς, κυλινδρικός. Χεί
λος πλατύ, με αυλάκωση στην εξωτερική περίμετρο 
και οτο πάχος, κοίλο κάτοι. Λαβές κατακόρυφες, τα ι
νιωτές, με αυλάκωση στο μήκος. Στο ανώτερο σώμα 
πλατιά ταινία ανάμεσα σε στενότερες. Στο λαιμό, α 
νάμεσα σε ταινίες όπου κρεμάμενες σταγόνες στην
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κατώτερη, κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άνθη 
κισσού. Ολόβαφες οι ράχες των λαβών (διακόσμηση 
της κατηγορίας «Ηπάι^»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Α7?5, 13, σχέδ. 
8, αριθ. 29-31 (πρωιμότερα, 4ος αι. π.Χ.). Βλ. επί
σης το αριθ. 626 (για το χείλος).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

647. (Ε4323). Κρατήρας κωδωνόσχημος. Συγκολλη
μένος. Συμπληρωμένος (Π ίν . 38α και 96β).
Ύ ψ . 0,23, διάμ. βάσης 0,122, διάμ. χείλους 0,185 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επιφάνεια με λεία κιτρι
νωπή επάλειψη. Εσωτερικά επίχρισμα μελανό, ανομοι
όμορφο. Εξωτερικά διακόσμηση καστανοκόκκινη. 
Βάση πλατιά, ψηλή, βαθμιδωτή, έντονα κοίλη στην κά
τω επιφάνεια. Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός ευρύς, κυλιν
δρικός, με χείλος πλατύ, επίπεδο. Λαβές οριζόντιες, κυ
λινδρικές, υπερυψωμένες. Στο σώμα παράλληλες ται
νίες και σειρά στιγμών στη βάση. Στον ώμο σταγόνες σε 
δυο σειρές με στιγμές ενδιάμεσα. Στο λαιμό κυματοει
δές κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού. Ανάμεσα στις λα
βές σταυροειδές κόσμημα με στικτές κεραίες. Εγκάρ
σιες πινελιές στο πάχος του χείλους και στις λαβές. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακό- 
σμηση Οποτεν βί αΐ. 1976, 254-255, σχέδ. 1-2, αριθ. 
549/550 (3ος αι. π.Χ.). Πρβλ. για το σχήμα της βά
σης τα αριθ. 44, 606, 607, 609. Βλ. επίσης Λ. Γιαννι- 
κουρή κ .ά .,Β Έ λλΚ ερ, πίν. 102γ (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.

648. (Ε4168). Υδρία τύπου «Αδ» της κατηγορίας «Ηη- 
άο» . Συγκολλημένη. Συμπληρωμένη (Π ίν. 113α).

Ύ ψ . 0,445, διάμ. βάσης 0,138, διάμ. χείλους 0,13 μ. 
Π ηλός καστανόχρω μος, καθαρός. Ε π ^ ιά νε ια  με 
λεία κιτρ ινω πή επάλειψ η. Δ ιακόσμηση καστανό- 
χρωμη.
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα ωοειδές, με πλατύ, σχεδόν οριζόντιο ώμο. Λαι
μός ψηλός, κυλινδρικός, ευρύτερος προς τα επάνω, 
με χείλος πλατύ, επίπεδο, κοίλο στην κάτω επιφάνεια. 
Πλατιά ταινιωτή η κατακόρυφη λαβή, με αυλάκωση 
στο μήκος. Κυλινδρικές πεπιεσμένες και λοξά τοπο
θετημένες στο σώμα οι οριζόντιες. Διακόσμηση όμοια 
με των αριθ. 623, 643, με μόνη διαφορά ότι εδώ από 
τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής εκφύονται τρεις 
γραμμές σε ακτινωτή διάταξη.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου αι. π.Χ.

649. (F4870). Οινοχόη τρκρυλλόστομη. Ο λαιμός. Συ- 
γκολλημένος (Π ίν . 91).
Σωζ. ύψ. 0,067, διάμ. χείλους 0,056 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, θαμπό, ανομοιόμορφο. Αραιωμένος πηλός, λευ
κό και κόκκινο χρώμα για τα κοσμήματα.
Λαιμός σχετικά ευρύς, με αυλάκωση στο πέρας του 
τριφυλλόσχημου χείλους. Λαβή στρεπτή. Κάτω από 
δύο σειρές με φύλλα και άνθη κισσού καμπυλόγραμ
μες ταινίες με κροσσωτές απολήξεις και βουκράνιο 
ενδιάμεσα (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 637 (για το σχήμα) και 
το αριθ. 658 (για τη διακόσμηση). Βλ. επίσης Hadra 
Vases, Μέρος Β', 20-21, 29-33, πίν. 40Α.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.
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Ε. Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α

Τα αγγεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο, άλλοτε προέρχονται από παλιές ανασκα- 
φές σε περιοχές της κεντρικής Κρήτης, άλλοτε πάλι αποτελούν ευρήματα με διαπιστωμένη ή άγνω
στη προέλευση, ενώ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις απουοκχζουν οι σαφείς χρονολογικές-αναοκαφι- 
κές ενδείξεις. Η παρουσίαση των παραδειγμάτων αυτών αποσκοπεί στην πληρέστερη εξέταση της 
αδημοσίευτης ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, στο μέτρο πάντοτε του δυνατού. 
Επιπλέον, με βάση τα κατασκευαστικά, μορφολογικά ή διακοσμητικά γνωρίσματα των αγγείων επι- 
χειρείται η ένταξή τους σε ένα, κατά προσέγγιση, τυπολογικό-χρονολογικό πλαίσιο. Για τον τυπολο
γικό προσδιορισμό χρησιμοποιήθηκαν όμοιοι ή παραπλήσιοι τύποι από περιοχές της κεντρικής 
Κρήτης, κυρίως από την Κνωσό, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετά από τα σχήματα απο
δίδουν τοπικές παραλλαγές ευρύτερα γνωστών τύπων. Σε μια δεύτερη περίπτωση η μορφολογική 
εξέταση συμπληρώνεται με παράλληλα από άλλες γειτονικές περιοχές, χοιρίς ακόμη να απουσιάζουν 
και οι τυπολογικές συγκρίσεις με παραδείγματα από τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Κατάλογος ευρημάτων

650. (ΜΗ3834). Πινάκιο. Ακέραιο. «Οικία Κνωσού». 
Ανασκαφή H ogarth (1900) (Π ίν . 49α).
Ύ ψ. 0,037, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,145 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό εσοτιερικά και εξοπερικά στη ζώνη του χείλους. 
Βάση χαμηλή, κωνική, κοίλη στην κάτο) επιφάνεια, 
με ανάγλυφο δίσκο στο κέντρο. Σώμα ευρυ, αβαθές, 
με χείλος πλατύ, στραμμένο προς τα κάτω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 228, 233.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ. ή και αρ
γότερα.

651. (ΜΗ2501). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Ακέραιος. 
Ανασκαφή H ogarth (1900). Θέση Γυψάδες Κνωσού 
(Π ίν . 12 και 82).
"Υψ. 0,14, διάμ. βάσης 0,06, διάμ. χείλους 0,111 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση κοινική, από επάλληλα πλαστικά δακτυλίδια, 
κοίλη κάτω. Σώμα βαθύ, καλυκοπό, με οριζόντια αυ- 
λάκοιση στο μέσον του υψους. Ώ μος στενός, λοξό- 
τμητος. Λαιμός ευρΰς, κυλινδρικός, ελάχιστα καμπύ
λος, με χείλος στραμμένο προς τα έξω και αυλάκωση 
στη ρίζα. Λαβές ταινιωτές, με πλαστικά πηνία στην 
ένοιση με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 305-309, 474 (γενικά 
για το σχήμα) και το αριθ. 661 (ιδιαίτερα για το σχή
μα της βάσης). Βλ. επίσης UM, πίν. 91, 95, Η 18/5-6, 
Η 24/5 (2ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ο ς  α ι.  π .Χ .

652. (ΜΗ2502). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Συγκολλη- 
μένος. Ελάχιστα συμπληρωμένος. Ανασκαφή Hogarth 
(1900). Θέση Γυψάδες Κνωσού (Π ίν. 11 και 82).
Ύ ψ. 0,185, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,12 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση από ανεστραμμένο εχίνο, με επίθετο λεπτό 
πλαστικό δακτυλίδι, που ενοόνει με το βαθύ καλυκω- 
τό σώμα χαμηλό κυλινδρικό στέλεχος. Ώ μ ο ς στενός, 
λοξότμητος, με ευρυ κυλινδρικό λαιμό, που ανοίγει 
προς τα επάνω και καταλήγει σε χείλος στραμμένο 
προς τα έξω. Λαβές ταινιωτές, με πλαστικά πηνία 
στην ένωση με το χείλος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα τον προηγούμε
νο (αριθ. 651).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

653. (ΜΗ2504). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Τμήμα 
από το ανιότερο σώμα. Συγκολλημένος. Ανασκαφή 
Hogarth (1900). Θέση Γυψάδες Κνωσού (Π ίν . 12). 
Σωζ. ΰψ. 0,111, διάμ. χείλους 0,125 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο. Εγχάραξη, 
αραιοιμένος πηλός και λευκό χρώμα για τα κοσμήματα. 
Σώμα βαθύ, με σχεδόν κατακόρυφα τοιχοάματα και 
έντονες αυλακοίσεις εσωτερικά. Ώ μ ο ς στενός, λοξό
τμητος, με λαιμό ευρυ, κυλινδρικό, που καταλήγει σε 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Στο λαιμό χαρακτό 
κλαδί με γραπτά λογχόσχημα φύλλα και άνθη (δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος»).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π ρβλ.τα  α ρ ιθ .651,652 (για το σχήμα). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

654. (ΜΗ2505). Κάνθαρος με ιδιóμopqιες λαβε:ς. 
Συγκολλημένος. Συμπληρωμένη η βάση και τμήμα
τα του σιόματος. Ανασκαφή H ogarth (1900). Θέση 
Γυψάδες Κνωσού (Π ίν. 81 δ).
Ά'ψ. 0,152, διάμ. χείλους 0,096 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Εγχάραξη και λευκό χρώμα για 
τα κοσμήματα (διακόομηοη της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 422, 665.

655. (ΜΗ634). Φιάλη τυπου «Medusa bowl»57. Συ
γκολλημένη. Ελάχιστα συμπληρωμένη. Αοτρίτσι Πε- 
δ ιά δ ο ς (Π ίν . 106α).
Ύ ψ . 0,064, διάμ. χείλους 0,175 μ.
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό. Διακόομηοη χαρακτή και γραπτή. Αραιωμέ
νος πηλός, λευκό και κόκκινο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Σώμα ευρυ, ρηχό, σχεδόν ημισφαιρικό. Η διακόομη- 
οη οργανώνεται οε ζώνες οτο εσωτερικό της φιάλης. 
Στο κέντρο του πυθμε:να κεφάλι Μέδουσας σε υψηλό 
ανάγλυφο, οριζόμενο από διπλή αυλάκωση, με εγκάρ
σια χαρακτά γραμμίδια ενδιάμεσα. Ό μ ο ια  αυλάκω
ση στο χείλος. Στο σώμα καμπυλόγραμμες ταινίες 
δεμένες οε «φιόγκους» στα σημεία ένωσης, με διπλές 
θυσανωτές απολήξεις (διακόομηοη της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 427 (για το σχήμα και 
τη διακόομηοη).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 200 π.Χ. ή λίγο αργότερα.

656. (ΜΗ29580). Πρόχους με λαιμό58. Ακέραιη. Αστρί- 
τσι Π εδιάδος (Π ίν . 24 και 89α).
Ά’ψ. 0,188, διάμ. βάσης 0,072, διάμ. χείλους 0,129 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μερικώς απολεπισμένο. Λευκό χρώμα και αραιω
μένος πηλός για τα κοσμήματα.
Βάση δακτυλιόοχημη, με μαστοειδή απόφυση στην 
κάτω κοίλη επιφάνεια. Σώμα ωοειδές, ελάχιστα εξο
γκωμένο στο κατώτερο τμήμα. Λαιμός ευρυς, κυλιν
δρικός, με χείλος στραμμε:νο προς τα έξω. Λαβή ται

νιωτή, με τριγωνικό περίγραμμα και νεύρωση στη 
ράχη. Στο λαιμό δελφίνια προς τα δεξιά, ανάμεσα 
οε άβαφες χαράξεις, όπου η κάτω υπογραμμίζεται 
από κυματοειδή ταινία. Στον ώμο σειρά στιγμών και 
κυματοειδής γραμμή (διακόομηοη της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 159 (για το σχήμα) 
και τα αριθ. 76, 399 (για το δελφίνι).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

657. (ΜΗ293). Κάνθαρος με «ανάγλυφα πέταλα». Συ- 
γκολλημένος. Συμπληρωμένη η μία λαβή και τμήμα
τα του σοψατος. Αοτρίτοι Π εδιάδος (Π ίν. 83β). 
Ύ ψ . 0,092, διάμ. βάοης 0,047, διάμ. χείλους 0,11 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ρικούς απολεπισμένο. Λευκό χρώμα και αραιωμένος 
πηλός για τα κοσμήματα (διακόομηοη της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 155,201 (γιατο σχή
μα και τη διακόομηοη).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

658. (ΜΗ 18454). Κάνθαρος με δακτυλιόοχημες λα
βές. Ελάχιστα συγκολλημένος. Άγνωστης προέλευ
σης (Π ίν. 83α).
Ά'ψ. 0,127, διάμ. βάσης 0,051, διάμ. χείλους 0,085 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός, λευκό και 
κόκκινο χρώμα για τα κοσμήματα.
Βάση κωνική, με πλαστικό δακτυλίδι, κοίλη εσωτερι
κά. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με συνεχές περίγραμ
μα έως το χείλος, που στρέφεται ελαφρώς προς τα 
έξω. Λαβές δακτυλιόοχημες, ταινιωτές. Οριζόντιες 
βαμμένες χαράξεις χωρίζουν την επιφάνεια οε τρεις 
ζώνες. Στο χείλος ανθέμιο, πλαισιωμένο από κλαδιά 
ελιάς. Στο οιόμα βουκράνιο ανάμεσα οε καμπυλό
γραμμες ταινίες, δεμένες οε «φιόγκους» στα σημεία 
ένωσης, που απλώνονται και κάτω από τις λαβε:ς. Στο 
κατώτερο σοιμα κυματοειδείς κατακόρυφες ταινίες 
(διακόομηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακόσμη- 
οη Bielefeld 1970, 12, 15 (220-200 π.Χ.). Πρβλ. το 
αριθ. 474 (για το σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης UM, 
πίν. 93, Η22/3 (κοντά στο 220 π.Χ.). Πρβλ. το αριθ. 
427 (για τη διακόομηοη). Βλ. επίσης Hadra I, 136

57. Βλ. σχετικά ASAtene IV-V (1921-1922), 173· Medusa Rondanini, 63· Fabric Analysis, 16.
58. Βλ. σχετικά Fabric Analysis, 16· KCG, 182.
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«ζωγράφος του μαιάνδρου» (220-200 π.Χ.)· Corinth 
V II, III, 76-82, πίν. 15, αριθ. 408 (250 π.Χ.)·

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

659. (ΜΗ29465). Κάνθαρος με δακτυλιόσχημες λα
βές. Συγκολλημένος. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 
13β και 83α).
"Υψ. 0,125, διάμ. βάσης 0,053, διάμ. χείλους 0,10 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
στιλπνό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός, λευκό και 
κόκκινο χροψα για τα κοσμήματα (διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
Ό μ ο ιος σε σχήμα και διακόσμηση με τον προηγού
μενο (αριθ. 658), με μόνη διαφορά ότι εδώ δεν υπάρ
χει το βουκράνιο.

660. (ΜΗ29466). Κάνθαρος με δακτυλιόσχημες λα
βές. Ακέραιος. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν. 83α). 
"Υψ. 0,093, διάμ. βάσης 0,039, διάμ. χείλους 0,059 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, στιλ
πνό, μεταλλικό. Αραιωμένος πηλός, λευκό και κόκκι
νο χροίμα για τα κοσμήματα (διακόσμηση της κατη
γορίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 658, 659.

661. (ΜΗ 18392). Κάνθαρος κρητικου τυπου. Συγκολ
λημένος. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν. 13α και 82). 
"Υψ. 0,18, διάμ. βάσης 0,073, διάμ. χείλους 0,114 μ. 
Πηλός ωχροκάοτανος, καθαρός. Επίχρισμα λευκό, 
απολεπισμένο. Κόκκινο επίθετο χρο'ιμα για τη δια- 
κόσμηση.
Βάση κωνική, από τρία επάλληλα δακτυλίδια, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια. Σώμα βαθύ, καλυκωτό. Λαιμός 
ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος στραμμένο προς τα 
έξω. Λαβές ταινιωτές, με ανάγλυφη ταινία στον άξο
να. Πλαστικά πηνία στις επάνω προσφύσεις. Στη ρ ί
ζα των λαβιίιν γυναικεία ανάγλυφα κεφάλια. Στο σώ
μα ίχνη γραπτού ανθεμίου. Στο λαιμό ενάλληλες 
αντίρροπες γωνίες, που σχηματίζουν ρόμβο με εγγε
γραμμένο σταυρό στο κέντρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 474, 528 (για το σχή
μα του σώματος) και το αριθ. 352 (ιδιαίτερα για το 
σχήμα της βάσης). Βλ. επίσης UM, πίν. 91, Η 18/5-6, 
πίν. 95, Η24/1, Η 24/5.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

662. (ΜΗ29464). Κάνθαρος κυλινδρικός. Ακέραιος. 
Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 13δ και 83γ).
"λΤψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,059, διάμ. χείλους 0,089 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ταλλικό.

Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, με κυκλική βάθυνση 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα βαθύ, με σχε
δόν κατακόρυφα τοιχοψατα, χωρίς διαμορφωμένο 
χείλος. Λαβές διπλές, κυλινδρικές, που διακλαδίζο- 
νται στο ύψος της ράχης και περικλείουν το χείλος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα δ. ΚοΗοίΤ, Γ ' 
ΕλλΚερ, πίν. 2β (β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Α. δΐιόπυ- 
Ο υπΙ,ι^υΓ, Γ ' ΕλλΚερ, πίν. 1 Ια, δεξιά, από τον Κε- 
ραμεικό (αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 3ου αι. π.Χ.

663. (ΜΗ29568). Άωτο σκυψίδιο. Ακέραιο. Άγνω
στης προεΆευσης (Π ίν . 104).
"λ"ψ. 0,045, διάμ. βάσης 0,073, διάμ. χείλους 0,042 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, ανο- 
μοιόμορφο.
Βάση πλατιά, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, 
με ζεύγος διαμπερών οπών στο πάχος. Σώμα ευρυ, 
με χείλος στραμμένο προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 81 (για το σχήμα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2ος αι. π.Χ.

664. (ΜΗ29570). Μικρογραφικός κάνθαρος με ιδιό
μορφες λαβές. Λείπει η μία λαβή. Άγνοχπης προέ
λευσης (II ίν. 81 δ).
" Υψ. 0,064, διάμ. βάσης 0,031, διάμ. χείλους 0,041 μ. 
Πηλός κοκκινωπός καθαρός. Επίχρισμα μελανό. 
Ό μοιος με τον αριθ. 421.

665. (ΜΗ6273). Κάνθαρος με ιδιόμορφες λαβές. 
Συγκολλημένος. Άγνωστης προέλευσης. Αγοράστη
κε από τη χήρα Ιω. Μ ητσοτάκητο 1909 (Π ίν . 81 δ). 
"Υψ. 0,138, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,092 μ. 
Πηλός καστανόχριομος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, ανομοιόμορφο. Λευκό χρο'ιμα και εγχάραξη για 
τα κοσμήματα (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 422, 654 (για το σχή
μα και τη διακόσμηση).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

666. (ΜΗ29571). Κύπελλο ημισφαιρικό. Ακέραιο. 
Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 79α).
"Υψ. 0,068, διάμ. βάσης 0,048, διάμ. χείλους 0,104 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Άβαφο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. τα αριθ. 164, 343, 567.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β 'τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

667. (ΜΗ29470). Μυροδοχείο. Ακέραιο. Άγνωστης 
προέλευσης (Π ίν . 43α).
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Α’ψ. 0,278, διάμ. βάσης 0,064, διάμ. χείλους 0,071 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, ακάθαρτος. Επίχρισμα με
λανό, μερικώς απολεπισμένο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 381.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

668. (ΜΗ29572). Μ υροδοχείο. Ακέραιο. Άγνωστης 
προέλευσης (Π ίν . 41γ και 98).
Α’ψ. 0,15, διάμ. βάσης 0,043, διάμ. χείλους 0,031 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Οριζόντιες τα ι
νίες στον (όμο. Ολόβαφο το χείλος και το ανώτερο 
τμήμα του λαιμού.
Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, με μικρή μαστοειδή 
απόφυση στην κάτω κοίλη επιφάνεια. Σώμα σφαιρι
κό. Λαιμός σχετικά χοντρός, με χείλος ταινιωτό, που 
κλίνει προς τα κάτω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Agora XII, πίν. 
63, αριθ. 1491-1492 (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ.)· Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Γ ' ΕλλΚερ, πίν. 
45α-β (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έλη  του 4ου αι. π.Χ .

669. (ΜΗ29471). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημέ
νη. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν. 25 και 89α).
Α’ψ. 0,165, διάμ. βάσης 0,071, διάμ. χείλους 0,087 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα μελα
νό, μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο. Διακόσμηση 
χαρακτή και γραπτή από εξίτηλο χροψα.
Ό μ ο ια  στο σχήμα με την αριθ. 635. Παράλληλες 
αυλακώσεις χωρίζουν την επιφάνεια του σοιματος σε 
ζώνες. Στην κοιλιά χαρακτό κλαδί με γραπτά φύλλα 
και άνθη κισσού (διακόσμηση της κατηγορίας «Δυ
τικής Κλιτυος»).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' τέταρτο  του 2ου αι. π.Χ.

670. (ΜΗ19160). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 28 και 90). 
Ύ ψ . 0,255, διάμ. βάσης 0,092 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
θαμπό, ανομοιόμορφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη κάτω, με περιμετρική 
αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης. Σώμα ωοειδές, 
με συνεχές περίγραμμα μέχρι το τριφυλλόσχημο χεί
λος. Λαβή κυλινδρική, με ραβδώσεις εξοιτερικά, υπε- 
ρυψωμένη του χείλους. Στην επάνω πρόσφυση ανά
γλυφο κεφάλι, πιθανότατα κωμικού. Στη ρίζα της 
λαβής προσιοπείο Σιληνου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 425.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 3 ο ς  α ι.  π .Χ .

671. (ΜΗ29567). Οινοχόη τριφυλλόστομη. Συγκολ
λημένη. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 31α και 92α). 
Α’ψ. με τη λαβή 0,285, διάμ. βάσης 0,073 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα καστανό, 
ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο.
Βάση στενή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώ
μα ωοειδές με πλατύ, σχεδόν οριζόντιο ώμο. Λαιμός 
κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω, με χείλος 
τριφυλλόσχημο. Λαβή ελλειπτικής διατομής με αυ
λάκωση στον άξονα, υπερυψωμένη του χείλους. Στην 
επάνιο πρόσφυση ανάγλυφο γυναικείο κεφάλι. Στη 
ρίζα του λαιμού διπλή χάραξη και «ιωνικά αυγά». 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. γενικά για το σχήμα και τη δια- 
κόσμηση Ανδρόνικος 1955, 41, εικ. 19 (τέλη του 3ου- 
αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Medeon V, 61, σχέδ. 107-108, 
αριθ. 75.5 (3ος αι. π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 3ου-αρχές του 2ου αι. 
π.Χ.

672. (ΜΗ29709). Πρόχους με λαιμό. Συγκολλημένη 
η βάση. Άγνωστης προέλευσης (Π ίν . 23 και 87). 
Α’ψ. 0,243, διάμ. βάσης 0,082, διάμ. χείλους 0,129 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, 
μεταλλικό, μερικώς απολεπισμένο. Αραιοιμένος πη 
λός, λευκό και κόκκινο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση από πλατύ εχίνο και κωνικό στέλεχος, κοίλη 
εσωτερικά. Βαθιά εγκοπή στη σύνδεση με το ωοει
δές σώμα, που είναι ελάχιστα εξογκωμένο στο ανώτε
ρο τμήμα. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, με χείλος ορι
ζόντιο, στραμμένο προς τα έξω. Λαβή ταινιωτή, με 
τριγωνικό περίγραμμα και κεντρική νεύρωση στον 
άξονα. Στο σώμα παράσταση Γιγαντομαχίας. Αρι
στερά η Αθηνά, όρθια, φορεί ποδήρη χιτοινα με κόλ
πο και απόπτυγμα. Στο στήθος φέρει αιγίδα με γορ
γόνες» και στο κεφάλι κράνος. Με το υψωμένο δεξί 
χέρι κρατεί δόρυ, που στρέφει προς τον πληγωμένο 
στα αριστερά της γίγαντα. Με το τεντωμένο αριστε
ρό πιέζει την ανδρική μορφή προς το έδαφος, κρα
τώντας την από τα μαλλιά. Ο γίγαντας αποδίδεται 
γυμνός, φτερωτός, γενειοφόρος με φιδίσια άκρα. 
Από τη ρίζα της λαβής προς τη δεξιά πλευρά του αγ
γείου κάλυκας με ανθέμιο και παραπληρωματικό 
άνθος. Στο λαιμό κλαδί από αντίρροπα φύλλα δάφ 
νης και στικτός κύκλος με στιγμή στο σημείο ένωσης 
(διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 76 (για το σχήμα). 
Βλ. επίσης Bielefeld 1970, 5, 9, 11. Πρβλ. ιδιαίτερα 
για τον τύπο του ανθεμίου Hadra I, 126-129, «ζω
γράφος των Κένταυρων».

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 2 2 0 -2 0 0  π .Χ .
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673. (1839). Πρόχους με λαιμό59. Πρώην συλλογή 
Ν. Μεταξά (Π ίν . 88).
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα με
λανό, ανομοιόμορφο, μερικώς απολεπισμένο. Αραιω
μένος πηλός, λευκό και κόκκινο χρώμα για τα κο
σμήματα.
Ό μ ο ια  με την προηγούμενη (αριθ. 672), με μόνη 
διαφορά ότι εδώ προστίθεται πλαστικό πηνίο στην 
ένο>ση της λαβής με το χείλος. Στο σώμα ανδρική 
καθιστή φτερωτή μορφή προς τα αριστερά, με ιμά- 
τιο που τυλίγει το κατώτερο σώιμα, ενώ ο κορμός πα
ραμένει ακάλυπτος. Πιθανότατα πρόκειται για γε- 
νειοφόρο άνδρα, που με το τεντωμένο δεξί χέρι κρα
τεί στεφάνι ενώ το αριστερό φέρεται προς τα πίσω. 
Στην πίσω όψη, κάτο) από τη ρίζα της λαβής, ανθέμιο 
πλαισιωμένο από μεγαλύτερα. Στο λαιμό θέμα ανάλο
γο με εκείνο της προηγούμενης πρόχου, με μόνη δια
φορά ότι εδώ) το κεντρικό στέλεχος αντικαθιστούν λογ
χοειδή φύλλα σε σειρά, ενώ στο σημείο ένωσης τα ζεύ
γη των αντίρροπων φύλλων σχηματίζουν απλό ρόμβο 
(διακόομηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. την προηγούμενη πρόχου 
(αριθ. 672).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου αι. π.Χ.

674. (485). Υδρία «Σ» τυπου « ^ ά ο » .  Συγκολλημέ
νη. Συμπληρωμένη. Ιεράπετρα (;)60. Πρώην συλλο
γή Γιαμαλάκη (Π ίν . 72 και 118).
Ύ ψ . 0,44, διάμ. χείλους 0,12 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμή
ματα.
Σώμα ωοειδές, επίμηκες. Ώ μ ο ς σχεδόν οριζόντιος. 
Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επά
νω, με χείλος πλατύ, επίπεδο. Ταινιωτή με αύλακα 
στον άξονα η κατακόρυψη λαβή. Ταινιωτές, ελάχι
στα υπερυψωμείνες οι οριζόντιες, με αυλακώσεις στο 
μήκος. Στην άνω επιφάνεια του χείλους τρέχουσα 
σπείρα και εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο 
λαιμό στεφάνι από αντίρροπα φύλλα δάφνης και 
στικτή κατακόρυφη γραμμή στο σημείο ένωσης. Στη 
ρίζα του λαιμού ταινία με σταγόνες. Στον (όμο τρέ

χουσα σπείρα. Στο ανώτερο τμήμα του στόματος ορι
ζόντιες ταινίες επάνω και κάτω, πλαισιωμένες από 
γραμμές. Στα πλάγια των οριζόντιων λαβών ορθογ(ί)- 
νια πλαίσια με κατακόρυφες ευθυχραμμες και κυ
ματοειδείς γραμμές, δεμένες στο μέσον του υψους. 
Στην κυρία όψη ανθέμιο πλαισιωμένο από ημιανθέ- 
μια και από δυο τετράφυλλους ρόδακες. Στη ρίζα 
της κατακόρυφης λαβής τρεις παράλληλες γραμμές 
με κυματοειδείς ενδιάμεσα, περικλειόμενες από ζεύ
γος ελίκων. Επάνω από τις οριζόντιες λαβές ημιαν- 
θέμιο. Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές. Τχνη χρώμα- 
τος στη βάση (διακόομηση της κατηγορίας «Hadra»). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra I, πίν. 3a- 
b, 5871 (225-210 π.Χ.), 3c-d, 5864 του Μουσείου της 
Αλεξάνδρειας (218 π.Χ.). Για το κόσμημα στο λαιμό 
και στον ώμο, βλ. Hadra I, 132, σχέδ. 15, c. ΑΕ 205 
(230-210 π.Χ.), σχέδ. 15, d 24869. Για τη διακόομηση 
της κυρίας όψης, βλ. IHV, πίν. IV, 13/90.9.10- Edgar 
1911,40,26234-B.F. Cook 1984, πίν. CXXV,3-4. Βλ. 
για τον τύπο των ελίκοτν στην πίσω όψη Hadra 1 ,134- 
135, σχέδ. 16, s. 5864, πίν. 3c-d (218π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: 220-210 π.Χ.

675. (690). Υδρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολλημέ
νη. Ελάχιστα συμπληρωμένη. Ιεράπετρα (;). Πρώην 
συλλογή Γιαμαλάκη (Π ίν . 72 και 118).
Ύ ψ . 0,44, διάμ. βάσης 0,117, διάμ. χείλους 0,15 μ. 
Πηλός ωχροκάστανος, καθαρός. Επίχρισμα ομοιό- 
χρωμο. Καστανό αραιωμένο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση κωνική, με δ ιαμορφω μένο δακτύλιο. Σώμα 
ωοειδές, επίμηκες, με «χαμηλωμένο πυθμένα». Ώ μος 
σχεδόν οριζόντιος. Λαιμός κυλινδρικός, ελάχιστα 
ευρυτερος προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, επ ίπε
δο, κοίλο κάτω. Λαβές ταινιωτές, με αυλακώσεις 
στον άξονα. Ταινίες στην άνω επιφάνεια του χεί
λους. Εγκάρσια γραμμίδια περιμετρικά. Στο λαιμό 
στεφάνι από αντίρροπα φύλλα δάφνης, ανάμεσα σε 
τα ινίες με σταγόνες. Η κάτω φέρει κυματοειδείς 
απολήξεις στην πίσω όψη του ώμου. Στο σημείο 
ένωσης ρόμβος με εγγεγραμμένο σταυρό και στιγ
μές. Στο ανώτερο σώμα από μία μετόπη οε κάθε 
όψη, οριζόμενη από ταινία πλασιωμένη από γραμ-

59. Η βάοη του αγγείου ανήκει σε λαιμό μυροδοχείου που έχει συγκολληθεί ανάστροφα οε αυτήν τη θέση.
60. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στον περιγραφικό κατάλογο της συλλογής Γιαμαλάκη, ενώ η υδρία, σύμφωνα με 

τα κατασκευαστικά-μορφολογικά γνωρίσματα, εντάσσεται στο σύνολο των ανάλογων αγγείων από την περιοχή της Φαι
στού. Τα ίδια δεδομένα ισχΰουν και για την επόμενη υδρία (αριθ. 674). Βλ. επίσης στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέ
λιξη του σχήματος της υδρίας «Ε» τυπου «^άεδ» και για τη διακόσμησή της.
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μες επάνω και δυο κάτω. Στα πλάγια των οριζόντιων 
λαβών ορθογώνια δικτυωτά πλαίσια. Στην κυρία με
τόπη, που χωρίζεται με γραμμή σε δυο ζιόνες, κυμα
τοειδείς κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού στην επά
νω. Από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής τρεις κατα- 
κόρυφες γραμμές πλαισιωμένες από διπλές έλικες. 
Εγκάρσιες πινελιές στις λαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Hadra II, 54, 
σχείδ. 18, L7, Alex. 5273 (238 π.Χ.). Βλ. για το κό
σμημα στο λαιμό Hadra I, 125, σχέδ. 10b, Alex. 5273 
(238 π.Χ.) και για τη διακόσμηση της κυρίας μετό
πης Guerrini 1964, πίν. VII, Ε, 4. Βλ. επίσης B.F. Cook 
1984, 796. Για το σχήμα και τις έλικες, πρβλ. Ha
dra Vases, Μέρος Β', 12-13, πίν. 147-149, Alex. 5274 
(240 π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Π ερί το 240 π.Χ.

676. (ΜΗ7663). λ'δρία «L» τυπου «Hadra». Συγκολ
λημένη. Συμπληρωμένη. Από τάφο στην περιοχή 
Γόρτυνας. Δωρεά Γ. Μητσοτάκη (Π ίν . 75).
Ύ ψ . 0,73, διάμ. βάσης 0,16, διάμ. χείλους 0,18 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Επίχρισμα ομοι- 
όχρωμο. Μελανό επίθετο χρώμα για τα κοσμήματα. 
Βάση ψηλή, κωδωνόσχημη, έντονα κοίλη κάτω. Σώ
μα επίμηκες, με σχεδόν οριζόντιο οί>μο. Λαιμός ψ η
λός, κυλινδρικός, με χείλος πλατύ, επίπεδο. Πλατιά 
ταινιωτή η κατακόρυψη λαβή. Κυλινδρικές πεταλό- 
σχημες οι οριζόντιες. Στο χείλος ομόκεντρες ταινίες. 
Ί χ ν η  διακόσμησης στο λαιμό. Στη ρίζα ταινία με 
κρεμάμενα τριγωνικά θέματα. Στο ανιότερο σώμα, 
ανάμεσα σε παράλληλες ταινίες και ορθογώνια πλαί
σια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών, ίχνη από κα- 
μπυλόγραμμα-ελικοειδή κοσμήματα. Από τη ρίζα 
της κατακόρυφης λαβής τρεις παράλληλες γραμμές 
με ενδιάμεσες κυματοειδείς. Εγκάρσιες πινελιείς στις 
λαβές. Ίχν η  χροόματος στη βάση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα και τη διακόσμη- 
ση ΕλλΚερΚρήτης, 136, εικ. 41, Ε909 (τέλη του 2ου αι. 
π.Χ.)· Guerrini 1964, πίν. IX, F, 17. Βλ. επίσης Α. 
Enklaar, ΒΈλλΚερ, πίν. 85, Cassel Τ. 496.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

677. (ΜΗ6337). Ασκός δίστομος. Συγκολλημένος. Συ
μπληρωμένος. Χερσόνησος. Δωρεά Τυλιανάκη (1907;) 
(Π ίν. 99α).
Ύ ψ . άνευ λαβής 0,10, διάμ. βάσης 0,058 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Επίχρισμα μελανό, με
ρικώς απολεπισμένο. Αρακομένος πηλός για τα κο
σμήματα.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επ^ιάνεια. 
Σοόμα σχεδόν κωνικό κάτω και θολωτό επάνω. Τ ο

ξωτή λαβή συνδέει τις δυο προχοές, που εσωτερικά 
επικοινωνούν με δυο ανεξάρτητους χώρους. Στον 
ώμο φύλλα αμπέλου και βότρυς. Στην περίμετρο των 
προχυσεων κλαδί ελιάς (διακόσμηση της κατηγο
ρίας «Δυτικής Κλιτυος»).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. για τον τύπο Agora XXIX, αριθ. 
1180, 1182, σχέδ. 72' Ε. Μ παζιωτοποΰλου-Βαλα- 
βάνη, Γ ' ΕλλΚερ, 52, πίν. 16δ· Π ατσιαδά 1983, 126, 
πίν. 77γ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι.π.Χ.

678. (ΜΗ30428). Ληκυθιο. Ακέραιο. Ελαφρές απο
κρούσεις κατά τόπους. Τάφος από το χώρο του Ω δεί
ου της Γόρτυνας (Π ίν. 102α).
' \ Τψ. 0,142, διάμ. βάσης 0,05, διάμ. χείλους 0,039 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Άβαφο.
Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σιόμα ωοειδές. Λαιμός στενός, ψηλός, κυλινδρικός, 
με χείλος καλυκωτό και έντονο πλαστικό δακτυλίδι 
στη ρίζα. Παράλληλες αυλακώσεις στο χείλος. Λαβή 
κατακόρυψη, κυλινδρικής περίπου διατομής, με νεύ
ρωση στον άξονα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. το αριθ. 280.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τέλη του 2ου αι. π.Χ.

679. (ΜΗ30429). Ληκυθιο. Συγκολλημένο. Τάφος από 
το χώρο του Ωδείου της Γόρτυνας (Π ίν . 102α).
Α'ψ. 0,146, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,039 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Άβαφο. 
Ό μο ιο  με το προηγούμενο (αριθ. 678), με μόνη δια
φορά ότι εδώ το σώμα είναι περισσότερο καμπύλο 
προς τα κάτω.

680. (Μ Η29467). Π υξίδα σταμνοειδής. Ακέραιη. 
Άγνωστης προέλευσης (Π ίν. 112β).
Τ ψ . 0,12, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. χείλους 0,073 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Διακόσμηση κα- 
στανόχρωμη.
Βάση κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, με μα
στοειδή απόφυση στο κέντρο. Σώμα με ελάχιστη κα
μπυλότητα. Τονισμένη η ακμή του πλάγιου ιόμου, 
όπου οριζόντιες ημικυκλικές ταινιωτές λαβές, με αυ
λάκωση στο μήκος. Ολόβαφη η βάση και το σιόμα, 
με εξαίρεση ζώνη στο μέσον του υψους, όπου σε δυο 
σειρές λοξά γραμμίδια . Στον ώμο και στις λαβές 
εγκάρσια γραμμίδια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβλ. για το σχήμα Α. Γιαννικουρή 
κ.ά., Β'ΕλλΚερ, 177-178, πίν. 94β (αρχές του 3ου αι. 
π.Χ.).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Τ έ λ η  το υ  4 ο υ -α ρ χ έ ς  το υ  3 ο υ  α ι. π .Χ .
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681. (ΜΗ29468). Πυξίδα σταμνοειδής. Λείπει η μία 
λαβή. Άγνοιστης προέλευσης (Π ίν. 112β).
Ύ ψ. 0,137, διάμ. βάσης 0,064, διάμ. χείλους 0,078 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Διακόσμηση κα- 
στανόχρωμη.
Πρβλ. για το σχήμα και τη διακόσμηση την προη
γούμενη (αριθ. 680), με μόνη διαφορά ότι εδώ τα 
γραμμίδια στο σιόμα έχουν αντικατασταθεί από λογ- 
χόσχημα φύλλα.

682. (ΜΗ29469). Πυξίδα σταμνοειδής. Ακέραιη. 
Άγνωστης προέλευσης (Π ίν. 112β).
' Υψ. 0,11, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χείλους 0,071 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Διακόσμηση από 
μελανό μεταλλικό χρώμα.
Ό μ ο ια  σε σχήμα και διακόσμηση με την αριθ. 680, 
με μόνη διαφορά ότι εδώ ο ώμος στολίζεται με γλωσ- 
σωτό θέμα.

683. (ΜΗ29472). Πυξίδα σταμνοειδής με πώμα. Συ- 
γκολλημένη. Άγνωστης προέλευσης. Κατάσχεση Γαϊ- 
τάνη (1965) (Π ίν . 112β).
Ύ ψ. 0,113, διάμ. βάσης 0,068, διάμ. χείλους 0,075 μ. 
Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Χωρίς επίχρισμα. 
Διακόσμηση καστανόχρωμη, εξίτηλη.
Ό μ ο ια  σε σχήμα με τις αριθ. 680-682, με μόνη δ ια 
φορά ότι εδώ το σώμα είναι σχεδόν σφαιρικό. Π οψα 
ελάχιστα θολοιτό, με κατακόρυφα τοιχώματα. Στο 
κέντρο του θόλου κομβιόσχημη λαβή. Στο σώμα γρα
πτές ταινίες και εγκάρσιες πινελιε:ς στον ώμο και σιτς 
λαβές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βλ. Α. Γιαννικουρή, Β ' ΕλλΚερ, 177- 
178, πίν. 93γ, 94α (γ' και τελευταίο τέταρτο του 4ου 
αι. π.Χ. αντίστοιχα).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Β' μισό του 4ου αι. π.Χ.









ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ελληνιστική κεραμική από την κεντρική Κρήτη συγκροτείται από αγγεία, στη συντριπτική πλειο
νότητά τους εγχώριας παραγωγής, τα οποία παρουσιάζουν αξιόλογη ποικιλία σχημάτων. Κατά κα
νόνα είναι σκευή επιτραπέζιας χρτήσιης (κύπελλα, κάνθαροι, πινάκια, οινοχόες, πρόχοι κ.ά.) ή 
έχουν απλό καθημερινό προορισμό (μαγειρικά σκευή, λεκάνες, λέβητες, κρατήρες κ.ά.). Ορισμένα 
οχήματα (κύπελλα ημισφαιρικά, γωνιώδη ή σε σχήμα «τουλίπας», κύπελλα με λαιμό κ.ά.) συνε
χίζουν την παλαιότερη εγχοϊρια κεραμική παράδοση, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου τύποι 
με πανελλήνια αποδοχή αντιπροσωπεύονται στα τοπικά εργαστήρια (πινάκια, άωτα σκυφίδια, μα
γειρικά σκευή, μυροδοχεία κ.ά.). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι χαρακτηριστική είναι η εντελούς 
αποσπασματική παρουσία των ανάγλυφων αγγείων και των λύχνων, ενώ τα ολιγάριθμα παραδείγ
ματα που σώζονται προσφέρουν ελάχιστες πληροφορίες για τις κατηγορίες αυτές της κεραμικής 
και για το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισαν στην εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης1.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη 
θα πρέπει να τονιστεί ότι περί τα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ. διαπιστώνεται η παρουσία 
ορισμένων αττικών προϊόντων, κυρίως στην περιοχή της Κνωσού (πινάκια, άωτα σκυφίδια, κάν
θαροι), τα οποία συνυπάρχουν με τα πολυπληθέστερα της εγχώριας παραγωγής. Όμως, μετά τις 
πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. η εξάρτηση από τον αττικό Κεραμεικό μειώνεται αισθητά, για 
να απαλειφθεί περί τα μέσα του αιώνα, οπότε και αποκρυσταλλώνεται ο ξεχιοριστός χαρακτήρας 
της εγχώριας ελληνιστικής κεραμικής, ο οποίος θα επιβιώσει τουλάχιστον έως τον Ιο αι. π.Χ.2. 
Αναφορικά με την εξέλιξη των τύπων των αγγείων θα πρέπει να σημεκοθεί ότι βαθμιαία απομα
κρύνονται από τα αρχικά καμπυλόγραμμα σχήματα και διαμορηκόνονται με περισσότερο επιμή
κη και ευθυγραμμα περιγράμματα, φαινόμενο χαρακτηριστικό για την ελληνιστική κεραμική γε
νικότερα, καθώς διαπιστοϊνεται ευρυτερα3.

Στην πλειονότητά τους τα αγγεία από την κεντρική Κρήτη είναι μελαμβαφή, ενώ τα άβαφα εί
ναι συγκριτικά λιγότερα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπταϊσεις η αγάνωτη επιφάνεια των αγγειλον 
είναι ιδιαίτερα λεία, όμοια περίπου με εκείνη των μελανόγραφων αγγείων τυπου «Ε^άΐΕ», κατα
σκευαστικό γνο^ρισμα το οποίο χαρακτηρίζει τόσο την κεραμική από την περιοχή της Κνωσού όσο 
και εκείνη από το χώρο της Μεσαράς. Σε γενικές γραμμές ο πηλός που χρησιμοποιείται για την κα
τασκευή των επιτραπέζιας χρήσης αγγείων είναι καθαρός, καστανόχρωμος έως κοκκινωπός, ενίο
τε ωχροκάστανος, ενώ το γάνωμα στα περισσότερα αγγεία είναι μελανό, θαμπό, με ποικίλες απο
χρώσεις από την ανομοιομερή όπτηση, συχνά ακόμη και μεταλλικό. Οι περιπτώσεις με το στιλπνό 
μελανό χρώμα είναι μόνον εξαιρέσεις.

1. Σε ό,τι αφορά τους «μεγαρικοΰς» οκΰφους η αριθμητική εικόνα του τυπου από τη γειτονική Ελεΰθερνα είναι αρ
κετά ικανοποιητική, καθοϊς αναφέρονται πολυάριθμα θραύσματα, όχι όμως και ακέραια αγγεία, τα οποία δίνουν σημα
ντικές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και την εργαστηριακή προέλευση τιον ευρημάτων, βλ. σχετικά Ελενθερνα  
II, 153-155. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τους «μεγαρικοΰς» οκΰφους ή τους λύχνους.

2. Ανάλογο φαινόμενο διαπιστώνεται και σε άλλες περιοχές του ελ\ηνιστικοΰ κόσμου, βλ. ενδεικτικά Agora XXIX, 
30-31 (για το Sciatbi της Αλεξάνδρειας)· Σ. Δροΰγου - Γ. Τουράτσογλου, Γ  Ε λλΚ ερ , 136 (Μακεδονία)· Β. Αλλαμανή - Κ. 
Τζαναβάρη, Ε 'Ε λ λ Κ ερ , 102 (Βέροια)· Β. Ποΰλιος, Ε 'Ε λ λ Κ ερ , 126 (ανατολική Μακεδονία)· I. Ανδρέου, Ε 'Ε λ λ Κ ερ , 204 (αρ
χαία Λευκάδα)· Β. Πατσιαδά 1983, 131-133 (Ρόδος)· Corinth VII, III, 1-3 (Κόρινθος).

3. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 466· Corinth VII, III, 3-7· Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 115-168.
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Τα παραδείγματα με διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» αναλογικά είναι ολιγά
ριθμα σε σχέση με το σύνολο της κεραμικής, ενώ μια μικρότερη αλλά χαρακτηριστική ομάδα συ
γκροτούν και τα αγγεία με κοσμήματα της τεχνοτροπίας « ^ ά ο »  (Διάγραμμα 1, σ. 25). Η διακό- 
σμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», αρκετά εξίτηλη στα περισσότερα παραδείγματα, απο
δίδει συνηθέστερα θέματα πανελληνίους γνο)στά, κυρίως φυτικά ή γεωμετρικά. Επίσης χαρακτηρι
στική είναι η προτίμηση των τεχνιτών για τις ζωικές μορφές (υδρόβια πτηνά, δελφίνια) σε ποικίλες 
αποδόσεις ή συνδυασμούς, χωρίς ακόμη να λείπουν και οι ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως είναι τα 
αγγεία με τις μυθολογικές παραστάσεις4. Αξιομνημόνευτη είναι και η ομάδα των αγγείων της κα
τηγορίας «Ηδάι^», τα οποία έχουν κατασκευαστεί από πηλό ωχροκάστανο, καθαρό και συμπαγή, 
ενώ την επιφάνειά τους καλύπτει σχεδόν ομοιόχρωμο επίχρισμα, επάνω στο οποίο απλώνεται η 
καστανόχρωμη διακόσμηση. Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατηγορίας αποτελεί η χρω
ματική ανομοιομορφία του πηλού μετά το ψήσιμο, πράγμα που διαπιστώνεται και στη διακόσμη- 
ση, καθθ)ς το χρώμα των κοομημάτων συχνά κυμαίνεται από το μελανό έως το κόκκινο.

Σε ό,τι αφορά τα άβαφα, κοινής χρήσης σκεύη ο πηλός που χρησιμοποιείται για την κατα
σκευή τους είναι ωχροκάστανος, πορτοκαλέρυθρος ή κοκκινωπός, χονδρόκοκκος με αρκετές ξένες 
προσμείξεις. Συχνά στερείται συνεκτικότητας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αρκετά εύ
θρυπτος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στην επιφάνεια του αγγείου δημιουργούνται χρωματικές 
διαβαθμίσεις από την ανομοιομερή όπτηση. Βασικό επίσης χαρακτηριστικό της εγχώριας κερα
μικής είναι η συνήθως πρόχειρη απόδοση των σχημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται για την ασυμ- 
μετρία και την έλλειψη επιμελημένων τελειωμάτων. Επιπλέον, αξιομνημόνευτη είναι σε ορισμένα 
είδη, ιδιαίτερα σε σκεύη καθημερινής χρήσης, η συνοπτική και αμελής διαμόρφωση στο πλάσιμο 
της βάσης, του χείλους ή των λαβών, ενώ ανάλογη μορφολογική εικόνα εμφανίζουν ενίοτε και τα 
μικρού μεγέθους αγγεία. Σημαντική είναι και η επίδραση της μεταλλοτεχνίας σε πολλές κατηγο
ρίες κεραμικής, ένδειξη της οποίας αποτελούν τα αιχμηρά τελειώματα, τα πολλαπλά πλαστικά δα
κτυλίδια ή οι βαθιές αυλακώσεις και χαράξεις, που συχνά τονίζουν τις αρθρώσεις ή τα άκρα των 
αγγείων.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα που προκύπτει από την εξέταση της εγχώριας 
κεραμικής είναι από τις χαρακτηριστικότερες για την ελληνιστική κεραμική γενικότερα. Συγκε
κριμένα, διαγpάq)ovται με αρκετή σαφήνεια ο ξεχωριστός κεραμικός χαρακτήρας και η καλλιτε
χνική ανεξαρτησία των τοπικών εργαστηρίων, χωρίς το δεδομένο αυτό να αποκλείει και ορισμένες 
επιδράσεις ή επιρροές τόσο μεταξύ τους όσο και με περισσότερο απομακρυσμένα κέντρα της επο
χής. Πέρα όμιος από τη διαπίστωση αυτή, αναμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι τα κεραμικά 
εργαοτήρια της κεντρικής Κρήτης παρουσιάζονται αυτοδύναμα ήδη από τον 3ο αι. π.Χ., καθώς 
όχι μόνο το καθένα διαμορφώνει τον ιδιαίτερο κεραμικό χαρακτήρα του, αλλά επιπλέον είναι σε 
θέση να εξάγει τα προϊόντα του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δύο κύρια εργαστήρια της Κνωσού 
και της Φαιστού, και σε άλλες περιοχές της μεσογειακής λεκάνης5.

4. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 672, 673, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος».

5. Για περισσότερες παρατηρήσεις αναφορικά με το θέμα, βλ. στα κεφάλαια για τα τοπικά εργαστήρια και για τα 
ιστορικά δεδομένα της εποχής.
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Α. ΑΓΓΕΙΑ ΠΟΣΗΣ

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

1) Το κυλινδρικό (Πίν. 1-3 και 78α- Χρονολογικός Πίνακας I)

Το κυλινδρικό κύπελλο, συνηθισμένο σχήμα ανάμεσα στα αγγεία πόσης, αποβαίνει τυπικό δείγμα 
της εγχώριας κεραμικής της Κνωσού στους ελληνιστικούς χρόνους, όπως φανερώνουν χαρακτηρι
στικά παραδείγματα από το χώρο αυτό (αρίθ. 11-13, 71-72, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 95- 
96, 127, 142, 179, 183, 190, 200, 235, 241, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»- αριθ. 275, δεξαμενή στο Μο
ναστηριακό Κεφάλι- αριθ. 331-340, ιερό Γλαύκου- αριθ. 392-393, χώρος Βενιζελείου). Στην ίδια 
ομάδα μπορούν να προστεθούν και τα κύπελλα αριθ. 9 και 486 από την Απολλωνία και τη Λύττο 
αντίστοιχα, ενώ ολιγάριθμα και θραυσματικής διατήρησης δείγματα του τύπου αναφέρονται από 
την περιοχή της Μεσαράς6. Η χρονολογική τοποθέτηση των παραδειγμάτιον σχετίζεται ως ένα ση
μείο με τη μορφολογική εξέλιξη του κυπέλλου, η οποία διαγράφεται με αρκετή σαφήνεια, καθώς 
τα γνωστά παραδείγματα του τύπου είναι πολυάριθμα και καλύπτουν τη μεγάλη χρονική έκταση 
του 3ου-2ου έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Ο χρονολογικός προσδιορισμός στηρίζεται κυρίως στη 
μορφολογική εξέταση, ενώ χρήσιμα αποδεικνύονται και τα στοιχεία από ορισμένα ανασκαφικά 
σύνολα της Κνωσού.

Ο πηλός των κυπέλλων είναι καστανόχρωμος έο)ς κοκκινωπός, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 
καθαρός, ενώ το γάνωμα, που συνήθως απλώνεται άνισα στην επιφάνεια του αγγείου, έχει χρώμα 
καστανοκόκκινο ή μελανό, συχνά μεταλλικό. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν ορισμένα μικρο- 
γραφικά κύπελλα, τα οποία μένουν αγάνωτα ή καλύπτονται από καστανοκόκκινο επίχρισμα μόνο 
στη ζώνη του χείλους (αριθ. 339-340). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύπελλα αυτού του τύπου, σύμ
φωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα, δεν φέρουν διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτι
κής Κλιτύος»7.

Το προδρομικό στάδιο του τύπου για τη μετάβαση στον 3ο αι. π.Χ. αντιπροσωπεύεται από 
ελάχιστα παραδείγματα, τα οποία χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. και προέρχονται από ανασκα
φικά σύνολα της Κνωσού. Το πρώιμο αυτό σχήμα σε σύγκριση με τα υστερότερα του 3ου αι. π.Χ. 
διακρίνεται για το μεγαλύτερο μέγεθος, την πλατύτερη βάση στήριξης και το ελαφρό στένεμα του 
σοψατος κοντά στο χείλος. Στο σχήμα αυτό αντιστοιχούν τα παραδείγματα αριθ. 95 και 96 με ανά
λογά τους δύο μικρογραφικά κύπελλα από το ιερό του Γλαύκου8. Το παλαιότερο παράδειγμα της 
ομάδας αποδίδει το αριθ. 95, που χρονολογείται περί το 300 π.Χ., ενώ με το σχήμα του παραπέ
μπει σε αττικά πρότυπα κλασικών χρόνων9. Αντίθετα, το σύγχρονο κύπελλο αριθ. 96 εμφανίζει 
σχετικά ραδινότερες αναλογίες, ενώ ένα νέο χαρακτηριστικό προστίθεται στη μορφή του, δηλαδή

6. ΒΑ. σχετικά Gortina I, 174, αριθ. 46, 188, αριθ. 80· Gortina II, 119, αριθ. 113-117, πίν. 11:18-19. Πρβλ. επίσης τα 
παραδείγματα απάτη Αατώ, βλ. Hadjimichali 1971, 201, σχέδ. 36, αριθ. 213-214· Dncrey et al. 1976, 265, σχέδ. 12a-b, 
αριθ. 542. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των γνωστών κυπέλλων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που εξετά
ζεται εδώ. Ωστόσο, τα σχετικά παραδείγματα δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, εξαιτίας της θραυσμα- 
τικης διατήρησής τους και επειδή τα μορφολογικά γνωρίσματά τους δεν προσφέρουν πάντοτε ουσιώδη στοιχεία για την 
εξέλιξη του σχήματος.

7. Αντίθετα, η διακόσμηση στη ζώνη του χείλους αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τις κυλινδρικές πρόχους, 
που αποδίδουν σε μεγαλύτερο μέγεθος το σχήμα του κυλινδρικού κυπέλλου, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία 
αυτή της κεραμικής.

8. Βλ. K R S , 16, πίν. 5, αριθ. 43-44.
9. Πρβλ. για το σχήμα 4gora XII, 71-72, πίν. 11, αριθ. 197· Strong 1966, πίν. 18 (κέντρο).



I. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟ

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Α
Ο
Γ
I
Α

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ 
«ΤΟΥΛΙΠΑΣ»

ΑΜΦΙ ΚΩΝΙΚΟ

ϋ ?ι 7 ζ %
'Vα £

320
310
300
290
280

270
260 IIII

250
240
230

220
210

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

100

90

80

70

60

50

ΚΑΝΟΝΙΚΗ-ΠΥΚΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

150



αβαθής κυκλική αυλάκωση, η οποία περιτρέχει την κάτω, ελαφρώς κοίλη επιφάνεια της βάσης. Πα
ρά το γεγονός άτι στο γενικά του σχήμα το αγγείο δεν παρουσιάζει ουσιώδεις μορφολογικές αλλαγές 
κατά τους υστεροκλασικοΰς χρόνους, εντούτοις οι επιμέρους αυτές διαφοροποιήσεις προαναγγέλ
λουν τη διαφορετική μορφή την οποία θα αποκτήσει ο τύπος στον αιώνα που ακολουθεί.

Με την είσοδο στους ελληνιστικούς χρόνους παρατηρείται ουσιαστική αλλαγή στην απόδοση 
της βάσης, η οποία θα σηματοδοτήσει τη μορφή του κυπέλλου οε όλη τη διάρκεια του 3ου έως τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα νεότερα παραδείγματα διαπιστώνεται ποικιλία 
στη διαμόρφωση της βάσης, στοιχείο που συχνά χαρακτηρίζει και άλλες κατηγορίες της εγχώριας 
κεραμικής, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα για τη συγκρότηση δυο παραλλαγών (Α και 
Β)10. Στην παραλλαγή Α η βάση είναι δακτυλιόσχημη, με ελαφρώς πλάγιο προς τα έξω το τοίχωμα, 
ενώ το πέρασμα προς το βαθύ κυλινδρικό σώμα διαγράφεται άλλοτε καμπύλο (αριθ. 331) και άλ
λοτε αιχμηρό (αριθ. 332). Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις το χείλος αποδίδεται ελαφριάς στραμμένο 
προς τα έξω. Η παραλλαγή Β χαρακτηρίζεται για την «ψευδοδακτυλιόσχημη» βάση, η οποία σχη
ματίζεται από οριζόντια βαθιά αυλάκωση ακριβώς επάνω από την επιφάνεια στήριξης, έτσι ώστε 
να διακόπτεται το συνεχές περίγραμμα του τοιχώματος στο σημείο αυτό. Εξάλλου, χαρακτηριστι
κό γνώρισμα ορισμένων κυπέλλων της παραλλαγής είναι το ελαφρώς κυρτό τοίχωμα στο ύψος της 
λαβής (αριθ. 335-336). Πέρα όμως από τις μορφολογικές αυτές διαφορές οι δυο τύποι εμφανίζουν 
και κοινά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση της κάτω επιφά
νειας της βάσης ή στο σχήμα της λαβής.

Τα πριοιμότερα σχήματα του α' μισού του 3ου αι. π.Χ. διακρίνονται τόσο για την ελαφρώς κοί
λη ή σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια της βάσης όσο και για το καμπύλο περίγραμμα της ταινιω
τής λαβής, η οποία πλάθεται λεπτή και απολήγει στο εσωτερικό του χείλους. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα για την προάιμη αυτή μορφή του αγγείου αντιπροοοιπευει το κύπελλο αριθ. 335, που πε
ριλαμβάνεται στα ευρήματα από το ιερό του Ελαυκου και αντιστοιχεί στον τύπο της παραλλαγής 
Β. Από τα μέσα περίπου του 3ου αι. π.Χ. και εξής κυκλική αυλάκωση προστίθεται στην κάτω κοί
λη επιφάνεια της βάσης και των δυο παραλλαγών, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα παραδείγματα 
της παραλλαγής Α, να προβάλλεται εντονότερα το γωνιώδες περίγραμμα της βάσης (αριθ. 332)11. 
Εξάλλου, από το γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και εξής οι καμπυλόγραμμες λαβές αποκτούν σταδια
κά σχεδόν τριγοινικό σχήμα, μορφολογικό στοιχείο το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο για τη με
τάβαση προς το έντονα γωνιώδες περίγραμμα, που επικρατεί γενικότερα στα μόνωτα αγγεία πό
σης μετά το 221/220 π.Χ.12. Αντιπροσοιπευτικό δείγμα της μεταβατικής αυτής βαθμίδας στην εξέ
λιξη του κυπέλλου προσφέρει το κύπελλο αριθ. 331 από το ιερό του Ελαυκου, που χρονολογείται 
στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., ενώ τη φάση μετά το 221/220 π.Χ. εκπροσωπεί το παράδειγμα 
αριθ. 127 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»13. Μικρή μορφολογική διαφοροποίηση παρατηρείται 
και στην επιφάνεια στήριξης, η οποία περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. αποδίδεται ελάχιστα μικρότε
ρη οε σχέση με τα παλαιότερα παραδείγματα. Στον τύπο αυτό ανταποκρίνονται τα κύπελλα αριθ. 
332 και 336 από το ιερό του Ελαυκου, που αντιστοιχούν στην παραλλαγή Α, με ανάλογά τους τα 
αριθ. 70, 127, 392 και 393 της παραλλαγής Β.

10. Στί] συγκρότηση των δυο παραλλαγών προχώρησε πρώτος ο Callaghan, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη μελέτη της 
ελληνιστικής κεραμικής από την Κνωσό, βλ. σχετικά K R S , 15-18· L P W , 37-38, 55.

11. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στα παραδείγματα Η14/1-Η14/2 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , 
πίν. 88.

12. Μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. οι λαβές των μόνωτων αγγείων πόσης αποκτούν σταδιακά τριγωνικό περίγραμμα, 
χαρακτηριστικό που εμφανίζεται αμυδρά στα αγγεία από το στρώμα καταστροφής της Λύττου (221/220 π.Χ.), ενώ είναι 
εμφανέστερο σε αγγεία του τέλους του 3ου αι. π.Χ. Πρβλ. ενδεικτικά U M , πίν. 87, 91, Η 13/1-2, Η 18/2 (τέλη του 3ου και 
αρχές του 2ου αι. π.Χ. αντίστοιχα).

13. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στο παράδειγμα Η 13/2 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 87.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και το κύπελλο αριθ. 486 από τη Λΰττο, που χρονολο
γείται λίγο πριν από την καταστροφή της πόλης και αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα μέσα στο σύ
νολο των αγγείων αυτής της ομάδας, κυρίως για τα μορφολογικά γνωρίσματά του. Το παράδειγμα, 
που δεν εντάσσεται στην Α ή Β παραλλαγή, είναι κατασκευασμείνο από το ντόπιο ακάθαρτο πηλό 
και εμφανίζει έντονα ίχνη καύσης στην επιφάνεια, ενώ μόνον η ζώνη του χείλους και η ράχη της 
λαβής είναι γανωμένες, αντίθετα προς το γενικό κανόνα του τύπου14. Μορφολογικά το κύπελλο 
ανταποκρίνεται στον υστεροκλασικό τύπο με την πλατιά, σχεδόν επίπεδη επιφάνεια στήριξης15 
και τα ελάχιστα κλίνοντα προς τα μέσα τοιχώματα τόσο γύρο) από την επιφάνεια στήριξης όσο και 
στο ανώτερο σώμα16. Τα χαρακτηριστικά αυτά με την παρουσία τους στο νεότερο κύπελλο από τη 
Λύττο δηλώνουν αναμφίβολα τη χρονική παράταση της αρχικής μορη)ής του σχήματος στην εγχοδ- 
ρια παραγωγή της περιοχής αυτής στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ. Όπως και σε περιπτώσεις άλλων 
αγγείων από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, αναγνωρίζεται και εδώ καθυστερημένη επιβίωση του 
κλασικού τύπου, φαινόμενο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για το κεραμικό υλικό από τη Λύττο17.

Στην καμπή του 3ου προς το 2ο αι. π.Χ. και σε όλη τη διάρκεια του α' μισού του 2ου αι. π.Χ. 
οι δύο τύποι εξακολουθούν να εμφανίζονται παράλληλα. Σε σχέση με τα παραδείγματα του τέλους 
του 3ου αι. π.Χ., στη χρονική αυτή περίοδο η επιφάνεια στήριξης του αγγείου περιορίζεται ακόμη 
περισσότερο, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην παραλλαγή Α, η μετάβαση από τη βάση στο σώμα να 
διαμορφώνεται σχεδόν γωνιώδης. Ο τύπος αυτός αναγνωρίζεται στα κύπελλα αριθ. 333 και 334 
από το ιερό του Γλαύκου, που χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., ενώ κοντά σε αυτά 
μπορεί να προστεθεί και το θραύσμα αριθ. 142 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη». Παράλληλα, το 
αρχικό πλάγιο περίγραμμα της βάσης εξελίσσεται βαθμιαία σε κατακόρυφο, ενώ η πρωιμότερη 
κοίλη διαμόρφωση τής κάττο επιφάνειας αποδίδεται επίπεδη. Η κυκλική αυλάκωση διατηρείται, 
με μόνη διαφορά ότι σε αυτήν τη βαθμίδα εξέλιξης χαράσσεται πιο ρηχή (αριθ. 11)18.

Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις που προκύπτουν και από την παραλλαγή Β, όπου οι μορφολο- 
γικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται κυριλος στην απόδοση της βάσης. Φανερή είναι η προσπά
θεια απλοποίησης της άρθρωσης του αγγείου, όπου τόσο η αρχική κυκλική αυλάκωση στην κάτω 
επιφάνεια της βάσης όσο και η δεύτερη γύρω από τη ρίζα του τοιχοίματος βαθμιαία διαλύονται, με 
αποτέλεσμα την επικράτηση ενός σχεδόν αδιαμόρφωτου σχήματος περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
Εξάλλου, κατά το ίδιο χρονικό διάοτημα εμφανίζονται τα πρώτα κύπελλα με τις βαθιές παράλλη
λες αυλακώσεις στα εσωτερικά τοιχιόματα και τη χαρακτηριστική κωνική απσηιυση στο κέντρο του 
πυθμένα, στοιχεία τα οποία σηματοδοτούν τη μορφή του σχήματος στην περίοδο που ακολουθεί. 
Στον τύπο αυτό μπορούν να προσγραφούν τα κύπελλα αριθ. 71, 72 και 200, που χρονολογούνται 
στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ.19.

Στην επόμενη βαθμίδα εξέλιξης του σχήματος, η οποία τοποθετείται χρονικά στο γ' τέταρτο 
του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο νωρίτερα, περιλαμβάνονται τα παραδείγματα αριθ. 12, 13 και 183, που αντι- 
προστοπεύουν νεότερη εξέλιξη του τύπου20. Στα κύπελλα της σειράς αυτής χαρακτηριστική είναι η 
υποτυπιόδης άρθρωση της βάσης, όπου αβαθής αυλάκωση στη ρίζα του τοιχώματος και δεύτερη 
στην κάτο), επίπεδη επιφάνεια στήριξης υποδηλώνουν την αποδυνάμωση του τύπου, σε αντίθεση 
με την πρωιμότερη και πιο οργανική σχέση της βάσης προς το σώμα. Αισθητά διαφοροποιημένα

14. ΓΙρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στο μικρογραφικό κύπελλο αριθ. 340 από το ιερό του Γλαύκου.
15. I Ιρβλ. συγγενικό χαρακτηριστικό και στα όψιμα παραδείγματα της ομάδας, βλ. παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο.
16. ΓΙρβλ. σχετικά το κύπελλο αριθ. 95.
17. Για σχετικά σχόλια, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων από τη Λύττο και οτο κεφάλαιο για το ερ

γαστήριο της Λύττου.
18. ΓΙρβλ. επίσης 1/Μ , πίν. 89, Η16/3 (α'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).
19. Πρβλ. ανάλογα χαρακτηριστικά και στα κύπελλα Η22/2, Η22/5, Η25/3, βλ. ΙΙΜ , πίν. 93, 95.
20. Στην ίδια σειρά μπορούν να προστεθούν και τα παραδείγματα Η23/2-Η23/3, βλ. ΙΙΜ , πίν. 94.



αποδίδονται και τα τοιχώματα του αγγείου, που πλάθονται χοντρά με έντονες αυλακώσεις εσωτε
ρικά και φέρουν συνηθέστερα μαστοειδή απόφυση στον πυθμένα, στοιχεία που ελάχιστα θυμίζουν 
τα παλαιότερα, επιμελέστερης κατασκευής κύπελλα21. Αντίθετα, η λαβή διατηρεί το χαρακτηρι
στικό τριγωνικό περίγραμμα αλλά πλάθεται πιο παχιά, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη 
μέριμνας για την ποιότητα του γανοίματος, που απλοινεται άνισα στην επιφάνεια του κυπέλλου και 
απολεπίζεται εύκολα.

Σημαντική είναι η αλλαγή που σημειώνεται στο σχήμα του κυπέλλου περί τα τέλη του 2ου αι. 
π.Χ., οπότε υιοθετείται ένας γενικός τύπος με σώμα ψηλό, ευρύτερο προς τα επάνω, το οποίο ανα
πτύσσεται απευθείας από απλή επίπεδη βάση και καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. Η 
ομάδα των κυπέλλων από το γέμισμα της δεξαμενής στην Κνωσό (αριθ. 275)22 ή τα αριθ. 235 και 
339, που χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου και στον Ιο αι. π.Χ. αντίστοιχα, αντιπρο
σωπεύουν την τελική φάση του τύπου23. Αξιοσημείωτο είναι και ένα νέο μορφολογικό στοιχείο, που 
εμή>ανίζεται κυρίως σε κύπελλα του 1ου αι. π.Χ. και αφορά* την απόδοση του κατώτερου τμήματος 
του αγγείου. Συγκεκριμένα, τα τοιχοιματα γύρω από την επιφάνεια στήριξης διαμοριρώνονται γο>- 
νκόδη, με κλίση προς τα μέσα, χαρακτηριστικό που θα διατηρηθεί αναλλοίωτο έως τους ρωμαϊ
κούς χρόνους (αριθ. 241,340)24.

2) Το ημισφαιρικό (II ίν. 4-6α και 78β-79α· Χρονολογικός Πίνακας I)

Τα κύπελλα αυτού του τύπου, που συγκροτούν πολυπληθή ομάδα ανάμεσα στα αγγεία από την 
κεντρική Κρήτη, στην πλειονότητά τους προέρχονται από την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 30- 
31, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου· αριθ. 164, 174, 180, 189, 224, 227, 234, 242, 245, «Ανεξερεύ
νητη Έπαυλη»· αριθ. 273-274, δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι· αριθ. 341-344, ιερό Γλαύ
κου)25, ενώ) κοντά σε αυτά μπορούν να προστεθούν τα παραδείγματα αριθ. 417 και 487 από τη 
Λύττο και ένας αξιόλογος αριθμός από την περιοχή της Μεσαράς (αριθ. 535-536, 567-571,619, 
629-630 και το αριθ. 666, άγνωστης προέλευσης)26. Το είδος αυτό του κυπέλλου άλλοτε γανω- 
μένο και άλλοτε άβαφο, πάντοτε όμως ακόσμητο, αποτελεί αντιπροσωπευτικό σχήμα της εγ- 
χώριας κεραμικής στους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία του και 
σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως στην Ελεύθερνα ή την Ττανο στην ανατολική Κρήτη27. 
Ωστόσο, η παρουσία του σχήματος διαπιστώνεται ήδη σε ανασκαφικά σύνολα μεσομινωικών28

21. Πρβλ. ενδεικτικά τα παλαιότερα παραδείγματα αριθ. 71, 127, 331-336.
22. Η ομάδα των κυλινδρικών κυπέλλων από τη δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι Κνωσού περιλαμβάνει δ ώ δ ε 

κ α  όμοιου τυπου κύπελλα, τα οποία για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, όπου ενδεικτικά 
αναφέρεται μόνο το κύπελλο αριθ. 275.

23. Βλ. επίσης K S P , 90, σχέδ. 5, 10, V284-V286, V340.
24. Πρβλ. επίσης τα κύπελλα Η33/6-7, Η35/1-3, Η36/1 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» και το παράδειγμα 

KSP/V340 από το οικόπεδο Σταφυλάκη, που χρονολογούνται στη μεταβατική περίοδο από τους ελληνιστικούς στους ρω
μαϊκούς χρόνους, βλ. U M , πίν. 102, 103’ K S P , σχέδ. 10.

25. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα κύπελλα Η 16/2, Η33/9, Η35/6, Η37/2 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. 
U M , πίν. 89, 102, 103.

26. Από την περιοχή της Γόρτυνας αναφέρονται επίσης ορισμένα θραύσματα κυπέλλων, βλ. Cortina 1, 188, εικ. 176, 
183, αριθ. 83, 193 και αριθ. 98-99' Cortina II, 120, αριθ. 118-128, πίν. 11:20-21. Από την περιοχή της Φαιστού προέρχο
νται περισσότερα παραδείγματα του τύπου, βλ. La Rosa - Portale 1996-1997, 74 (F4894), 74a-c, 75 (5550), 75a, 76 (5680), 
77 (5267a), 78 (5267b), 81 (5988), 82, 82a, 83a-i, 304-307, εικ. 99, 101, 173. Σε ό,τι αφορά το παράδειγμα αριθ. 666, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι άγνιοστης προέλευσης.

27. Βλ. σχετικά Ελεύθερνα  II, 95, σχέδ. 22, Κ135-Κ140- Guerrini 1964, πίν. X, e (αριστερά).
28. Βλ. Palace o f  M inos I, 241, εικ. 181, και IV, 132-133, εικ. 100-101.
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και γεωμετρικών29 χρόνων, όπου ο τύπος αποδίδεται με ρηχό οώμα και ταινιωτή λαβή, η οποία 
καταλήγει στο εξωτερικό του χείλους30.

Τα κύπελλα της ομάδας δίνουν σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα του τΰπου από τον 3ο έως τον Ιο 
αι. π.Χ., ενώ ο χρονολογικός προσδιορισμός προκύπτει από τη συνδυασμένη εξέταση ανασκαφι- 
κών και μορφολογικών στοιχείων. Η διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος στηρίζεται 
κυρίως στα επιμέρους χαρακτηριστικά της μορφής, όπως στο σχήμα της βάσης, του σώματος ή της 
λαβής, ενώ ξεχοιριστή σημασία έχει και το μέγεθος του κυπέλλου31. Πάντοις, θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ότι οι μορφολογικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το γενικό τύπο που παρατηρούνται σε 
ορισμένα σύγχρονα μεταξύ τους παραδείγματα δεν αντιπροσωπεύουν διαδοχικές φάσεις στην εξέ
λιξη του σχήματος. Αντίθετα, θα μπορούσαν να συνδεθουν τόσο με διαφορετικές κεραμικές πα
ραδόσεις όσο και με την πολυμορφία της εγχώριας κεραμικής, ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί και 
η παρατηρούμενη ανεπιτυχής προσπάθεια των τοπικών εργαστηρίων στην κατασκευή εντελώς 
όμοιων μεταξύ τους αγγείων32.

Το προπμότερο στάδιο στην εξέλιξη του σχήματος αντιπροσωπεύουν τα κύπελλα αριθ. 341 και 
342 από το ιερό του Γλαυκου, χρονολογούμενα στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., ενώ με παραπλή
σια μορφή αποδίδονται τα παραδείγματα αριθ. 568-571 από το Καμηλάρι33. Τα βασικά χαρακτη
ριστικά της ομάδας είναι η επίπεδη βάση, το ημισφαιρικό, λιγότερο ή περισσότερο πεπιεσμένο 
σιόμα (αριθ. 569, 571) και η ταινιωτή λαβή, που σχηματίζει άνετη καμπύλη και καταλήγει στο εσω
τερικό του χείλους. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο γενικός τύπος οε όλη τη διάρκεια του 3ου αι. 
π.Χ. διατηρεί τις ίδιες σχεδόν αναλογίες και το ίδιο περίγραμμα (αριθ. 342, 417, 487, 569, 571 )34. 
Ορισμένες μόνο διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στα παραδείγματα του α' και του β' 
μισού του 3ου αι. π.Χ., οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δυο επιμέρους στοιχεία: στη διαμσρ- 
φωση της βάσης και στο σχήμα της λαβής. Συγκεκριμένα, μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. παράλλη
λα με τις επίπεδες βάσεις εμφανίζεται και ο τύπος της έντονα κοίλης στην κάτω επιφάνεια βάσης 
(αριθ. 487), μορφή που αναγνωρίζεται συχνά και σε άλλες κατηγορίες αγγείων της εγχιόριας πα- 
ραγωγής35. Παράλληλα, η λαβή αποκτά σταδιακά το γνοιστό τριγωνικό περίγραμμα στην προτε

29. Βλ. ενδεικτικά Coldstream - Catling 1996, πίν. 56, TG, 61-64, πίν. 197, Τ218:110, 115, 119, πίν. 211, Τ283:4-6. Κα
τά την άποψη της Papadopoulos ο τύπος είναι αττικός, διαδόθηκε όμως στην Κρήτη από αρχαιοτάτων χρόνων και έκτοτε 
καθιερώθηκε ως Κρητικός, βλ. σχετικά Cortina I, 172.

30. Μετά το 475 π.Χ. εμφανίζεται ο νέος τρόπος ένωσης της λαβής με το χείλος, βλ. σχετικά K R S , 6.
31. Με την εξέλιξη του σχήματος του ημισφαιρικού κυπέλλου ασχολήθηκε για πρώτη qiopá ο Callaghan, βλ. K R S ,  

18· L P W , 44-46.
32. Συχνά παρατηρούνται ελαφρές μορφολογικές δια4)οροποιήσεις ανάμεσα σε σύγχρονα αλλά διαφορετικής προ

έλευσης κύπελλα, φαινόμενο που σχετίζεται περισσότερο με την πολυμορφία της τοπικής κεραμικής. Πρβλ. ενδεικτικά 
τα κύπελλα αριθ. 569, 571 οπό το Καμηλάρι (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.) και το αριθ. 341 από το ιερό του Γλαυκου (αρχές 
του 3ου αι. π.Χ.). Για σχετικά σχόλιο, βλ. επίσης L P W , 46, ιδιαίτερα υποοημ. 34.

33. Πρβλ. επίσης το ανάλογου τύπου κύπελλο αριθ.74 (F4894) από τη Φαιστό με πηλό ωχροκάστανο και ομοιόχρω- 
μο επίχρισμα, καθώς επίσης και τα όμοιά του 74a-c, βλ. La Rosa - Portale 1996-1997, 304-306.

34. Τούτο δεν σημαίνει ότι πρόκειται για κανόνα, αφού για παράδειγμα το σχήμα των κυπέλλων αριθ. 569, 571 από 
το Καμηλάρι δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στα παράλληλα από το ιερό του Γλαύκου. Πόντιος, στο γενικό τους σχήμα μπο
ρούν να θεωρηθούν όμοια τα κύπελλα αριθ. 417, 487 από τη Λύττο (γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.) και το αριθ. 342 από το 
ιερό του Γλαύκου (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). Επίσης, περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. χρονολογούνται και τα κύπελλα Η20/3, 
Η22/6 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» στην Κνωσό, βλ. U M , πίν. 93.

35. Ο τύπος αυτός της βάσης ονομάζεται και «αρνητικός πυθμένας». Στην περίπτοιση αυτή «τα τοιχώματα του αγ
γείου λειτουργούν και ως πόδι, ενώ ο πυθμένας είναι λίγο ανυψωμένος σε σχέση με αυτά» σύμφωνα με τον ορισμό της 
Portale, βλ. σχετικά Γ ' Ε λλΚ ερ , 252. Ανάλογος τύπος παρατηρείται και στα αριθ. 267 (σκύφος), 279, 529, 636-637 (οινο- 
χόες). Πρβλ. σχετικά την πρόχουτου Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού, βλ. A R epL ond  31 (1984-1985), 128, σχέδ. 19 
(250-225 π.Χ.). Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Gortina I, 180, σχέδ. 176, αριθ. 68,70- Rizza-Scrinari 1968, 126, αριθ. 
74, σχέδ. 217, 4.
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λευταία δεκαετία του ίδιου αιώνα (αριθ. 417)36, μορφοΑογικό γνολρισμα το οποίο απαντά οε όψι
μους τΰπους μόνωτων αγγείων της εγχώριας παραγωγής.

Με την είοοδο στο 2ο αι. π.Χ. παρατηρούνται στο όχημα του κυπέλλου οριομένες διαφοροποι
ήσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο, δεδομένο που επιτρέπει τη διάκριση δυο ποικιλιών (Α και Β). 
Στην ποικιλία Α το σώμα διαμορφώνεται με καμπύλο περίγραμμα, κυρίως οτο ανώτερο τμήμα 
(αριθ. 343), ενώ στην ποικιλία Β το αγγείο χαρακτηρίζεται για το σχετικά γωνιώδες σχήμα (αριθ. 
344)37. Παρά την ελάχιστη αυτή διαφοροποίηση, τα κύπελλα έχουν κοινά τα περισσότερα μορφο- 
λογικά γνωρίσματα, όπως τη σχεδόν τριγωνική λαβή ή την ελάχιστα κοίλη επιφάνεια της βάσης, που 
συνυπάρχει με την επίπεδη μορφή και σταδιακά επικρατεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από τα μέ
σα του 2ου αι. π.Χ. εμφανίζεται και ο τύπος της βάσης με την κυκλική αυλάκωση στην κάτω επιφά
νεια, χαρακτηριστικό το οποίο σηματοδοτεί τη μορφή του κυπέλλου στην περίοδο που ακολουθεί38. 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της παραλλαγής Α θα μπορούσε να θεωρηθεί το κύπελλο αριθ. 343 
από το ιερό του Γλαύκου, που χρονολογείται στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., με παραπλήσιά του τα 
αριθ. 535-536, 567 και 630 από την περιοχή της Φαιστού και το αριθ. 666, άγνωστης προέλευσης. 
Στην παραλλαγή Β θα μπορούσε να ενταχθεί το παράδειγμα αριθ. 344 από το ιερό του Γλαυκου39, 
ενώ το κύπελλο αριθ. 164, χρονολογούμενο στο β'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., με το κάποις επίμηκες σώ
μα προαναγγέλλει τα βαθιά σχήματα που θα επικρατήσουν στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ.

Στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. παρατηρούνται ουσιώδεις μσρφολογικές διαφοροποιήσεις στο σχήμα 
του κυπέλλου, σε σύγκριση με τα πρωιμότερα παραδείγματα της σειράς. Οι κυριότερες αλλαγές εντο
πίζονται τόσο στο σχήμα του σώματος, όπου επικρατεί ο βαθύτερος τύπος, όσο και οτη διαμόρφωοη 
της βάσης, όπου χαράσσεται κυκλική αυλάκωση στην κάτω κοίλη επιφάνεια. Το ιδιαίτερο αυτό μορ- 
φολογικό στοιχείο αποδίδεται εντονότερο στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., καθώς η χαρακτηρι
στική αυλάκωση χαράσσεται βαθύτερη, στοιχείο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός «ανάγλυφου δί
σκου» στην κάτω επιφάνεια της βάσης. Παράλληλα, το χείλος πλάθεται χοντρό και βαρύ, μορφή χα
ρακτηριστική για την τελική φάση του τύπου, η οποία αναγνωρίζεται και σε παραδείγματα του 1ου αι. 
π.Χ. Την όψιμη αυτή εξελικτική βαθμίδα του σχήματος αντιπροσωπεύουν τα παραδείγματα αριθ. 189, 
224 και 227 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», που χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., ενώ 
η ομάδα των κυπέλλων από τη δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι (αριθ. 273-274) εκπροσωπεί την 
εικόνα του σχήματος όπως διαμορφώνεται στο τελευταίο τέταρτο του ίδιου αιώνα40.

Τα όψιμα αυτά μορφολογικά στοιχεία του τύπου προσφέρουν ένα σταθερό terminum post 
quem, που μπορεί να τοποθετηθεί περί το 100 π.Χ. και αποτελεί την αφετηρία για την εμφάνιση 
των νεωτεριστικών στοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζουν το σχήμα του αγγείου στον Ιο αι. π.Χ. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στη μορφή της βάσης, η οποία περιορίζεται αισθητά, 
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα το σοιμα να χάσει την καμπυλότητα στο κάτω μέρος και να απο
κτήσει ένα σχεδόν ευθύγραμμο περίγραμμα (αριθ. 234, 242, 245)41.

Τα παραδείγματα αριθ. 53 και 193, με προέλευση τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου και την 
«Ανεξερεύνητη Έπαυλη» αντίστοιχα, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν όψιμη ποικιλία του 
σχήματος, η οποία εμφανίζεται στον προχοιρημένο 2ο αι. π.Χ. Κατασκευασμένα από καστανόχρο)- 
μο καθαρό πηλό και γανοιμένα με καστανοκόκκινο, κακής ποιότητας επίχρισμα, τα αγγεία χαρα

36. Βλ. σχετικά σχόλια στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του οχήματος του κυλινδρικού κυπέλλου.
37. Βλ. σχετικά K R S , 18.
38. Πρβλ. σχετικά τα αριθ. 78 (F5267ß), 79 (F5685), 81 (F5988), βλ. La Rosa - Portale 1996-1997, 305-306, εικ. 101, 

αριθ. 78-79, εικ. 173, αριθ. 81.
39. Πρβλ. επίσης το κύπελλο Η 16/2 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 89.
40. Πρβλ. ακόμη για το σχήμα και τα θραύσματα αριθ. 81-82 από τη Γόρτυνα, βλ. Cortina 1, 188.
41. Πρβλ. ανάλογα χαρακτηριστικά και στα κύπελλα Η33/9, Η35/6, Η37/2 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. 

U M , πίν. 102, 103.
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κτηρίζονται για την επίπεδη βάση και το ψηλό, σχεδόν αμφικωνικό σώμα, που τελειώνει σε χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Η ταινιωτή λαβή, η οποία διατηρείτο τριγωνικό περίγραμμα, με ράχη ελά
χιστα υψωμένη καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. Το σχήμα αυτό, μολονότι αποδίδει έναν όχι 
και τόσο συνηθισμένο τύπο της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, για το λόγο ότι λεί
πουν τα παράλληλα από άλλες περιοχές του γεωγραφικού αυτού χώρου, αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιο 
και στην Ελεΰθερνα, όπως χαρακτηριστικά φανερώνει το παράδειγμα Κ13542.

3) Το ημισφαιρικό με χαρακτά πεντάγωνα (Πίν. 6β και 79β)

Το κύπελλο αριθ. 84, που σύμφωνα με τις ανασκαψικές ενδείξεις προέρχεται από το επιφανειακό 
στρώμα του αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου, με το ημισφαιρικό σχήμα του μπορεί να θεωρηθεί 
ότι αντιπροσωπεύει παραλλαγή του προηγουμένου τυπου, ενώ με τη διακόσμησή του ανταποκρί- 
νεται σε σπάνια κατηγορία κεραμικής για την εγχώρια παραγο^γή της κεντρικής Κρήτης. Για το 
σχήμα του σώματος το κύπελλο αυτό θα μπορούσε επίσης να παραβληθεί με τις ανάλογης μορφής 
φιάλες, οι οποίες απαντουν σε ποικίλα ελληνιστικά κέντρα από τα τέλη του 3ου έως τα μέσα περί
που του 2ου αι. π.Χ., μολονότι η παρουσία ορισμένων επιμέρους μσρφολογικαιν στοιχείων, όπως 
είναι η βάση και η λαβή, δεν επιτρέπουν τη στενότερη τυπολογική σχέση ανάμεσα στο αγγείο αυ
τό και στο συνηθέστερο συγγενικό τύπο43.

Τα κυρία χαρακτηριστικά περιορίζονται στη δακτυλισσχημη βάση, περίπου όμοια με εκείνη 
των κυλινδρικών κυπέλλων του τέλους του 3ου-αρχών του 2ου αι. π.Χ.44 και στο ευρυ ημισφαιρικό 
σαιμα με σχεδόν κατακόρυφα τοιχώματα. Η ταινιωτή λαβή, που καταλήγει στο πέρας του σονμα- 
τος, κοσμείται στη ράχη με πλαστικό επίθετο φύλλο κισσού. Το αγγείο καλύπτεται από μελανό ανο
μοιόμορφο γάνωμα, ενώ γειομετρικό κόσμημα με χαρακτά πεντάγωνα της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος» απλώνεται σε ολόκληρη την επκράνεια του σώματος, κάτω από τις δυο παράλληλες χα
ράξεις οι οποίες περιτρέχουν το χείλος.

Μολονότι το είδος αυτό του κυπέλλου αποτελεί σπάνια περίπτωση μέσα στο σύνολο της εγχώ
ριας ελληνιστικής κεραμικής, ωστόσο το ημισφαιρικό σχήμα του αγγείου αυτό καθεαυτό είναι 
γνωστό ήδη από τους κλασικούς χρόνους τουλάχιστον στην Αττική45. Με την είσοδο στην ελληνι
στική περίοδο ο τύπος βαθμιαία αποβαίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και υιοθετείται στο γενικό του 
σχήμα από ποικίλες κατηγορίες κεραμικής, όπως φανερώνουν πολυάριθμα παραδείγματα, κυ
ρίως από μεγάλα κέντρα της εποχής46, χωρίς ακόμη να απουσιάζουν και τα παραπλήσια σχήματα

42. Βλ. σχετικά Ελενθερνα  II, 95, οχέδ. 22, Κ135.
43. Για ανάλογα παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. PergForsch 2, 117, οχέδ. 10 (τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. 

π.Χ.)· ßruneau 1970, 496, 498-499, οχέδ. 163-164, 185.18 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Tarsus I, 219, πίν. 125, αριθ. 113 (τέ
λη του 3ου αι. π.Χ.)· Watzinger 1901, 70, αριθ. 6· H am a  III, 2, 20, οχέδ. 8, αριθ. 84.

44. Πρβλ. σχετικά το κύπελλο αριθ. 332, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχή
ματος του κυλινδρικού κυπέλλου. Βλ. επίσης, U M , πίν. 88, Η 14/1-2.

45. Πρβλ. για το σχήμα του ημισφαιρικου κυπέλλου το συγγενικό τύπο του μαστού, χαρακτηριστικού αγγείου των 
κλασικών χρόνων, βλ. σχετικά Richter - Milne 1935, 30, οχέδ. 132.

46. Για αγγεία με ημισφαιρικό οχήμα ελληνιστικών χρόνων, πρβλ. σχετικά την κατηγορία των ημίτομων οκΰφων με 
τα πλαστικά στηρίγματα ή εκείνη των ημισφαιρικών, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός 
τους. Χαρακτηριστικά, εξάλλου, παραδείγματα του τυπου αποτελούν οι άωτοι σκυφοι με ή χωρίς βάση, η παραλλαγή του 
ημισφαιρικου κρατήρα, καθώς επίσης και ο μαστός, ενώ κοντά σε αυτά μπορεί ακόμη να προστεθεί η μεγάλη κατηγορία 
των λεγάμενων «μεγαρικών» οκύφων, βλ. σχετικά Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 148-150, οχέδ. 35-36 (τέλη του 
3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, 46-47, πίν. 6, αριθ. 190 (περί το 275 π.Χ.), 93, πίν. 17, 56, αριθ. 551 (β' μισό 
του 3ου αι. π.Χ.)· Η. Thompson 1934, 348, εικ. 29, C7 (β'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), 372, εικ. 56, Γ>14-15ω (μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.). Για παραδείγματα «μεγαρικών» οκύφων, βλ. ενδεικτικά Corinth VII, III, 151-185, πίν. 65-83, αριθ. 780-942" 
Η. Thompson 1934, 328-330, εικ. 1 la-b, Α74, 351-365, οχέδ. 34-49, C16-52, 378-387, D34-52, 404-411, Ε74-86.
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από την εγχώρια παραγωγή47. Εκτός από το σχήμα, και η γεωμετρική διακόσμηση αποτελεί εξί
σου χαρακτηριστικό γνώρισμα του κυπέλλου. Το χαρακτό γεωμετρικό κόσμημα που καλύπτει την 
επιφάνεια του αγγείου συναντάται συχνότερα κατά το 2ο αι. π.Χ. τόσο στην εγχώρια παραγωγή της 
κεντρικής Κρήτης όσο και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού48, ενοί το πλαστικό επίθετο φύλλο 
κισσού στη ράχη της λαβής αποδίδει ιδιαίτερα αγαπητό τρόπο διακόσμησης, κατά κανόνα μικρών 
σε μέγεθος αγγείων πόσης49.

4) Το γωνιώδες (ΓΙίν. 6γ-7 και 79γ-80α· Χρονολογικός Πίνακας I)

Το γωνιώδες κύπελλο, κοινό είδος ανάμεσα στα αγγεία πόσης, είναι από τα χαρακτηριστικότερα 
οχήματα της εγχώριας κεραμικής, ενώ η αποκλειστική παρουσία του σε ανασκαφικά σύνολα από 
την περιοχή της Κνωσού συνηγορεί για την απόδοση του τυπου στο τοπικό εργαστήριο της πόλης 
(αριθ. 35-36, 86-87, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 97, 128, 194, 236, 243, 246, «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη»- αριθ. 264-266, δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι- αριθ. 291,296-298, 314-315, ιερό 
Δήμητρας- αριθ. 345-350, ιερό Γλαυκου- αριθ. 378-380, τάφοι στη θέση Αμπελόκηποι- αριθ. 390, 
398, χώρος Βενιζελείου)50.

Οι παλαιότερες ενδείξεις για την παρουσία του σχήματος στην εγχώρια παραγωγή ανάγονται 
στους γεωμετρικούς, αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, όπως φανερώνουν χαρακτηριστικά παρα
δείγματα από την περιοχή της Κνωσού ή την Τ ο ο ή 51. Στα πρώιμα κύπελλα ο βασικός τύπος απο
δίδεται με βάση πλατιά, επίπεδη ή ελαφρώς κοίλη, σώμα βαθύ, σφαιρικό και σχεδόν κατακόρυφο 
λαιμό, χωρίς διαμορφοψένο χείλος. Σε ορισμένες ακόμη περιπτώσεις ο λαιμός υπογραμμίζεται 
από οριζόντια χαρακτή γραμμή52. Χαρακτηριστικό γνο^ρισμα για την κλασική ή)άση του σχήματος 
αποτελεί το μελανό ή καστανό γάνωμα, που καλύπτει συνήθως τη ζώνη του λαιμού ή το τμήμα του 
σοιματος απέναντι από τη λαβή, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια και το εσωτερικό του κυπέλλου μένουν 
αγάνωτα53. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την είσοδο στους ελληνιστικούς χρόνους παρατηρείται ιδι
αίτερη προτίμηση για το τελείως άβαφο κύπελλο, με αποτέλεσμα οτην πλειονότητά τους τα γνωστά 
παραδείγματα της εποχής αυτής να μένουν αγάνωτα54. Ουσιώδεις αλλαγές σημειώνονται και στο

47. Για παραδείγματα από την εγχώρια κεραμική, πρβλ. τον ημισφαιρικό σκύφο αριθ. 267 από το γέμισμα της δε
ξαμενής οτο Μοναστηριακό Κεφάλι Κνιοσού, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχή
ματός του. Επίσης, ανάλογα παραδείγματα αναφέρονται και από τη Γόρτυνα, βλ. Rizza - Scrinari 1968, 126, σχέδ. 217/4, 
αριθ. 74· Cortina I, 184, σχέδ. 176, 180b, αριθ. 70.

48. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος», όπου και 
σχετικά παραδείγματα.

49. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.
50. Πρβλ. επίσηςτο παράδειγμα KRS/62 ήτα Η 12/15-16, Η29/3, H30/2, Η35/5, βλ. K R S , 17, σχέδ. 10· U M , πίν. 81, 

100,  102.

51. Βλ. Fortetsa, πίν. 73, αριθ. 939, 1023· K R S , 17, σχέδ. 10, αριθ. 60-61· K D S, 24, σχέδ. 14, Β19- Coldstream 1973, 
56, σχέδ. 10, L63' Tocra I, αριθ. 927.

52. Πρβλ. γενικά τις επίπεδες βάσεις των κυπέλλων KRS/60-61 από το ιερό του Γλαυκου με την οριζόντια αυλάκωση 
στη ρίζα του λαιμού και, ακόμη, τις ελαφρώς κοίλες των παραδειγμάτων Γ63 και Β19 από το ιερό της Δήμητρας, βλ. K R S ,  
ό.π.· K D S, ό.π.

53. I Ιρβλ. σχετικά τα κύπελλα Β19 από το ιερό της Δήμητρας και τα αριθ. 60-62 από το ιερό του Γλαυκου, βλ. K R S , 17, 
σχέδ. 10, αριθ. 60-61· K D S, 24, σχέδ. 14, Β19. Πρβλ. επίσηςτο παράδειγμα Η 12/15 απάτην «ΑνεξερεύνητηΈπαυλη», βλ. UM, 
πίν. 81.

54. Από το γενικό κανόνα εξαιρούνται τα κύπελλα Η 12/15, Η 19/2 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», που δεν περι
λαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο και φέρουν καστανόχρωμη κηλίδα στο μπροστινό τμήμα του σιόματος, βλ. U M , 
πίν. 81, 93.
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σχήμα του αγγείου, το οποίο στους υστεροκλασικοΰς-πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους είναι μι
κρότερο σε μέγεθος σε σχέση με τα πρωιμότερα παραδείγματα του τύπου. Τα κύπελλα αυτά μπο
ρούν να θεωρηθούν και ως παραδείγματα μεταβατικής περιόδου, καθώς ο τύπος στη χρονική αυ
τή βαθμίδα απομακρύνεται μορφολογικά από τον παλαιότερο κλασικό και τοποθετείται πλησιε- 
οτερα στις νεότερες μορφές.

Τα κύπελλα της ομάδας ανήκουν σε δύο ποικιλίες ή παραλλαγές (Α και Β), σύμφωνα με την 
ταξινόμηση του Callaghan55, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στη διαφορετική απόδοση του σώμα
τος. Με κριτήριο το χαρακτηριστικό αυτό, τα παραδείγματα της σειράς μπορούν να διακριθούν 
οε βαθιά (Α) και ρηχά (Β), χωρίς αυτό να υποδηλώνει ουσιώδεις μορφολογικές διαφοροποιήσεις 
ανάμεοά τους. Οι δύο ποικιλίες, οι οποίες φαίνεται να ακολουθούν παράλληλη πορεία εξέλιξης, 
δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές μορφολογικές αλλαγές στη διάρκεια της περιόδου 
που χρησιμοποιούνται. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. παρα- 
τηρείται κάποια προσπάθεια προβολής ορισμένων δευτερευόντων μορφολογικών στοιχείων από 
τη μία ή την άλλη παραλλαγή, χωρίς όμως αυτά να επηρεάζουν αισθητά το γενικό σχήμα του κυ
πέλλου56.

Η διάρκεια του τύπου είναι μεγάλη, καθίός καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον 
εκατονταετιών (3ος-αρχές του 1ου αι. π.Χ.). Η χρονολογική τοποθέτηση των παραδειγμάτων και 
των δύο παραλλαγών στηρίζεται τόσο στα ανασκαφικά δεδομένα όσο και στα μορφολογικά γνω
ρίσματα, τα οποία επιτρέπουν το σχετικά ασφαλή προσδιορισμό τους μέσα οτα χρονικά πλαίσια 
της περιόδου που εμφανίζονται. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό στοιχείο το 
οποίο χαρακτηρίζει τα υστεροκλασικά-πρώιμα ελληνιστικά κύπελλα είναι η μορφή του σώματος, 
όπου το αρχικό σφαιρικό σχήμα των κλασικών χρόνων έχει μεταβληθεί σε περισσότερο γωνιώδες. 
Στα παραδείγματα αυτά το τοίχωμα διαγράφει έντονη σιγμοειδή καμπύλη, με αποτέλεσμα ο λαι
μός να στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω, σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό μια μορφή χείλους57. 
Παράλληλα, η λεπτή ταινιωτή λαβή που καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους με το έντονα κα
μπύλο περίγραμμα ακολουθεί το γενικό σχήμα, το οποίο κατά κανόνα χαρακτηρίζει τα μόνωτα 
αγγεία της εγχώριας κεραμικής οτο α' μισό του 3ου αι. π.Χ.58. Από μορφολογική άποψη συγγενι
κά είναι επίσης τα σύγχρονα κύπελλα αριθ. 97 και 345, με τη διαφορά ότι η επιφάνεια στήριξης 
οτο δεύτερο παράδειγμα περιορίζεται αισθητά σε σχέση με το πρώτο.

Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα και οε παραδείγματα του β' μισού 
του 3ου αι. π.Χ., όπως φανερώνουν τα κύπελλα αριθ. 296-298. Ελάχιστη μόνο μορφολογική δια- 
(ροροποίηση διαπιστώνεται ενίοτε οτο περίγραμμα του κυπέλλου της παραλλαγής Α (αριθ. 346), 
όπου παρατηρείται αυξημένη απώλεια της καμπυλότητάς του. Συγκεκριμένα, αποδίδεται περισ
σότερο γωνιώδες, ενώ η λαβή αποκτά το τριγωνικό σχήμα, μορφολογικά στοιχείο που χαρακτηρί
ζει τα μόνωτα αγγεία της εγχώριας κεραμικής, ιδιαίτερα από το τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

55. Ο (όλ ΐ^ ΐ^η  διαπιστώνει την παράλληλη εμφάνιση από τον 3ο αι. π.Χ. δυο τύπιον κυπέλλων με γωνκόδες περί
γραμμα, εκείνου με το ρηχό σιόμα και ενός δευτέρου με βαθύ. Η σύγχρονη παρουσία και των δυο αυτών παραλλαγών, στοι
χείο ήδη γνιοστό και από την κατηγορία των κυλινδρικών κυπέλλων, οφείλεται πιθανότατα σε διαφορετικές κεραμικές πα
ραδόσεις, βλ. σχετικά ΚΚΞ, 18-19. ΓΊρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής, όπως σε 
κρατήρες, οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης, λεκάνες ή μαγειρικά σκευή, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. σχετικά στα κε
φάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Οι δυο παραλλαγές ακολουθουν παράλληλη πορεία εξέλιξης, με μοναδική ίσως 
διαφορά ανάμεοά τους την εντονότερη προβολή από τον αβαθή τύπο των εκάστοτε νεωτεριστικών στοιχείων, βλ. Κ Ιί8 , 18.

56. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
57. Πρβλ. σχετικά το αριθ. 62 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.) από το ιερό του Γλαύκου, ή το Η 12/15 (περί το 300 π.Χ.) από 

την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. Α7?5, 17, σχέδ. 10· ί ΙΜ , πίν. 81.
58. Πρβλ. ενδεικτικά το σχήμα των λαβών στα κυλινδρικά κύπελλα αριθ. 331, 335 και στα ημισφαιρικά κύπελλα 

αριθ. 341, 342 από το ιερό του Γλαύκου.
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έως τους ρωμαϊκούς χρόνους59. Ανάλογη μορφολογική εικόνα εμφανίζουν επίσης τα κύπελλα αριθ. 
314-315, χρονολογούμενα περί το 200 π.Χ., μολονότι η σχετικά καμπυλόγραμμη λαβή στο παρά- 
δειγμα αριθ. 315 παραπέμπει σε παλαιότερες κεραμικές μορφές, στοιχείο που κατά μία είννοια 
υποδηλώνει την ανεξάρτητη εξέλιξη του τΰπου.

Σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Β του βασικού τΰπου, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το κύπελ
λο αριθ. 128 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», χρονολογούμενο στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
ή λίγο νωρίτερα, αναγνωρίζεται και σε αυτή την περίπτωση ανάλογη με την παραλλαγή Α πορεία εξέ
λιξης του σχήματος. Το δεδομένο αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν και ορισμένες μορφολογικές διαφο
ροποιήσεις, που εντοπίζονται τόσο στη μορφή της λαβής, η οποία αποκτά ιδιαίτερα επίμηκες τριγω
νικό σχήμα, όσο και στο περίγραμμα του σώματος, όπου η ακμή την οποία σχηματίζουν τα δυο μέρη 
διαμορφώνεται αρκετά αιχμηρή. Όλα αυτά τα παραλλαγμένα χαρακτηριστικά φανερώνουν την εμ
μονή των τοπικών εργαστηρίοιν στην ποικίλη απόδοση του βασικού τΰπου, φαινόμενο χαρακτηριστι
κό για την εγχώρια κεραμική παραγωγή, γνωστό και από άλλα είδη αγγείων60.

Με την είσοδο στο 2ο αι. π.Χ. και σε ολόκληρη τη διάρκειά του δεν παρατηρούνται αξιοση
μείωτες αλλαγές στη μορφή του κυπέλλου, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν τα παραδείγματα 
αριθ. 347 και 348, χρονολογούμενα στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ.61. Τα πλέον ίσως αξιομνημό
νευτα γνώρισματα είναι η διαμόρφοιση του χείλους, που αποδίδεται με έντονη στροφή προς τα 
έξω, και η διάπλαση του ώμου, ο οποίος σχηματίζεται ευθΰγραμμος. Η μόνη ίσως αξιόλογη δια
φοροποίηση σημειώνεται στο περίγραμμα του σώματος, που βαθμιαία σχηματίζεται περισσότερο 
γωνιώδες, ενώ μια δεύτερη εντοπίζεται στη διαμόρφοιση του χείλους, το οποίο μεταβάλλεται σε 
σχεδόν οριζόντιο (αριθ. 35-36, 194, 348). Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ορισμένα κύπελλα, 
που εντάσσονται χρονολογικά μετά τα μέσα του 2ου και στον Ιο αι. π.Χ., εμφανίζονται ελάχιστα 
παραλλαγμένα σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης ομάδας. Η διαφορά ανάμεσά τους επικε
ντρώνεται κυρίως στο σχήμα του σώματος, όπου η αισθητή μετατόπιση της μέγιστης διαμέτρου 
προς τη βάση αλλάζει το περίγραμμα του (όμου, με αποτέλεσμα από ευθΰγραμμος να μεταβάλλε
ται σε ελαφρώς κυρτό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του τΰπου αντιπροσοιπεΰουν τα κυπέλλα 
αριθ. 264-266 από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι ή το ανάλογά τους 
αριθ. 236 από την «Ανεξερεΰνητη Έπαυλη», που τοποθετοΰνται περί τα τέλη του 2ου και στον Ιο 
αι. π.Χ. αντίστοιχα. Σε αυτά πρέπει ακόμη να προστεθοΰν για την ομοιότητα του σχήματος τόσο 
τα κΰπελλα αριθ. 378-380 από το νεκροταφείο στη θέση Αμπελόκηποι όσο και τα ανάλογα από τα 
ελληνιστικά κτίσματα στο χοίρο του Βενιζελείου (αριθ. 390, 398).

Σε ελάχιστα παραδείγματα του τέλους του 2ου και σε πολυπληθέστερα του 1ου αι. π.Χ. ένα νέο 
μορφολογικό στοιχείο προστίθεται στο γενικό σχήμα του κυπέλλου. Μία χαρακτή γραμμή υπο
γραμμίζει το χείλος, στοιχείο που το διαχωρίζει σαφέστερα από τον ώμο και θα αποτελέσει χαρα
κτηριστικό γνώρισμα του τΰπου έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Την τελική αυτή φάση στην εξείλιξη 
του σχήματος αντιπροσοιπεΰει το παράδειγμα αριθ. 87 από τον αποθέτη του Μικροΰ Ανακτόρου, 
που εντάσσεται χρονικά στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., και τα ανάλογά του αριθ. 243 και 
246 από την «Ανεξερεΰνητη Έπαυλη»62, ενώ το ΚδΡ/ν346, το οποίο προέρχεται από το οικόπεδο 
Σταφυλάκη οτην Κνωσό, είναι το νεότερο παράδειγμα του τΰπου, χρονολογούμενο στους πρώι
μους ρωμαϊκούς χρόνους63.

59. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος του κυλινδρικού κυπέλλου.
60. ΓΙρβλ. ανάλογο φαινόμενο σε κυλινδρικά κύπελλα και ανάλογου τύπου πρόχους, ακόμη οε αμφορείς, οινοχόες, 

υδρίες, άωτα σκυφίδια ή πινάκια, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήμα
τός τους.

61. ΓΙρβλ. επίσης το παράδειγμα Η 16/7 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» (αρχές του 2ου αι. π.Χ.), βλ. ΙΙΜ , πίν. 89.
62. ΓΙρβλ. επίσης τα κύπελλα Η35/4, Η35/5 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. ΙΙΜ , πίν. 102.
63. Βλ. σχετικά ΚΞΡ, 99, οχέδ. 10.



5) Με λαιμό (Πίν. 8 και 80β· Χρονολογικός Πίνακας I)

Τα κύπελλα με λαιμό αποτελούν χαρακτηριστική αλλά σχετικά ολιγάριθμη ομάδα μέσα στο σύνο
λο των αγγείων της εγχώριας κεραμικής και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή της 
Κνωσού (αριθ. 93-94, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 351, ιερό Γλαύκου) ή από τη Λύττο (αριθ. 431, 
477-478). Οι παλαιότερες ενδείξεις για το χρόνο εμφάνισης του οχήματος ανάγονται στους γεωμε- 
τρικους-κλασικους χρόνους και προέρχονται κυρίως από το χώρο της Κνωσού ή της Μεσαράς64. 
Επίσης, χαρακτηριστικό δείγμα για την υστεροκλασική φάση του σχήματος εκπροσωπεί το κύ
πελλο αριθ. 553 από το Καμηλάρι, ενώ το παράδειγμα από το ταφικό σύνολο στην Τάρρα, που 
χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ., δηλώνει την παρουσία του τύπου και στη δυτική Κρήτη65.

Τα κύπελλα της ολιγάριθμης αυτής ομάδας συγκεντρώνονται κυρίως στις αρχές και στα τέ
λη του 3ου αι. π.Χ., δεδομένο που δεν προσφέρει τη δυνατότητα για την ολοκληρωμένη διαγρα
φή της εξελικτικής πορείας του σχήματος. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι αντίστοιχος τύπος δεν 
έχει επισημανθεί για το χρονικό διάστημα του 2ου-1ου αι. π.Χ. στην κεντρική Κρήτη, ενώ λεί
πουν οι ανασκαφικές πληροφορίες σχετικά με τη νεότερη εξέλιξη της μορφής και από άλλες πε
ριοχές της νήσου.

Ο πηλός των αγγείων είναι καθαρός, καστανόχριομος έως κοκκινωπός, ενώ το γάνωμα, συνή
θως μελανό ή καστανό, μεταλλικό ή αμαυρό, καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική και εξωτερική επι
φάνεια του κυπέλλου. Όλα τα παραδείγματα της σειράς αποδίδουν εγχώρια παραγωγή και είναι 
ακόσμητα, με μόνη εξαίρεση το κύπελλο αριθ. 431 από τη Λύττο, που φέρει στο σώμα και στο λαι
μό κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος». Κύρια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τύ
που αποτελούν η κατά κανόνα κωνική βάση, που έχει σχετικά πλατιά επιφάνεια στήριξης, και το, 
λιγότερο ή περισσότερο, σφαιρικό σώμα, το οποίο τελειώνει σε λαιμό, στοιχείο που προσδιορίζει 
και τον τύπο. Παράλληλα, το χείλος στρέφεται ελάχιστα προς τα έξω, ενώ η ταινιωτή λαβή, όπου 
διατηρείται, διαμορφώνεται με σχεδόν τριγωνικό περίγραμμα.

Με κριτήριο τη διαμόρφωση του λαιμού, τα κύπελλα αυτού του είδους διακρίνονται, σύμφω
να με την ταξινόμηση του Callaghan, σε δύο παραλλαγές: Α) στα κύπελλα με το χαμηλό λαιμό και 
Β) σε εκείνα με τον ψηλό λαιμό66. Αξιοσημείωτο είναι ότι και σι δύο αυτές παραλλαγές μορφολο- 
γικά ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες των κλασικών χρόνων, που εξακολουθούν να εμφανίζονται 
και στην ελληνιστική περίοδο, με μόνη διαφορά ότι τα νεότερα αυτά παραδείγματα είναι σχετικά 
μικρότερα σε μέγεθος σε σύγκριση με τα παλαιότερα, ενώ το σχήμα τους αποδίδεται περισσότερο 
επίμηκες.

Στην παραλλαγή Α εντάσσονται τα κύπελλα αριθ. 94 και 431 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» 
και τη Λύττο αντίστοιχα. Στην αρχή της σειράς πρέπει να τοποθετηθεί το παράδειγμα αριθ. 94, 
χρονολογούμενο με βάση τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Στη 
φάση αυτή το οώμα αποδίδεται σχεδόν σφαιρικό, ενώ ο βραχύς και ευρύς κυλινδρικός λαιμός τε- 
λειώνει σε χείλος στραμμένο ελαφρώς προς τα έξω, στο εσωτερικό του οποίου καταλήγει η ταινιωτή

64. Για παραδείγματα από τη γεωμετρική και την ανατολίζουσα περίοδο, βλ. Fortetsa, αριθ. 822, 1025, 1321, 1379, 
1452, 1465 (κύπελλα με χαμηλό λαιμό), αριθ. 843, 939, 1198, 1226, 1460, 1546-1547 (κυπελ\α με ψηλό λαιμό)· Arkades, εικ. 
341, 556, αριθ. 273, 420 αντίστοιχα. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των αρχαϊκών χρόνων αποτελούν τα εισηγμένα από την 
Κνωσό κύπελλα που βρέθηκαν σιην Tocra, βλ. σχετικά Tocra I, σχέδ. 17, αριθ. 264, πίν. 56, σχέδ. 39, αριθ. 927-928· Tocra II, 
πίν. 20, σχέδ. 16, αριθ. 2104. Για κύπελλα κλασικών χρόνων, βλ. K D S , πίν. 11, σχέδ. 14, Β16-18, C17· K K G , 171, σχέδ. 4, 
5· K R S , 7, σχέδ. 5, αριθ. 10-15 (κύπελλα με χαμηλό λαιμό), αριθ. 16-18 (κύπελλα με ψηλό λαιμό)· U M , πίν. 76, Η5/2-3, 
πίν. 77, Η 10/6, πίν. 79, Η 10/2. Επιπλέον, πολυάριθμα αδημοσίευτα παραδείγματα του τόπου προέρχονται από τον απο
θέτη του ιερού της Δήμητρας στη Γόρτυνα, τα οποία φυλάσσονται στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.

65. Βλ. σχετικά Weinberg 1960, 90-108, πίν. 29h, αριθ. 73.
66. Βλ. σχετικά K R S , 6-9, σχέδ. 5.
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λαβή67. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η διαμόρφωση της βάσης, που αποδίδεται πλατιά κωνική 
και περισσότερο αρθρωμένη σε σχέση με τα παλαιότερα παραδείγματα του τύπου. Η μορφή αυτή ανα
γνωρίζεται σχεδόν όμοια και σε σύγχρονα κυπέλλα με σχήμα «τουλίπας» από την «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη», ενώ με παραπλήσιο σχήμα εμφανίζεται επίσης η βάση του κανθάρου κρητικοΰ τύπου 
αριθ. 307 από το ιερό της Δήμητρας, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.68.

Το κύπελλο αριθ. 431 από το στρώμα καταστροφής της Λΰττου χρονολογικά ανήκει σε μεταγενέ
στερη βαθμίδα του σχήματος, δηλαδή στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Οι μορφολογικές διαφορές σε 
σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικές, για το λόγο ότι το αγγείο εμφανίζεται 
κατά τι μικρότερο στο μέγεθος, ενώ οι αναλογίες είναι επιμήκεις, στοιχείο που επιτυγχάνεται με τον πε
ριορισμό της καμπυλότητας του σώματος, έτσι ώστε αυτό να διαμορφώνεται σχεδόν ωοειδές. Το χα
ρακτηριστικό αυτό συνοδεύεται από ελάχιστη αΰξηοη του ύψους της βάσης σε σχέση με το υπόλοιπο 
αγγείο και, ακόμη, από ελαφρά μείωση της επιφάνειας στήριξης, στοιχεία δηλαδή με διαφορετικό χα
ρακτήρα, τα οποία φανερώνουν περισσότερο εξελιγμένη φάση του σχήματος. Αξιομνημόνευτη είναι 
επίσης η διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», που απλώνεται στο σώμα και στο λαιμό του 
κυπέλλου, καθώς για πρώτη φορά ο τύπος εμφανίζεται διακοσμημένος.

Τα κύπελλα της παραλλαγής Β, αριθ. 93, 478 και 351, που χρονολογούνται στο α', γ' και τε
λευταίο τέταρτο του 3ου αι. π. X. αντίστοιχα, αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της πα
ραλλαγής για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Το παλαιότερο της σειράς (αριθ. 93) παρουσιάζει 
γενικά το γνωστό σχήμα των πρώιμων παραδειγμάτων της παραλλαγής Α. Η μόνη διαφορά ανά- 
μεσά τους εντοπίζεται κυρίως στη διαμόρφωση του λαιμού, που γίνεται ψηλότερος, ενώ διαπι- 
στώνεται και ελάχιστη διαφοροποίηση στο σχήμα της βάσης, η οποία φαίνεται να συμφωνεί περισ
σότερο με τις ανάλογες συγχρόνων κανθάρων από τον ίδιο χώρο69. Αντίθετα, το κύπελλο αριθ. 478 
από τη Λύττο χαρακτηρίζεται από το αμελές πλάσιμο και τη βαριά κατασκευή, στοιχεία που αναγνω
ρίζονται και σε άλλα είδη αγγείων από την ίδια περιοχή. Επίσης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
όπως η στενή κωνική, σχεδόν συμπαγής βάση ή το βαθύ ωοειδές σώμα με το σχεδόν ευθύγραμμο ώμο, 
αποδίδουν στοιχεία από την τοπική κεραμική παράδοση της Αύττου, ενώ θα μπορούσαν να σχετι
στούν και με υστεροκλασικές μορφές οι οποίες απαντούν σε άλλες περιοχές της Κρήτης70. Με χα
ρακτηριστικά αρκετά διαφοροποιημένα, που το απομακρύνουν αισθητά από τον αρχικό τύπο, εμ
φανίζεται το παράδειγμα αριθ. 351 από το ιερό του Γλαύκου. Στη φάση αυτή το σχήμα του αγγείου 
γίνεται περισσότερο επίμηκες, στοιχείο το οποίο διαπιστοίνεται και στο ελάχιστα πρωιμότερο κύ
πελλο αριθ. 431 της παραλλαγής Α. Επιπλέον, η βάση παρουσιάζει διαφορετικό χαρακτήρα, κα
θώς διαμορφώνεται από πολλαπλά πλαστικά δακτυλίδια, χαρακτηριστικό που ανταποκρίνεται 
καλύτερα προς τις σύνθετες βάσεις αγγείων, κυρίως κανθάρων αλλά και κυπέλλοιν, οι οποίες εμ
φανίζονται οτον προχωρημένο 3ο και στο 2ο αι. π.Χ., όποις φανερώνουν αντιπροσωπευτικά πα
ραδείγματα, κατά κύριο λόγο από την περιοχή της Κνωσού71.

Παρά τις διαφορές στα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, το κύπελλο αριθ. 477 από τη Λύττο μπο
ρεί να εξεταστεί εδώ για τη γενική ομοιότητα του σχήματος με τα υπόλοιπα της ομάδας. Τα κατασκευα
στικά γνωρίσματα του αγγείου ανταποκρίνονται προς τα ανάλογα του σύγχρονου παραδείγματος αριθ. 
478 από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως η πλατιά κωνική βάση, το

67. Επειδή οι λαβές στα κύπελλα αυτά δεν διατηρούνται, η αποκατάσταση τους έγινε σύμφιονα με το σχήμα που 
έχουν τα σύγχρονό τους κύπελλα Η 12/5-6 σε σχήμα «τουλίπας» από τον ίδιο χώρο, βλ. παρακάτω στο σχετικά κεφάλαιο 
για το κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας».

68. Βλ. οτον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για τον κάνθαρο κρητικού τύπου.
69. Πρβλ. σχετικά U M , πίν. 80, Η 12/1-4.
70. Πρβλ. σχετικά U M , πίν. 76, Η5/2-3 (4ος αι. π.Χ.). Βλ. επίσης, Weinberg 1960, πίν. 29h:73 (4ος αι. π.Χ.).
71. Για συγγενικά παραδείγματα, βλ. U M , πίν. 91, Η18/5-6 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 95, Η24/1, 5, Η25/2 (2ος 

αι. π.Χ.). Πρβλ. επίσης τους κανθάρους κρητικού τύπου αριθ. 651 από τους Γυψάδες Κνωσού και αριθ. 661, άγνωστης 
προέλευσης, βλ. οτον περιγραφικό κατάλογο.
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σώμα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου ή ο ευρύς λαιμός με τα ανοιχτά προς τα επάνω τοιχώματα, δύ
σκολα επιτρέπουν την προσγραφή στον εξεταζόμενο τύπο, ενώ παραπέμπουν σε παραπλήσιες μορφές, 
οι οποίες απαντούν τουλάχιστον από τους κλασικούς χρόνους στην εγχώρια παραγωγή72.

Στην ίδια σειρά θα μπορούσε να ενταχθεί και το μόνωτο αγγείο αριθ. 408, που προέρχεται από 
την περιοχή της Κνωσού και μπορεί με βάση τα μορφολογικά-κατασκευαστικά γνωρίσματα να 
χρονολογηθεί με μεγάλη πιθανότητα στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ., καθώς τα ανασκαφικά δεδο
μένα ως προς τον τύπο αλλά και γενικά το σύνολο όπου εντάσσεται είναι σχεδόν ανύπαρκτα για σα
φέστερη χρονολόγηση73. Ακόσμητο, κατασκευασμένο από καστανοκόκκινο καθαρό πηλό, με αρ
κετά παχιά τοιχώματα ιδιαίτερα στον πυθμένα και με επιφάνεια λεία, σχεδόν «λιπαρή», το παρά
δειγμα αυτό αποδίδει ένα ιδιόμορφο σχήμα, καθώς συνδυάζει χαρακτηριστικά κυπέλλου και πρό- 
χου με λαιμό. Εντούτοις, η ομοιότητα προς τις κατηγορίες αυτές της κεραμικής είναι γενικά χαλα
ρή, έτσι ώστε μόνον ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά τους μπορούν να σχετιστούν με το εξε
ταζόμενο αγγείο. Το παράδειγμα έχει βάση κωνική, από δύο χωριστά άνισα δακτυλίδια, που συν
δέει με το επίμηκες ωοειδές σώμα ένα σχετικά ανεπτυγμένο πόδι. Η κάτω επιφάνεια διαμορφώ
νεται με μαστοειδή απόφυση και όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μορφολοχικά γνωρίσματα, τα 
οποία γενικά μπορούν να ενταχθούν στην παράδοση των κυπέλλων με λαιμό του προχωρημένου 
3ου αι. π.Χ.74. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και η εμφάνιση του σχεδόν οριζόντιου ώμου, με τη 
μεσολάβηση του οποίου γίνεται η μετάβαση προς τον ευρύ και σχετικά ψηλό λαιμό, που καταλή
γει σε χείλος πλατύ, οριζόντιο, στοιχεία τα οποία θυμίζουν τις πρόχους με λαιμό από το γέμισμα 
της δεξαμενής στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι της Κνωσού75. Η ταινιωτή λαβή που καταλήγει 
στο εσωτερικό του χείλους αποδίδεται με τριγωνικό περίγραμμα, χαρακτηριστικό ήδη γνωστό τό
σο από τις σύγχρονες ή πρωιμότερες πρόχους με λαιμό του 2ου αι. π.Χ. όσο και από κύπελλα άλ
λων κατηγοριών76. Τέλος, το σαφές περίγραμμα με τα καθαρά τελειώματα σε συνδυασμό με τη 
στιλπνή και λεία επιφάνεια προδίδουν πιθανή σχέση του αγγείου με μεταλλικά πρότυπα, χαρα
κτηριστικό γνώρισμα και άλλων κατηγοριών από την εγχώρια παραγωγή, το οποίο παρατηρείται 
και στην κεραμική άλλων ελληνιστικών κέντρων77.

6) Σε σχήμα «τουλίπας» (Πίν. 9α και 80γ· Χρονολογικός Πίνακας I)

Μια χαρακτηριστική κατηγορία αγγείων πόσης για την κεραμική της κεντρικής Κρήτης αποτε
λούν τα κύπελλα σε σχήμα «τουλίπας»78. Το είδος αυτό του αγγείου, ήδη γνωστό στην Κνωσό από

72. Πρβλ. σχετικά Weinberg 1960, πίν. 29h:72.
73. Η προέλευση του αγγείου, καθώς και όσων εντάσσονται στο ίδιο ανασκαφικά σύνολο δεν είναι απόλυτα εξακρι

βωμένη. Ο Pendlebury αναφέρει ότι το αγγείο ανήκει σε σύνολο κεραμικής που βρέθηκε σε περιοχή κοντά στην «Οικία 
των Τοιχογραφιών» του ανακτόρου της Κνωσού. Πιθανότατα προέρχονται από αναθηματικό αποθέτη με κεραμική του 
2ου αι. π.Χ. ή σε μια δεύτερη περίπτιοση αποτελούσαν τον εξοπλισμό κάποιου ιερού, βλ. σχετικά Pendlebury 1963, 357- 
358, πίν. XLII, 3 και στον περιγραφικό κατάλογο, όπου τα σχετικά ανασκαφικά δεδομένα.

74. Πρβλ. τα όψιμα παραδείγματα αριθ. 351,431, βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
75. Πρβλ. ενδεικτικά το παράδειγμα αριθ. 259 και τις όμοιες πρόχους από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση Μονα

στηριακό Κεφάλι στην Κνωσό, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
76. Βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματος της πρόχου με λαιμό, του κυλινδρικού και ημισφαιρικού κυπέλ

λου ή εκείνου σε σχήμα «τουλίπας».
77. Πρβλ. σχετικά τα μαγειρικά σκεύη, τις λεκάνες, τις φιάλες ή τους «μεγαρικούς» σκύφους, ακόμη τους αμφορείς 

ή τις οινοχόες, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους και σε εκείνο 
για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας. Για ανάλογο φαινόμενο σε άλλα ελληνιστικά κέντρα, βλ. σχετικά Η. Thompson 
1934, 432-434· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 121-122, 148-149.

78. Η ονομασία σε σχήμα «τουλίπας» έχει δοθεί στο κύπελλο αυτού του τύπου για το λόγο ότι το συνεχές σιγμοειδές 
περίγραμμα του σώματος ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάλογη μορφή της τουλίπας, βλ. σχετικά K R S , 9.
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τους γεωμετρικούς αλλά και τους πρωιμότερους χρόνους79, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και 
στους κλασικούς, όποις προκύπτει από ορισμένα παραδείγματα με προέλευση τόσο την περιοχή 
της Κνωσού όσο και άλλους χώρους από την κεντρική Κρήτη80. Τον υστεροκλασικό μάλιστα τύπο 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί το κύπελλο αριθ. 552 από το Καμηλάρι, όπου χαρακτηριστι
κό στοιχείο αποτελεί το μικρό μέγεθος του αγγείου, ενώ η κάπως βαριά κατασκευή της βάσης με 
τη μαστοειδή απόηιυοη οτο κάτο) μέρος ή οι κοντόχοντρες αναλογίες του ανταποκρίνονται περισ
σότερο στην κλασική μορφή του σχήματος81.

Η ομάδα των ελληνιστικών κυπέλλων της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει παραδείγματα 
από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» στην Κνωσό (αριθ. 91-92), τα οποία σύμφωνα με τα ανασκα- 
φικά-στρωματογραφικά δεδομένα εντάσσονται οτο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., ενώ για τη 
μεταγενέστερη εξέλιξη του τύπου στον 3ο αι. π.Χ.82 χρήσιμα στοιχεία προσφέρουν ένα κύπελλο 
από την αναοκαφή στο χώρο του Στροψατογραφικοΰ Μουσείου Κνωσού83 και το παράδειγμα 
από το ταφικό σύνολο Bielefeld84. Σαφέστερη ίσως χρονολόγηση μπορεί να ισχυσει για την ομά
δα των κυπέλλων από τον Κομμό, που ανήκουν σε καλύτερα χρονολογημένα σύνολα και δίνουν 
ένα νεότερο χρονολογικό όριο του τυπου, το οποίο προσδιορίζεται στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. 
ή και αργότερα85.

Στα γενικά χαρακτηριστικά το κύπελλο αυτής της κατηγορίας σχηματίζεται από κωνική βάση, 
επάνω στην οποία στηρίζεται το βαθύ, με συνεχές σιγμοειδές περίγραμμα σώμα, που καταλήγει σε 
χείλος μικρό, ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω. Η ταινιωτή λαβή εκφύεται από ψηλά και καταλή
γει οτο εσωτερικό του χείλους. Όλα τα κύπελλα αυτού του είδους είναι πάντοτε ακόσμητα, ενώ 
εσοιτερικά και εξωτερικά καλύπτονται με επίχρισμα μελανό ή καστανό, συχνά αραιό και ανομοι
όμορφο. Ο γενικός αυτός τύπος διατηρήθηκε στον 3ο-2ο αι. π.Χ., χωρίς ουσιώδεις μορφολογικές 
διαή>οροποιήσεις. Για το λόγο αυτό και παρά τις χρονικές διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων, 
τα κυπέλλα που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη αποτελούν από μορφολογική άποψη ένα σχεδόν 
ενιαίο σύνολο. Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το απλό αυτό σχήμα στη διάρκεια της πε
ριόδου που χρησιμοποιείται παρουσιάζει αμυδρές μορφολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 
εντοπίζονται συνηθέστερα στην απόδοση της βάσης. Όμως, οι διαφορές αυτές δεν προσφέρουν σε 
κάθε περίπτωση τη δυνατότητα διαγραφής με σαφήνεια της εξελικτικής πορείας του σχήματος 
και, κατά συνέπεια, ελάχιστα μπορούν να χρησιμεύσουν ως χρονολογικό στήριγμα86. Τα δεδομέ
να αυτά φανερώνουν τη μακρόχρονη, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, χρήση του τύπου, ήχπνόμενο γνω
στό και από άλλες κατηγορίες κεραμικής, το οποίο σχετίζεται με το συντηρητισμό και την εμμονή 
των εγχοιριων εργαστηρίων σε μορφές απλές και καθιερωμένες. Επίσης, οι επιμέρους μορφολογι
κές διαφοροποιήσεις υπογραμμίζουν την αυτόνομη ή ανεξάρτητη πορεία των τοπικών εργαστη- 
ρίων, που έχει αις αποτέλεσμα την ποικιλομορφ>ία στην απόδοση συγκεκριμένων τύπων87. Πέρα

79. Για παραδείγματα γεωμετρικών χρόνων, βλ. ενδεικτικά Fortetsa, αριθ. 57, 471, 1305. Πρβλ. επίσης τη μυκηναϊ
κή κύλικα, β.\. Bosanquet - Dawkins 1902-1903, 315, σχέδ. 14:1.

80. Για τον τΰπο του κυπέλλου στους κλασικούς χρόνους, βλ. K R S , 9-10, σχέδ. 6. Πρβλ. επίσης για το σχήμα τα κύ
πελλα από τους κλιβάνους στο Μοναστηριακό Κεηιάλι Κνωσού και τα θραύσματα από το ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό, 
βλ. K K G , πίν. 13Α, β· K D S , 24, σχέδ. 14, Β17-18, C17.

81. Πρβλ. K K G , 171, σχέδ. 4a, 5.
82. Για τη χρονολόγηση του συνόλου, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τα ανασκαφικά δεδομένα και στον περιγρα

φικό κατάλογο. Βλ. επίσης U M , 100, 102.
83. Βλ. A R epL ond  31 (1984-1985), 128, σχέδ. 20.
84. Βλ. Bielefeld 1970, 16.
85. Βλ. Shaw 1978, 138, πίν. 38d, 39Γ
86. Πρβλ. ενδεικτικά τις βάσεις των κυπέλλων από τον Κομμό (2ος αι. π.Χ.) και των πρωιμότερων αριθ. 91, 92 από 

την Κνωσό (3ος αι. π.Χ.), βλ. Shaw, ό.π.
87. Για περισσότερα σχόλια, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
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όμως από τις παραπάνω διαπιστώσεις, αυτό που πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι ότι στο πέρασμα 
από τους κλασικούς στους ελληνιστικούς χρόνους σημειώνεται σημαντική αλλαγή στη μορφή του 
κυπέλλου, οπότε εγκαταλείπονται οι σχετικά κοντόχοντρες αναλογίες και υιοθετείται ένα περισ
σότερο επίμηκες σχήμα88.

Στην αρχή της σειράς τοποθετούνται τα κύπελλα αρίθ. 91 και 92 από την «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη», που αντιπροσωπεύουν την πρώιμη βαθμίδα του σχήματος. Τα χαρακτηριστικά τους, 
δηλαδή η κωνική βάση με την πλατιά επιφάνεια στήριξης, σχήμα που θυμίζει το ανάλογο των συγ
χρόνων κυπέλλων με λαιμό89, το βαθύ σε σχήμα «τουλίπας» σώμα και η κατακόρυφη ταινιωτή λα
βή με το σχεδόν καμπύλο περιγράμμα, αποδίδουν τα τυπικά γνωρίσματα του είδους για τον πρώι
μο 3ο αι. π.Χ. Το παράδειγμα από το Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού, που χρονολογείται στο 
γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.90, έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με την παραπάνω πρωιμότερη ομάδα, 
ενώ το κύπελλο Bielefeld91, ελάχιστα νεότερο, ουσιαστικά δεν προσφέρει με το σχήμα του ξεχωρι
στά στοιχεία στη μορφολογική γραμμή εξέλιξης του αγγείου. Και σε αυτή την περίπτωση αναγνω
ρίζεται όψιμη επανάληψη του αρχικού τύπου, ενώ ως χαρακτηριστικότερο γνώρισμα μπορεί να 
θεωρηθεί η μορφή της βάσης, που θυμίζει την ανάλογη του ελάχιστα πρωιμότερου κυπέλλου με 
λαιμό αριθ. 431 από τη Λυττο92. Αντίθετα, ο τύπος της λαβής με νεύρωση στο μήκος αποδίδει στοι
χείο το οποίο απαντά σε σύγχρονες πρόχους με λαιμό από την Κνωσό93. Τα παραδείγματα από τον 
Κομμό της Μεσαράς συμπληρώνουν την εικόνα του σχήματος για το 2ο αι. π.Χ. και δηλώνουν τη 
χρήση του τύπου στο χρονικό αυτό διάστημα, καθώς απουσιάζουν ανάλογα δημοσιευμένα παρα
δείγματα από άλλες περιοχές της κεντρικής Κρήτης. Παράλληλα, με το σχήμα τους, που ουσια
στικά δεν αποκλίνει από τον αρχικό τύπο, επιβεβαιώνεται η αργή εξέλιξη του τύπου στην εγχώρια 
παραγωγή94. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί εδώ και η περίπτωση του σύγχρονου, με αμελή κατα
σκευή, κυπέλλου από το Φαλαγκάρι της Φαιστού, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
του τοπικού εργαστηρίου της Μεσαράς. Το αγγείο αποδίδεται με βάση πλατιά, ανεπτυγμένο πόδι 
και σώμα με σχεδόν κατακόρυφα τοιχώματα, στοιχεία ξεχωριστά, που ανταποκρίνονται στην πο
λυμορφία της εγχώριας κεραμικής95.

7) Το αμφικωνικό (Π ίν. 9β και 81α· Χρονολογικός Πίνακας I)

Το αμφικωνικό κύπελλο, αρκετά σπάνιο σχήμα ανάμεσα στα αγγεία πόσης, εμφανίζεται στην εγ
χώρια κεραμική της Κνωσού στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. και εξακολουθεί να παράγεται στα τοπι
κά εργαστήρια της περιοχής έως τον Ιο αι. π.Χ., όπως προκύπτει από τα γνωστά ανασκαηηκά δε
δομένα. Το αγγείο, με το κάπως κυρτό περίγραμμα του χείλους και το γωνιώδες του σώματος, σχε
τίζεται μορφολογικά, όπως διαπιστώνει ο Callaghan, με ανάλογο τύπο από το μικρασιατικό χώρο

88. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και οε άλλα είδη κυπέλλων, όπως στα κύπελλα με λαιμό, σε εκείνα με γωνκόδες περί
γραμμα ή στα κυλινδρικά, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.

89. Βλ. στο κεφάλαιο για το κυίπελλο με λαιμό.
90. Βλ. A R ep L o n d  31 (1984-1985), 128, σχέδ. 20.
91. Βλ Bielefeld 1970, 16.
92. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
93. Πρβλ. τόσο την πρόχου με λαιμό αριθ. 672, που πρέπει να αποδοθεί σε εργαστήριο της Κνωσού και μπορεί να 

προσγραφεί στο «ζωγράφο των Κένταυρων», όσο και την όμοιά της από το σύνολο Bielefeld, βλ. στον περιγραφικό κατά
λογο, στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος και στο ανάλογο για τη διακόσμηση του αγγείου. Βλ. επίσης 
Bielefeld 1970, 5, 9, 11.

94. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο q)αιvóμεvo και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως στα μαγειρικά σκευή, τις λεκά
νες και τις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης, βλ. στα ειδικά κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

95. Βλ. Α Δ  42 (1987), Χρονικά, πίν. 309β.
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και κυρίως από την Πέργαμο, όπου φαίνεται ότι το σχήμα ήταν ιδιαίτερα προσφιλές κατά τη χρο
νική αυτή περίοδο96. Πάντως, ο τύπος τον οποίο αντιπροσωπεύει η μικρή αυτή ομάδα δεν εμφα
νίζεται σε άλλα κεραμικά εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης στους ελληνιστικούς χρόνους, πράγ
μα που φανερώνει ότι το αγγείο αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα της τοπικής παραγωγής της 
Κνωσού97. Τα κύπελλα αυτής της κατηγορίας, που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τις αρχές 
του 2ου αι. π.Χ. έως και το γ' τέταρτο του αιώνα, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον αποθέτη 
του Μικρού Ανακτόρου (αριθ. 32-34) και το ιερό της Δήμητρας (αριθ. 320), ενώ για τον Ιο αι. π.Χ. 
τη μόνη χρήσιμη ένδειξη για την εξέλιξη του σχήματος προσφέρει το παράδειγμα αριθ. 237 από 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη».

Τα γενικά χαρακτηριστικά του αγγείου περιορίζονται σε σώμα με γωνιώδες περίγραμμα και 
αδιαμόρφωτη, σχεδόν επίπεδη βάση, ενώ στο επάνω μέρος το σχετικά μεγάλο άνοιγμα ορίζει 
ψηλό κυρτό χείλος. Οριζόντιες χαράξεις τονίζουν το σολμα στο ύψος της ακμής, διαμόρφωση με 
καθαρά «μεταλλικό» χαρακτήρα, ενώ ανάλογες υπογραμμίζουν και το χείλος98. Ο πηλός είναι 
συνήθως καθαρός, με αποχρώσεις από το καστανό έως το κοκκινωπό, ενώ το γάνωμα μελανό ή 
καστανό και σπανιότερα μεταλλικό, στιλπνό ή αμαυρό, καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγ
γείου. Η διακόσμησητης κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», σε όσα παραδείγματα συναντάται (αριθ. 
33, 320), απλώνεται στον ώμο και χαρακτηρίζεται για τα απλοποιημένα, αρκετά σχηματοποιη
μένα θέματα99.

Στην αρχή της σειράς τοποθετούνται τα κύπελλα αριθ. 32 και 320. Τα χαρακτηριστικά τους, 
όπως η ελαφρώς κοίλη βάση και το σχετικά ρηχό σώμα, ανταποκρίνονται περισσότερο οε 
ανάλογες κεραμικές μορφές του α' μισού του 2ου αι. π.Χ.100. Στο γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 
εντάσσονται τα κύπελλα αριθ. 33-34 από το Μικρό Ανάκτορο, με πρώτο στη σειρά το αριθ. 33. Σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα, το παράδειγμα αυτό έχει βαθύτερο σώμα αλλά διατηρεί την ελα
φρώς κοίλη βάση, ενώ στον ώμο φέρει σχηματοποιημένη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος». Ανάλογο του είναι επίσης το κύπελλο αριθ. 34, με μόνη διαφορά ότι εδώ η βάση δια
μορφώνεται επίπεδη με κυκλική αυλάκωση, χαρακτηριστικό που απαντά και σε άλλα είδη αγ
γείων από την εγχώρια παραγωγή, όπως στα κυλινδρικά ή τα ημισφαιρικά κύπελλα, ενώ ο ο>μος 
παραμένει ακόσμητος101. Το νεότερο όριο της σειράς εκπροσωπεί το θραύσμα αριθ. 237, που 
ανήκει στον Ιο αι. π.Χ. Στα γενικά χαρακτηριστικά το σχήμα δεν εμφανίζει ουσιώδεις αλλαγές. 
Η μόνη μορφολογική διαφοροποίηση η οποία μπορεί να επισημανθεί εντοπίζεται κυρίοις στο 
περίγραμμα του σώματος. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα αυτό διαφαίνεται ελάχιστη μετατό
πιση του κέντρου βάρους του σώματος προς τα κάτω, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή 
του περιγράμματος του ώμου από ευθυγραμμο σε ελάχιστα κυρτό, στοιχείο ήδη γνωστό και από 
τα σύγχρονα γωνιώδη κύπελλα102.

96. Βλ. σχετικά Ρ Ρ ίν , 46. Για ανάλογα παραδείγματα από την Πέργαμο, βλ. Ρ β ^ Ρ ο η ΐΙ ι  2, πίν. 9-10, ϋ31-32.
97. Πρβλ. επίσης την ανάλογη περίπτωση του γωνιώδους κυπέλλου, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη του 

σχήματός του.
98. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και οε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας κεραμικής, όπως οε μαγειρικά σκευή, 

λεκάνες, φιάλες, αμφορείς, οινοχάες ή υδρίες, βλ. στα ειδικά κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους, όπου και πε
ρισσότερα παραδείγματα.

99. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
100. Πρβλ. για τον τΰπο της βάσης ή του σώματος τον ανάλογο τοιν συγχρόνων ημισφαιρικών κυπέλλοιν, βλ. στο ειδι

κό κεφάλαιο για την εξέλιξη αυτού του σχήματος.
101. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
102. Βλ. στο κεφάλαιο για το γωνιώδες κύπελλο.
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Ο ΚΑΝΘΑΡΟΣ

1) Με πλαστικό χείλος (Πίν. 10α και 81 β· Χρονολογικός Πίνακας II)

Ο κάνθαρος της παραλλαγής με το πλαστικό χείλος, που ανταποκρίνεται στο γνωστό αττικό τΰπο 
των κλασικών χρόνων103, εκπροσοιπείται στην εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης από τα 
παραδείγματα αριθ. 90 και 423, τα οποία προέρχονται από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» και τη 
Λυττο αντίστοιχα. Ο τύπος χαρακτηρίζεται για τη βάση σε σχήμα ανεστραμμένου εχίνου με επίθε
το σε αυτόν πλαστικό δακτυλίδι, που συνδέει με το ημισφαιρικό πεπιεσμένο σώμα χαμηλό κυλιν
δρικό στέλεχος. Ο ευρΰς κυλινδρικός λαιμός καταλήγει σε πλαστικό χείλος, ενώ οι μεγάλες, σχεδόν 
ημικυκλικές λαβές, τετράγωνης περίπου διατομής, οι οποίες συνδέουν το σώμα με το χείλος, επι
στέφονται με οριζόντιους λοβους.

Η παραλλαγή του κανθάρου με το πλαστικό χείλος, που εμφανίζεται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., 
όπως φανερώνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό και την Όλυνθο104, θυ
μίζει έντονα τον τύπο του κανθάρου με τις ελεύθερες λαβές105, ο οποίος φαίνεται ότι επιβιώνει στην 
Αττική μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., οπότε και παρατηρείται αυξημένη προτίμηση για την παραλ
λαγή με το απλό χείλος106. Ο κάνθαρος με τις ανάγλυφες ραβδώσεις στο σώμα είναι ελάχιστα νεότε
ρος από τον απλό τύπο, καθώς ο χρόνος εμφάνισής του τοποθετείται στο β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., 
όπως προκύπτει από σχετικά παραδείγματα της Ολυνθου107. Η εξελικτική πορεία του σχήματος, που 
ακολουθεί τη γενική τάση της εποχής, προχωρεί από κανθάρους με κοντόχοντρες αναλογίες σε καν
θάρους με ψηλότερο το ανώτερο τμήμα του αγγείου. Παράλληλα, διαπιστώνεται αύξηση του μήκους 
των λοβών στις λαβές, που εμφανίζονται ταυτόχρονα με ελαφρώς ανυψωμένες τις ράχες τους108.

Με κριτήριο τη γραμμή αυτή εξέλιξης του τύπου, ο κάνθαρος αριθ. 423 ανήκει μορφολογικά 
στην κλασική φάση του σχήματος, ενώ τα ανασκαφικά δεδομένα οδηγούν σε νεότερη χρονολόγη
ση, που τοποθετείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Στο παράδειγμα αναγνωρίζεται όψιμη επανά
ληψη του αρχικού σχήματος, με αποτέλεσμα η χρονική διάρκεια του τύπου για την περιοχή της κε
ντρικής Κρήτης να επεκταθεί έως το χρονικό αυτό σημείο. Τα χαρακτηριστικά του αγγείου, όπως η 
βάση από δύο επάλληλα άνισα δακτυλίδια με αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης, το βραχύ κυ
λινδρικό στέλεχος, το οποίο τη συνδέει με το ημισφαιρικό πεπιεσμένο σώμα, ο βραχύς κυλινδρικός 
λαιμός με το πλαστικό χείλος και, τέλος, οι μεγάλες λαβές με τους ελαφρώς ανυψωμένους λοβούς, 
αποδίδουν μορφολογικά στοιχεία που ανταποκρίνονται οε υοτεροκλασικούς κανθάρους από το 
χώρο της Αγοράς των Αθηνών109. Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραδείγματος αποτελεί

103. Για την καταγωγή και την εξέλιξη του σχήματος στον 4ο αι. π.Χ., βλ. Agora  XII, 122, πίν. 29, οχέδ. 7 -Agora XXIX, 
83, 85, οχέδ. 6, πίν. 4-5, αριθ. 36-47.

104. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. A gora  XII, πίν. 29, αριθ. 698 (375-350 π.Χ.), 699 (350 π.Χ. περίπου), 700 (350- 
325 π.Χ.)· Agora XXIX, 85, ο χ έ δ . 6, πίν. 4-5, αριθ. 36-47· Olynthus V, πίν. 148, αριθ. 505 (αρχές του 4ου αι. π.Χ.), πίν. 149, 
αριθ. 512-521 (4ος αι. π.Χ.)· Olynthus XIII, 289, πίν. 82, 185, αριθ. 510Α, 513Α.

105. Βλ. σχετικά Agora XII, οχέδ. 7, αριθ. 652 (περί το 380 π.Χ. ), 661 (350-325 π.Χ.), 663 (350-325 π.Χ.).
106. Τα μέχρι σήμερα γνωοτά παραδείγματα της παραλλαγής με το πλαστικά χείλος από ποικίλες περιοχές του ελ

ληνισμού είναι συγκριτικά ολιγάριθμα οε σχέση με εκείνα της παραλλαγής με το απλό χείλος, πρβλ. σχετικά RotrofT 1983, 
πίν. 53, 25-26 (300 π.Χ. περίπου)· Sciatbi, πίν. LIII (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· U M , πίν. 80, Η 12/1 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.). 
Για τον κάνθαρο με το απλό χείλος, βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο.

107. Βλ. σχετικά Olynthus V, πίν. 150, 525· Olynthus XIII, πίν. 190, 192, 522Α, 522Β. Η απουσία του τυπου την ίδια 
χρονική περίοδο από την αθηναϊκή Αγορά μπορεί να αποδοθεί περιοοότερο οτο τυχαίο της αναοκαφής, βλ. σχετικά Agora  
XII, 122.

108. Βλ. σχετικά Agora XII, 122.
109. Βλ. D.B. Thompson 1954, 73, αριθ. 1-2 (Ρ13528, Ρ12698 αντίστοιχα), πίν. 24a-b (γ'τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), πίν. 

20b, αριθ. 2 (Ρ2552, 325-300 π.Χ.)· Miller 1974, 229, πίν. 30, αριθ. 1 (Ρ27966, περί το 320 π.Χ.).
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II. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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και το κόσμημα στον πυθμένα με τους τρεις ομόκεντρους κύκλους από πυκνές χαρακιές στιγμές, 
στοιχείο το οποίο αναγνωρίζεται παραπλήσιο ή συγγενικό και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής, κυ
ρίως των κλασικών χρόνων110. Μικρότερος σε μέγεθος και με ραδινότερες αναλογίες εμφανίζεται 
ο κάνθαρος αριθ. 90, που φέρει ραβδώσεις στο σώμα και χρονολογείται στο πέρασμα από τον 4ο 
στον 3ο αι. π.Χ. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μορφολογικά το παράδειγμα σχετίζεται 
περισσότερο με την παράδοση των κανθάρων του β' μισού του 4ου αι. π.Χ., όπως φανερώνουν τα 
παράλληλα από την Αγορά των Αθηνών ή τον Αγοραίο Κολωνό111.

2) Με απλό χείλος (Πίν. 1 Οβ και 81 γ· Χρονολογικός Πίνακας II)

Ο κάνθαρος του τύπου με το απλό χείλος και τις λαβές με τις ελεύθερες αποφύσεις είναι περισσό
τερο γνωστός και συνηθισμένος στον αττικό Κεραμεικό, όπου πρωτοεμφανίζεται στο β' μισό του 
4ου αι. π.Χ. και καλύπτει χρονικά το μεγαλύτερο διάστημα του 3ου αι. π.Χ.112, ενώ μεταγενέστερα 
παραδείγματα της παραλλαγής αναη>έρονται και από άλλες περιοχές του ελληνισμού, τα οποία το
ποθετούνται περί τα τέλη του 3ου έως το α' μισό του 2ου αι. π.Χ.113. Τα γενικά χαρακτηριστικά του 
τύπου είναι όμοια σχεδόν με εκείνα της παραλλαγής με το πλαστικό χείλος, ενώ ανάλογη διαγρά
φεται και η εξελικτική πορεία του σχήματος114. Θα πρέπει όμως να επισημανθούν ορισμένες μορ- 
φολογικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στα πρώιμα και στα όψιμα παραδείγ
ματα του τύπου, οι οποίες εντοπίζονται κατά κανόνα στην απόδοση του λαιμού και του στελέχους 
της βάσης. Συγκεκριμένα, στα νεότερα παραδείγματα του τύπου διαπιστώνεται σχετική αύξηση 
του μήκους των δύο αυτών στοιχείων, ενώ χαρακτηριστική είναι η απόδοση του περιγράμματος 
του σώματος, το οποίο διαμορφώνεται σχεδόν ευθύγραμμο. Επιπλέον, παρατηρείται αισθητή επι
μήκυνση των λοβών στις λαβές, των οποίων οι ράχες εμφανίζονται αρκετά ανυψωμένες από το επί
πεδο του χείλους.

Στον τύπο αυτό ανταποκρίνονται οι κανθάροι αριθ. 7 και 420 από την Απολλωνία και τη Λύτ- 
το αντίστοιχα, ενώ ελάχιστα θραύσματα βάσεων αναφέρονται από την περτοχή της Μεσαράς115.

110. Γενικά για την ακιδωτή διακόσμηση, βλ. Agora XII, 22-31· Agora XXIX, 37-38. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικά 
και σε πινάκια ή άωτα σκυφίδια της παραλλαγής Ατών πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για 
την εξέλιξη του σχήματός τους, όπου και περισσότερα παραδείγματα.

111. Βλ. Agora XII, σχέδ. 7, πίν. 29, αριθ. 704 (Ρ. 18566, 320-310 π.Χ.)· RotrofT 1983, 286, πίν. 53, αριθ. 25-26 (Ρ3993, 
Ρ101, περί το 300 π.Χ.).

112.0 τύπος του κανθάρου με το απλό χείλος είναι νεότερος από την παραλλαγή με το πλαστικό χείλος, αφού μόνον 
ένα δείγμα της μορφής αυτής είναι γνωστό από την Όλυνθο, αβέβαιης χρονολόγησης, ενώ τα σχετικά δείγματα από το 
χώρο της αθηναϊκής Αγοράς χρονολογούνται μετά το 350 π.Χ., βλ. σχετικά Olynthus XIII, πίν. 82, 510Α- A gora  XII, 122, 
πίν. 29, 704 (320-310 π.Χ.), 711 (350-320 π.Χ.)· A gora  XXIX, 84-85, σχέδ. 4-6, πίν. 1-4, αριθ. 1-35· Η. Thompson 1934, 
320, σχέδ. 5, Α27, Α28, Α29 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Vanderpool et al. 1962, πίν. 20, αριθ. 15, 35-38 (α' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ.)· Κ. Braun, Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  23-34, πίν. 5α-β, δ, από τον Κεραμεικό (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

113. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της όψιμης φάσης του τύπου αποτελούν οι κάνθαροι Π2171 και Π2173 από τη Βέ
ροια, που χρονολογούνται στο πέρασμα από τον 3ο oto 2 ο αι. π.Χ., καθώς και οι A414, ΑΙ 146, μεταγενέστεροί τους, απάτην 
ανατολική Μακεδονία, οι οποίοι τοποθετούνται χρονικά οτο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάψοι 
Βέροιας, 152- Β. Πούλιος, Γ Έ λ λ Κ ε ρ , πίν. 66α, 67β, από το Ροδολείβος Σερρών (187-168/7π.Χ.) και τη Μικρόπολη Δράμας 
(β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.) αντίστοιχα. Για πρωιμότερα παραδείγματα από την περιοχή της Μακεδονίας, βλ. Β. Αλλα- 
μανή - Κ. Τζαναβάρη, Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  90-102, πίν. 44α (Π4475) από τη Βέροια (β'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Μ. Νικολαΐδου- 
Πατέρα, Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  104-114, πίν. 50-51 απάτην αρχαία Ηιόνα (α'τέταρτο του 3ου αι.π.Χ.), πίν. 66α. Πρβλ. επίσης τα πα
ραδείγματα από τη Ρόδο, βλ. Πατσιαδά 1983, πίν. 62β-γ, 63 (3ος αι. π.Χ.).

114. Για τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος στην Αττική, βλ. Agora XXIX, ό.π. υποσημ. 112.
115. Βλ. σχετικά Cortina I, 191, σχέδ. 176, αριθ. 88 (3ος αι. π.Χ.). Πρβλ. επίσηςτον κάνθαρο από το οικοπέδο Παπα- 

δάκη στη Χερσόνησο, βλ. Α Δ  45 (1990), Χρονικά, 415.
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Το παράδειγμα αριθ. 420, που χρονολογείται με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα οτο γ' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ., μορφολογικά μπορεί να ενταχθεί στην ίδια σειρά με τους κανθάρους από τη δεξαμε
νή του Μένωνα, τον Αγοραίο Κολωνό, την αθηναϊκή Αγορά ή το πτολεμαϊκό στρατόπεδο της Κο
ρώνης116. Με ανάλογο σχήμα αλλά μικρότερος σε μέγεθος εμφανίζεται ο κάνθαρος αριθ. 7. Στο πα
ράδειγμα αυτό χαρακτηριστική είναι η ελάχιστη διαφοροποίηση που παρατηρείται στην απόδοση 
του σώματος, το οποίο διαμορήχί)νεται με λιγότερο καμπύλο περίγραμμα. Το μορφολογικό αυτό 
στοιχείο σχετίζεται με τη νεότερη εξέλιξη του τυπου στον 3ο αι. π.Χ.117, ενώ το ίδιο το αγγείο ανή
κει σε υστερότερη χρονική βαθμίδα, καθώς περιλαμβάνεται στο σύνολο της κεραμικής από το 
στρώμα καταστροφής της Απολλωνίας, που τοποθετείται χρονικά στο 171 π.Χ.118.

3) Με ιδιόμορφες λαβές (Πίν. 1 Ογ και 81 δ· Χρονολογικός ΙΙίνακας II)

Οι κάνθαροι με ιδιόμορφες λαβές, που συγκροτούν ολιγάριθμη αλλά χαρακτηριστική ομάδα ανόχ- 
μεσα στα αγγεία της ελληνιστικής περιόδου από την κεντρική Κρήτη, αποτελούν εγχώρια παραγω
γή, ενώ μορφολογικά ανταποκρίνονται στον αντίστοιχο αττικό τύπο, ο οποίος εμφανίζεται στην Ατ
τική στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ., όπως φανερώνουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την Αγο
ρά των Αθηνών119. Οι κάνθαροι της παραλλαγής αυτής αντιπροσοιπευονται από τα παραδείγματα 
αριθ. 421-422 και 654, που προέρχονται από τη Λυττο και την Κνωσό αντίστοιχα, ενώ χαρακτηρι
στικά δείγματα του τυπου προσφέρουν ακόμη οι κάνθαροι αριθ. 664 και 665, άγνωστης προέλευσης120. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τύπος εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως χαρακτηρι
στικά φανερώνουν τόσο ο κάνθαρος Κ41 από την Ελευθερνα, που τοποθετείται χρονικά περί το 3Θ0 
π.Χ.121, όσο και το παράδειγμα Π 1432 απάτη Ρόκκατης δυτικής Κρήτης, χρονολογούμενο στο α' μι
σό του 3ου αι. π.Χ.122. Τα κυρία γνωρίσματα του τυπου προέρχονται από τους κανθόχρους το>ν πα- 
ραλλαγώιν με το πλαστικό και το απλό χείλος, ενώ η μόνη ουσιώδης διαφορά βρίσκεται στο σχήμα 
των λαβών, στοιχείο που κατ’ εξοχήν προσδιορίζει τον τύπο και τον απομακρυνει από την προη
γούμενη ομάδα123. Επάνω στη βάση, η οποία διαμορφώνεται από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια, 
στηρίζεται το ελάχιστα ημισφαιρικό σώμα με τον κυλινδρικό, ελαφρώς καμπύλο στο μέσον του 
υψους λαιμό. Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα του τυπου αποτελούν τα θέματα της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος» που απλώνονται στο λαιμό, με επικρατέστερα τα γεωμετρικά124.

Όπως προαναφέρθηκε, ξεχωριστό γνώρισμα για τον τύπο αποτελούν οι λαβές, που διαμορφώ

116. Βλ. σχετικά Miller 1974, 229, πίν. 30, αριθ. 4-5 (Ρ27968, Ρ27992, «'τέταρτοτου 3ου αι. π.Χ.)· Rotrofí 1983, 286- 
287, οχέδ. 2, πίν. 53, αριθ. 28 (Ρ2224, 290-260 π.Χ.)· Η. Thompson 1934, 320, εικ. 5, Α29 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· 
Vanderpool et al. 1962, πίν. 20, 35-36 (PR8, PR16, 265-261 π.Χ.).

117. Βλ. Agora XXIX, 84-85.
118. Πρβλ. ανάλογη εξέλιξη και σε κανθάρους από άλλες περιοχές, βλ. ό.π. υποσημ. 113· Δροΰχου - Τουράτσογλου, 

Τάφοι Βέροιας, ό.π υποσημ. 113· Πούλιος, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , ό.π. υποσημ. 113.
119. Βλ. σχετικά Agora XII, 123, πίν. 29, αριθ. 719-721. Πρβλ. επίσης τον κάνθαρο Α1717 του Μουσείου τιον Βρυ

ξελλών, που προέρχεται από την Κάλυμνο και χρονολογείται στα τέλη του α' τετάρτου του 3ου αι. π.Χ., βλ. Rotroff 1991, 
69, πίν. 16, αριθ. 10.

120. Ανάλογη μορφή εμφανίζει και ο κάνθαρος F4324 από τη Φαιοτό, που δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κα
τάλογο των ευρημάτων από το χοίρο αυτό, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί στην αποθήκη της Ιταλικής Αρχαιο
λογικής Σχολής στη Φαιστό, βλ. σχετικά A SA tene  XLV-XLVI (1967-1968), 65, οχέδ. 9.

121. Βλ. σχετικά Ελευθερνα  II, 84, οχέδ. 18, πίν. 28.
122. Βλ. Ε λλΚ ερ  Κ ρήτης, 77-78, εικ. 4.
123. Για την εξέλιξη και τις παραλλαγές του τυπου, βλ. Agora XXIX, 89-91, οχέδ. 9-10, πίν. 10-11, αριθ. 94-117.
124. Για τα φυτικά ή τα γεοιμετρικά θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», που εμφανίζονται στα παραδείγματα 

της ομάδας αυτής, βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική αυτή τεχνοτροπία.
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νονται ποικιλότροπα, στοιχείο το οποίο επιτρέπει τη συγκρότηση δυο κυρίων παραλλαγών (Α και 
Β) με ποικιλία τύπων η καθεμία125. Στην παραλλαγή Α περιλαμβάνονται παραδείγματα με λαβές 
απλές, ταινιωτές ή ελλειπτικής διατομής, που υψώνονται μέχρι την επιφάνεια του χείλους και ενώ
νονται με αυτό, όπου συνηθέστερα στο σημείο πρόσφυσης προστίθενται πλαστικά πηνία (αριθ. 
421, 664)126. Αντίθετα, στους κανθάρους της παραλλαγής Β οι ταινιωτές λαβές καμπυλώνουν από
τομα στο ύψος του χείλους και καταλήγουν στο ανιότερο τμήμα του λαιμού, ενώ χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του τύπου αποδίδουν τα τετράγωνα πλαστικά στοιχεία που κοσμουν τις ράχες των λαβών 
(αριθ. 422, 654, 665)127. Σε ό,τι αφορά τη χρονική τοποθέτηση των παραδειγμάτων της ομάδας για 
τους κανθάρους από τη Λΰττο, το κυριότερο στήριγμα προσφέρει η χρονολόγηση του στρώματος 
καταστροφής στο 221/220 π.Χ. Αντίθετα, ο χρονολογικός προσδιορισμός των υπόλοιπων αγγείων 
της σειράς είναι δύσκολος, καθώς τα ανασκαφικά δεδομένα είναι ανύπαρκτα. Έτσι, η χρονολόγη
σή τους μπορεί να στηριχθεί μόνο στις μορφολογικές ομοιότητες με σύγχρονα παραδείγματα, γε
γονός που οδηγεί σε ευρύτερη χρονολόγηση περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. ή και αργότερα.

Στην παραλλαγή Α περιλαμβάνονται παραδείγματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τη νεότερη 
μορφολογική βαθμίδα του τυπου στον 3ο αι. π.Χ., δεδομένο που δεν συμβάλλει στη διαγραφή ικανο
ποιητικής γραμμής εξέλιξης του οχήματος. Για το λόγο αυτό, χρήσιμα στοιχεία για το θέμα μπορεί 
να προσφέρει το ελάχιστα πρωιμότερο παράδειγμα από το Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού, 
που χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.128. Ο μελαμβαφής αλλά ακόσμητος αυτός κάν
θαρος παρουσιάζεται με σχεδόν ημισφαιρικό σώμα και σχετικά κοντόχοντρες αναλογίες, ενώ οι 
λαβές είναι απλές ταινιωτές, χωρίς τα χαρακτηριστικά πλαστικά πηνία. Το αγγείο με το σχήμα του 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί μεταβατικό στάδιο προς τις ραδινότερες μορφές του τελευ
ταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ.

Τη νεότερη εξέλιξη του τυπου αντιπροσωπεύουν ο κάνθαρος αριθ. 421 και ο ανάλογός του 
αριθ. 664, μικρογραφικός, που χρονολογούνται λίγο πριν από το 221/220 π.Χ.129. Σε αντίθεση με 
την πρωιμότερη φάση του τύπου, όπου επικρατούν οι σχετικά κοντόχοντρες αναλογίες, στα νεότε
ρα αυτά παραδείγματα διαπιστώνονται ορισμένες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 
εντοπίζονται κυρίως στη σχέση ύψους και πλάτους, καθώς επίσης και στην καμπυλότητα του σώ
ματος. Σε αυτήν τη φάση παρατηρείται κάποια αύξηση του ύψους σε σχέση με τις υπόλοιπες ανα
λογίες του αγγείου, ενώ το καμπύλο περίγραμμα του σώματος γίνεται λιγότερο άτονο, με αποτέλε
σμα το σχήμα να εμή)ανίζεται επίμηκες.

Τα τρία παραδείγματα, που ανήκουν στην παραλλαγή Β (αριθ. 422, 654, 665) έχουν μεταξύ 
τους σχεδόν όμοιο σχήμα, περίπου ταυτόσημο με εκείνο της παραλλαγής Α. Πέρα όμως από τις 
διαπιστοίσεις αυτές, στην ομάδα παρατηρούνται ορισμένες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, που

125. Η ύπαρξη παραλλαγών έχει διαπιστωθεί και στον κλασικό τΰπο, όπου μάλιστα αναφέρεται και μια τρίτη ποικι
λία με διπλές λαβές και πλαστικό κόμβο στη ράχη τους, βλ. Agora XII, 123, πίν. 29, αριθ. 715 (περί το 325 π.Χ.) και 717 
(325-310 π.X.).

126. Τα πλαστικά πηνία εμφανίζονται για πρώτη φορά στις λαβές των αγγείων τον 5ο αι. π.Χ., όμως η παρουσία τους 
γενικά στην κεραμική των κλασικών χρόνων δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Πάντως, περισσότερο συνηθισμένες για το συγκε
κριμένο τύπο του κανθάρου μπορούν να θεωρηθούν οι λαβές με κόμβους στη ράχη ή ακόμη με πλαστικά στοιχεία, όπως 
φύλλα κισσού ή λοβούς, βλ. σχετικά Agora XII, 123, ιδιαίτερα υποσημ. 70.

127. Επειδή δεν σώζονται οι λαβές οτους κανθάρους αριθ. 422, 654, η αποκατάστασή τους έγινε σύμφωνα με τις αντί
στοιχες του κανθάρου αριθ. 665, ο οποίος έχει ίδιο σχήμα με τα δύο πρώτα παραδείγματα. Πλαστικές μάσκες στις ράχες 
των λαβών φέρει επίσης ένας κάνθαρος όμοιου τύπου από τη Ρόδο (4ος-3ος αι. π.Χ.), βλ. Πατοιαδά 1983, πίν. 63δ. Για 
σχετικά σχόλια, βλ. Agora XXIX, 90-91.

128. Βλ. σχετικά A R ep L o n d  31 (1984-1985), 128, εικ. 21 (250-225 π.Χ.)
129. Στην ίδια ενότητα πρέπει να περιληφθεί και ο κάνθαρος F4324 από τη Φαιστό, που εμφανίζεται χωρίς πλαστι

κά πηνία στις λαβές και εντάσσεται χρονικά στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., βλ. A SA tene  XLV-XLVI (1967-1968), 
65, οχέδ. 9.
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αφορούν κυρίως την απόδοση του σώματος. Στα τρία αυτά αγγεία το σοψα έχει σχεδόν ευθΰγραμμο 
περίγραμμα, ο ώμος διαμορφώνεται με κοφτερή ακμή, ενώ το χείλος αποδίδεται με εντονότερη 
στροφή προς τα έξω. Επίσης, από την άποψη των διακοσμητικών θεμάτων οι κάνθαροι της ομά
δας αυτής, με τα γεωμετρικά κοσμήματα που αναπτύσσονται στη ζώνη του λαιμού, αποτελούν χα
ρακτηριστικά δείγματα της ώριμης φάσης της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» για την κεντρική 
Κρήτη130. Ακόμη, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλαστικά στοιχεία στις ράχες των λα
βών του κανθάρου αριθ. 665, τα οποία πιθανότατα αποδίδουν προσωπεία131. Αξίζει ακόμη να ση
μειωθεί ότι ο τύπος που αντιπροσωπεύει η παραλλαγή Β είναι ευρΰτερα γνωστός, καθώς αναγνω
ρίζεται ανάλογος ή παραπλήσιος και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού, όπως στη Ρόδο, τη Μακε
δονία, την αρχαία Κερΰνεια, το Sciatbi ή το Grabbari της Αίγυπτου132. Μετά τις παρατηρήσεις αυ
τές διαφαίνεται καθαρά ότι τα παραδείγματα της παραλλαγής Β, με το διαφορετικό μορφολογικό 
χαρακτήρα που εμφανίζουν, απομακρύνονται αισθητά από τα πρωιμότερα, καμπυλόγραμμα σχή
ματα του 3ου αι. π.Χ. και συνδέονται περισσότερο με τα πιο ευθΰγραμμα και γωνιώδη, τα οποία 
αναφαίνονται περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., για να επικρατήσουν στον επόμενο αιώνα133.

4) Κρητικού τύπου (Πίν. 10δ-13α και 82· Χρονολογικός Πίνακας II)

Για τον τύπο αυτό του κανθάρου, που δείγματά του έχουν δώσει αρκετές περιοχές της κεντρικής 
Κρήτης, προτάθηκε από τον Callaghan η ονομασία «Κρητικός», επειδή το χαρακτηριστικό σχήμα 
του, όπου συνδυάζονται αττικά και εγχώρια στοιχεία134, αναγνωρίζεται αποκλειστικά στην τοπική 
παραγωγή της κεντρικής Κρήτης (αριθ. 424, 474-475, Λυττος· αριθ. 528, Γόρτυνα· αριθ. 538, Άη 
Γιάννης Φαιστού· αριθ. 661, άγνωστης προέλευσης). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο τύπος φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Κνωσό, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των παραδειγμάτων 
προέρχεται από την περιοχή αυτή (αριθ. 162, 203, 211, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 292, 305- 
309, ιερό Δήμητρας· αριθ. 352, ιερό Γλαύκου· αριθ. 651-653, Γυψάδες). Τα παραδείγματα του β' 
μισού του 5ου αι. π.Χ. από τα ιερά του Γλαυκου και της Δήμητρας στην Κνωσό135 χρησιμεύουν ως 
ένδειξη για το χρόνο εμφάνισης του τύπου στην εγχώρια κεραμική, ενώ με τη μορφή τους υποδη
λώνουν στενή τυπολογική εξάρτηση από αττικά πρότυπα136. Στην πλειονότητά τους οι κάνθαροι 
της ομάδας προέρχονται από μη οτρωματογραφημένες επιχώσεις, με μόνη εξαίρεση τα παρα

130. Τα γεωμετρικά κοσμήματα αυτού του τυπου εμφανίζονται και σε άλλα είδη αγγείο>ν, όπως σε πυξίδες, πινάκια, 
κάλυκες ή καλάθους, βλ. σχετικά Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάχροι Βέροιας, 161-163. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τη δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος». Για τα πλαστικά στοιχεία στις λαβές των αγγείων, βλ. σχετικές παρατηρήσεις 
στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.

131. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε κάνθαρο όμοιου τύπου από τη Ρόδο, βλ. ΙΙατσιαδά 1983, 174, πίν. 63δ, 
αριθ. 105.

132. Βλ. ΙΙατσιαδά, ό.π.· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 39γ, από τάφο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (με> 
σα του 3ου αι. π.Χ.)· Α Δ  30 (1975), Χρονικά, 120, πίν. 69β, κάνθαρος από την περιοχή της Αχαΐας, με κοσμήματα γεω- 
μετρικάτης κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» συνδυασμένα με διακόσμηση barbotine (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Sciatbi, πίν. 
LIV, 105, 106, 108· Pagenstecher 1913, 18, εικ. 24. Για το παράδειγμα στο Grabbari, βλ. A gora  XXIX, 90· Hampe - 
Gropengiesser 1967, 19, 78-79, 112, σχέδ. 25, πίν. 33.

133. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε άλ\ες κατηγορίες κεραμικής, όπως στα άωτα σκυφίδια, τις κυλινδρικές 
πρόχους και τα ανάλογου τύπου κύπελλα, τους αμφορίσκους ή τις πρόχους με λαιμό, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. ιπα 
αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

134. Για την καταγωγή και τη σχέση του τύπου με αττικά πρότυπα, βλ. K R S , 10-11.
135. Βλ. σχετικά K D S , 24, σχέδ. 14, Β16 (τέλη του 5ου αι. π.Χ.)· K R S , 11, σχέδ. 7, αριθ. 24-25 (β' μισό του 5ου αι. π.Χ.), 

αριθ. 26 (α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).
136. ΓΙρβλ. σχετικά τους αττικούς κανθάρους τύπου Sessile, βλ. Agora  XII, σχέδ. 7, πίν. 27, 628-630 (β' μισό του 5ου 

αι. π.Χ.).
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δείγματα από τη Λΰττο που έχουν βρεθεί στο στρώμα καταστροφής της πόλης, το οποίο χρονολο
γείται στο 221/220 π.Χ. Με στήριγμα τόσο το χρονολογικό αυτό σημείο όσο και τα επιμέρους στοι
χεία της μορφής, κατά κύριο λόγο το σχήμα της βάσης, τα παραδείγματα της ομάδας μπορούν να 
ενταχθουν σε ένα αρκετά ευρυ χρονολογικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει το β' μισό περίπου του 3ου 
και το 2ο αι. π.Χ., κυρίως το α' μισό του.

Βασικό γνώρισμα του τυπου είναι το σχήμα του σώματος, που αποδίδεται βαθύ, καλυκωτό, 
ενώ διαμορφώνεται συχνά με «χαμηλωμένο πυθμένα» (αριθ. 474, 292, 305-309, 424, 528, 661 )137. Σε 
ορισμένους κανθάρους ο ώμος σχηματίζεται στενός, λοξότμητος (αριθ. 474, 528, 538, 651, 653, 
661), ενώ ο λαιμός, που διαμορφώνεται ευρυς και κυλινδρικός, καταλήγει σε χείλος στραμμένο 
προς τα έξω. Οι λαβές, κατά κανόνα ταινιωτές, εκφύονται από το ανώτερο σώμα και καταλήγουν άλ
λοτε στη ρίζα του χείλους (αριθ. 203, 305, 352, 528, 538, 651-652) άλλοτε πάλι οτο εσωτερικό του 
(αριθ. 162, 211,306, 424). Αντίθετα, η μορφή της βάσης παραλλάσσει, έτσι ώστε σε ορισμένα πα
ραδείγματα σχηματίζεται κωνική (αριθ. 305, 307, 424), ενίοτε αποτελείται από δυο (αριθ. 203, 211, 
474, 652) ή περισσότερα άνισα δακτυλίδια (αριθ. 352, 651,661), ενώ συχνά εμφανίζεται καλυκωτή 
(αριθ. 292, 308) και σε μία περίπτοιση κωδωνόσχημη (αριθ. 528). Όλοι οι κάνθαροι της σειράς κα
λύπτονται από μελανό ή καστανό έως κοκκινωπό, συχνά αραιό γάνωμα, με μόνη εξαίρεση τον κάν
θαρο αριθ. 661138, όπου το επίχρισμα είναι λευκό και ιδιαίτερα απολεπισμένο, όμοιο περίπου με 
εκείνο των λευκών υδριών της κατηγορίας «Hadra»139. Από την άποψη της διακόσμηοης, φυτικά 
θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» εμφανίζονται σε ορισμένα παραδείγματα του τυπου 
(αριθ. 211, 352, 474), ενώ χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν επίσης τα πλαστικά 
πηνία (αριθ. 292, 474-475, 651-652, 661) ήτα ανάγλυφα κεφάλια στις προσφύσεις των λαβών (αριθ. 
305, 661 )140. Πάντως, θα πρέπει να σημεκοθεί ότι μορφολογικά οι διαφοροποιήσεις που παρατη
ρούνται στο γενικό σχήμα δεν συνδέονται απαραίτητα με την εξελικτική πορεία του σχήματος ή τη 
χρονολογική τοποθέτηση των παραδειγμάτων. Αντίθετα, τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχετιστούν 
περισσότερο με διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις, ηιαινόμενο αρκετά γνωστό, καθώς παρατη- 
ρείται συχνά και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας παραγωγής141. Με την προϋπόθεση αυτή και 
με κριτήριο τη σχέση σώματος και λαιμού μπορούν να συγκροτηθούν δυο παραλλαγές (Α και Β), 
με σχεδόν παράλληλη εμφάνιση και εξέλιξη.

Στον κάνθαρο της παραλλαγής Ατο καλυκωτό σοψα είναι ιδιαίτερα βαθϋ, ενώ ο κυλινδρικός 
λαιμός διαμορφώνεται σχετικά βραχύς, αλλά αισθητά ευρϋτερος προς τα επάνω. Όλα αυτά τα 
μορφολογικά γνωρίσματα έχουν ως αποτέλεσμα το γενικό σχήμα του αγγείου να εμφανίζεται 
ιδιαίτερα επίμηκες, αλλά ελάχιστα αρθρωμένο. Αντίθετα, στην παραλλαγή Β το καλυκωτό σώμα 
αποδίδεται πιο ρηχό, με περισσότερο καμπύλο περίγραμμα, ενώ ο κυλινδρικός λαιμός είναι ελά
χιστα ψηλότερος, με σχετικά ευθϋγραμμα τοιχώματα. Όπως προαναφέρθηκε, οι κάνθαροι και 
των δυο παραλλαγο)ν καλύπτουν τη χρονική έκταση από τα μέσα του 3ου έως τα μέσα του 2ου αι.

137. Το μορφολογικό αυτό γνώρισμα χαρακτηρίζει τις μελανόγραφες υδρίες της κατηγορίας «Hadra», ιδιαίτερα εκεί
νες της ομάδας «L», ενώ απαντά και σε ελάχιστα αγγεία από την Όλυνθο, βλ. σχετικά K R S , 7, σχέδ. 5. αριθ. 12,16 (5ος αι. 
π.Χ.), 11, σχεδ. 7, αριθ. 24, 25 (β' μισό του 5ου αι. π.Χ.)· Olynthus XIII, πίν. 185, αριθ. 510 (κάνθαρος, α' τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ.). Για το χαρακτηριστικό του «χαμηλωμένου πυθμένα», βλ. στο κεφάλαιο για τις μελανόγραφες υδρίες «Hadra» της 
ομάδας «L». Βλ. επίσης, H adra  I, 108' H adra  II, 43-46· IH V , 9-10· Fabric A nalysis, 2.

138. Ο κάνθαρος βρέθηκε σε κιβώτιο σε ράφι της δυτικής αποθήκης του Μουσείου Ηρακλείου, με αριθμό καταγρα
φής αλλά χωρίς οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο.

139. Για την κατηγορία των λευκών υδριών τυπου «Hadra», βλ. IH V , 9, ιδιαίτερα υποσημ. 1 Γ Α. Γιαννικουρή, Γ '  
Ε λλΚ ερ , 302-310.

140. Για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» ή για τον πλαστικό διάκοσμο, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια.
141. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στα κυλινδρικά κύπελλα ή τις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης, τις οινοχόες, 

τους αμφορείς, τις λεκάνες ή τα μαγειρικά σκευή, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέ
λιξη του σχήματός τους.
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π.Χ. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα παραδείγματα της παραλλαγής Β εμφανίζονται σε ολό
κληρο σχεδόν το παραπάνω χρονικό διάστημα, ενώ εκείνα της παραλλαγής Α συγκεντρώνονται 
στα τε:λη του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο χωρίς ιδιαί
τερη μορφολογική εξέλιξη.

Οι κάνθαροι αριθ. 211 και 203, ο πρώτος ευμεγέθης και ο δεύτερος μικρογραφικός, χρονολο
γούνται με βάση τα μορφολογικά στοιχεία στο τελευταίο τεπαρτο του 3ου και στις αρχές του 2ου αι. 
π.Χ. αντίστοιχα. Το παράδειγμα αριθ. 211 συγκεντρώνει όλα τα τυπικά μορφολογικά γνωρίσματα 
της παραλλαγής Α. Αντίθετα, η βάση, που διαμορφώνεται σχετικά ψηλή από δυο επάλληλα δα
κτυλίδια, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, ανταποκρίνεται προς τη συγγενική τής κυλινδρικής πρόχου 
αριθ. 212 από τον ίδιο χώρο142. Οι ταινιωτές λαβές, που ξεκινούν από τη ρίζα του λαιμού, καμπυ
λώνουν έντονα στο ύψος του χείλους και καταλήγουν στο εσωτερικό του. Επιπλέον, ίχνη γραπτής 
διακόομησης της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» διακρίνονται στο λαιμό, τα οποία σε συνδυασμό 
με το μελανό, καλής ποιότητας γάνωμα και τα λεπτά τοιχιόματα του αγγείου δικαιολογούν τόσο τη 
χρονολογική τοποθέτηση του κανθάρου στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. όσο και την ένταξή του ανάμεσα 
στα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της εγχώριας κεραμικής της Κνωσού143.

Ο κάνθαρος αριθ. 203 έχει ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά είναι μικρότερος σε μέγεθος και δια
φέρει στη βόχση, που σχηματίζεται κωνική με πλαστικό δακτυλίδι στο μέσον του υψους, ενώ στην κά- 
το) επιφάνεια διαμορφώνεται κωνική. Ο τύπος αυτός της βάσης αναγνωρίζεται παραπλήσιος και στις 
αντίστοιχες των κανθάρων της παραλλαγής με τις δακτυλιόοχημες λαβές, ενώ με συγγενική μορφή 
εμφανίζεται επίσης στο παράδειγμα αριθ. 474 της παραλλαγής Β144. Με ανάλογο σχήμα αποδίδεται 
ο κάνθαρος αριθ. 652, όπου η βάση σχηματίζεται περίπου όμοια με εκείνη του παραδείγματος αριθ. 
211 , ενώ πρόσθετο στοιχείο αποτελεί το πλαστικό οριζόντιο έξαρμα στο σημείο σύνδεσης με το σώ
μα. Στο ίδιο αγγείο ξεχωριστά στοιχεία αποδίδουν και τα πλαστικά πηνία στις λαβές. Επίσης, σε ό,τι 
αφορά τα κατασκευαστικά γνωρίσματα αξίζει να σημειωθεί ότι τα χοντρά τοιχώματα με τις έντονες 
αυλακώσεις στο εσωτερικό ή το ανομοιόμορφο αραιό μεταλλικό γάνωμα ανταποκρίνονται γενικά 
στην κεραμική παράδοση του 2ου αι. π.Χ., όπως αυτή είναι γνωστή και από άλλα είδη αγγείων της 
εγχώριας παραγωγής145. Στο τέλος της σειράς μπορεί να αναφερθεί και ο μικρογραφικός κάνθαρος 
αριθ. 352, που χρονολογείται στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Μολονότι μικρός σε μέγεθος και με συνο
πτική απόδοση, μορφολογικά ανταποκρίνεται στο γενικό σχήμα της παραλλαγής Α. Χαρακτηριστι
κή είναι ακόμη η μορφή της βάσης από τρία επάλληλα δακτυλίδια, μορφολογικά γνώρισμα που συ- 
ναντάται κυρίως σε αγγεία του 2ου αι. π.Χ.146.

ΕΙολυπληθέστερη εμφανίζεται η ομάδα των κανθάρων της παραλλαγής Β, που αντιπροσωπεύει 
και ανάλογη ποικιλία τύπων. Ο πηλός των αγγείων είναι καθαρός, καστανόχρωμος, κοκκινωπός ή 
και πορτοκαλόχρωμος. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελείτο παράδειγμα αριθ. 661, κατασκευασμένο 
από ωχροκάστανο εύθρυπτο πηλό. Το επίχρισμα, συνηθέστερα μελανό, αμαυρό και σε μία περί
πτωση μεταλλικό (αριθ. 651), απλώνεται άνισα στην επιψάνεια των αγγείων και απολεπίζεται εύκο
λα. Την πρωιμότερη ομάδα, που τοποθετείται γενικά στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ., συγκροτούν οι κάν
θαροι αριθ. 292 και 305-309. Οι μορφολογικές ομοιότητες με τους αντίστοιχους της παραλλαγής Α εί
ναι εμφανείς, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία του «χαμηλωμένου πυθμένα», με μόνη εξαίρε

142. Βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
143. Πρβλ. για ανάλογα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τα σύγχρονα αγγεία αριθ. 206, 209 από τον ίδιο χώρο, 

βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
144. Βλ. στο κεφάλαιο για τον κάνθαρο με τις δακτυλιόοχημες λαβές.
145. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο χαρακτηριστικό στις σύγχρονες κυλινδρικές πρόχους και στα ανάλογου τυπου κύπελ

λα, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
146. Πρβλ. για τον τύπο της βάσης τις ανάλογες των κανθάρων αριθ. 351, 661 ή τα θραύσματα Η24/1, Η24/5, Η25/2 

από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. σχετικά ΙΙΜ , πίν. 95.
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ση το παράδειγμα αριθ. 309. Το σχήμα των βάσεων με τις ενδιαφέρουσες και ποικίλες παραλλαγές 
προσφέρει χαρακτηριστικά δείγματα μέσα στο σύνολο γενικά των κανθάρων της περιόδου αυτής. 
Έτσι, η βάση άλλοτε διαμορφώνεται καλυκωτή (αριθ. 292, 308)147 άλλοτε πάλι κωνική (αριθ. 305, 
307)147 148, ενώ σε μία περίπτωση σχηματίζεται δισκάμορφη, με χαμηλά κυλινδρικό στέλεχος (αριθ. 
309). Οι μορφές αυτές είναι χαρακτηριστικές για την περίοδο αυτή, καθώς αναγνωρίζονται παρα
πλήσιες ή συγγενικές και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής, όπως σε πράχους με λαιμό, 
σε κύπελλα ή αμφορείς, σε υδρίες ή οινοχόες149. Ο ίδιος τύπος αναγνωρίζεται επίσης στους κανθά
ρους αριθ. 474 και 475, ενώ η μόνη διαφορά βρίσκεται στο σχήμα της βάσης. Συγκεκριμένα, στο ακέ
ραιο παράδειγμα αριθ. 474 η βάση έχει περίπου όμοια μορφή με την αντίστοιχη του κανθάρου αριθ. 
203 της παραλλαγής Α ή με εκείνες των συγχρόνων κανθάρων με τις δακτυλιόσχημες λαβές, ενώ συγ
γενική αποδίδεται και σε ορισμένα θραύσματα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»150.

Σε ανάλογα χρονικά πλαίσια εντάσσεται και ο κάνθαρος αριθ. 424 από τη Λυττο, που μπορεί 
να θεωρηθεί ποικιλία της παραλλαγής Β. Με αμελή διαμόρφωση, κατασκευασμένος από το χα
ρακτηριστικό πορτοκαλέρυθρο, ντόπιο, ακάθαρτο πηλό και γανωμένος με μελανό ανομοιόμορφο 
επίχρισμα, θυμίζει ως προς τη διαμόρφωση της βάσης τις ανάλογες των κυπέλλων σε σχήμα «του
λίπας», του προχωρημένου 3ου αι. π.Χ.151. Αντίθετα, η απόδοση του σώματος με το «χαμηλωμένο 
πυθμένα» ανταποκρίνεται περισσότερο στον τύπο των κανθάρων της εξεταζόμενης παραλλαγής, 
ενώ ο ψηλός κυλινδρικός λαιμός, που ευρύνεται στο επάνω μέρος, διακρίνεται από το σώμα με 
υποτυπώδες οριζόντιο έξαρμα152.

Τη συνέχεια στην εμφάνιση των κανθάρων της παραλλαγής Β δίνουν τα παραδείγματα αριθ. 
162, 528, 538, 651 και 653, που καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα του 2ου αι. π.Χ., και κυρίως το 
α' μισό του. Τόσο τα μορφολογικά όσο και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κανθάρου αριθ. 
651, όπως η βάση από τρία επάλληλα δακτυλίδια, τα παχιά τοιχώματα και οι παράλληλες αυλακώ
σεις εσωτερικά, συμφωνουν περισσότερο με κεραμικές μορφές του α' μισού του 2ου αι. π.Χ., οι 
οποίες αναγνωρίζονται και σε άλλα σύγχρονα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής, όπως σε καν
θάρους, κυλινδρικές πρόχους ή σε ανάλογου τΰπου κύπελλα153. Κοντά σε αυτά τα χαρακτηριστικά 
μπορούν να προστεθούν και οι βαθιές χαράξεις που περιτρέχουν το σώμα και τη ρίζα του χείλους, 
οι οποίες μπορούν να παραβληθούν με τις ανάλογες που απαντουν και σε άλλες κατηγορίες της εγ
χώριας παραγωγής στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ.154. Ο μελαμβαφής, χωρίς βάση κάνθαρος αριθ. 
162, που χρονολογείται σύμφωνα με τα συνευρήματά του στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., συγκε
ντρώνει όλα τα γνωστά γνωρίσματα της παραλλαγής Β, ενώ η μόνη διαφορά βρίσκεται στην απου
σία του χαρακτηριστικού λοξότμητου ώμου και των πλαστικών πηνίων στις λαβές. Πόντιος, αυτό

147. Πρβλ. για το σχήμα της βάσης τις ανάλογες ή παραπλήσιες των υδριών αριθ. 613, 617, του αμφορέα αριθ. 605 ή 
της οινοχάης αριθ. 608, βλ. στον περιγραφικά κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

148. Πρβλ. για τον τύπο της βάσης τις ανάλογες ή παραπλήσιες των υδριών αριθ. 612, 616 ή το θραυίσμα Η22/4 από 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 93, στον περιγραφικά κατάλογο και στα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη των 
σχημάτων τους.

149. Βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
150. Βλ. στο κεφάλαιο για τον κάνθαρο με τις δακτυλιόσχημες λαβές. Πρβλ. επίσης για τον τύπο U M , πίν. 93, Η22/3-4.
151. Πρβλ. σχετικά Bielefeld 1970, 16 (225-200 π.Χ.)· A R epL ond  31 (1984-1985), 128, σχέδ. 20 (250-225 π.Χ.)· U M , 

πίν. 93, Η22/4 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).
152. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στην οινοχόη/πρόχου κοινής χρήσης αριθ. 591, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο 

και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος. Πρβλ. επίσης για παραπλήσιο χαρακτηριστικό και ομάδα οινοχοών από 
τη Βέροια, βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 155-157, σχέδ. 42.

153. Πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο αριθ. 652 της παραλλαγής Α, βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο. Για τις κυλινδρικές 
πρόχους και τα ανάλογα κύπελλα, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

154. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στους αμφορίσκους αριθ. 46, 47 ή στην πρόχου αριθ. 40 σε σχήμα «τουλίπας» 
από το Μικρό Ανάκτορο, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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που διαπιστώνεται εύκολα σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι το σχήμα γενικά δεν παρουσιάζει ση
μαντικές μορφολογικες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα παραδείγματα της σειράς.

Ο κάνθαρος αριθ. 528, που εντάσσεται με κριτήριο τα γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., αποτελεί με το γιγαντιαίο μέγεθος και το ξεχωριστό σχήμα του ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα γενικά της κατηγορίας των κανθάρων στην εγχώρια παρα
γωγή της κεντρικής Κρήτης. Το αγγείο είναι κατασκευασμένο από (οχροκάστανο καθαρό πηλό, 
ενώ ολόκληρη η επιφάνεια καλύπτεται από αραιό καστανό επίχρισμα, αρκετά απολεπισμένο. Τα 
γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του ανταποκρίνονται σε εκείνα των προηγουμένων παρα
δειγμάτων, ενώ η βάση, με το κωδωνόσχημο σχήμα, τη βαθιά κοιλότητα στην κάτω επιφάνεια και 
τα δυο επάλληλα δακτυλίδια στην ένωση με το σώμα, απομακρύνεται από τους γνωστούς τύπους 
και ανταποκρίνεται περισσότερο προς τις ανάλογες μορφές, οι οποίες αναγνωρίζονται συχνά σε 
ποικίλες κατηγορίες κεραμικής από την περιοχή της Μεσαράς155.

Τα γενικά μορφολογικά γνωρίσματα του κανθάρου αριθ. 538 επιτρέπουν την κατά προσέγγι
ση χρονολόγησή του στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα, καθώς τα ανασκαφικά δεδομέ
να είναι ασαφή, ενώ η αποσπασματική διατήρηση του παραδείγματος δεν επιτρέπει ουσιώδεις 
μορφολογικές συγκρίσεις. Ο κάνθαρος έχει σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά με τα παλαιότερα πα
ραδείγματα της σειράς. Ελάχιστη μόνο διαφοροποίηση παρατηρείται στο ανώτερο τμήμα του σώ
ματος, όπου τα τοιχώματα είναι σχεδόν κατακόρυφα, ενώ ανάλογη μορφολογική αντίληψη ακο
λουθεί και το περίγραμμα του λαιμού, το οποίο αποδίδεται μόλις καμπύλο. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά ανταποκρίνονται στα ανάλογα ή παραπλήσια, που απαντούν σε ποικίλα είδη αγγείων της 
όψιμης ελληνιστικής περιόδου και συνδέονται με τη γενικότερη τάση της εποχής για περισσότερο 
ευθύγραμμα και επιμήκη σχήματα156.

Στην ενότητα αυτή πρέπει να προστεθεί και ο κάνθαρος αριθ. 661, που αποτελεί από την άπο
ψη των κατασκευαστικών-διακοσμητικών στοιχείων μοναδική περίπτωση μέσα στο σύνολο των 
αγγείων από την κεντρική Κρήτη. Στο βασικό του τύπο το σχήμα αποδίδεται όπως και στα υπό
λοιπα παραδείγματα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η χαρακτηριστική μορφή της βάσης από πολ
λαπλά επάλληλα δακτυλίδια, στοιχείο το οποίο ανταποκρίνεται προς ανάλογους τύπους του 2ου αι. 
π.Χ.157. Κατασκευασμένος από κιτρινωπό εύθρυπτο πηλό, ο κάνθαρος καλύπτεται από λευκό, κα
κής ποιότητας επίχρισμα, που αποτελεί τη βάση για την επίθεση του κόκκινου χρώματος τοιν κο
σμημάτων, τα οποία απλώνονται στην επιφάνεια του αγγείου και οδηγούν σε πρότυπα συνδεόμε
να στενά με τον τρόπο διακόσμησης των λευκών υδριών τύπου «Hadra»158.

5) Με δακτυλιόσχημες λαβές (Πίν. 13β και 83α· Χρονολογικός Πίνακας II)

Οι τρεις όμοιοι, σύγχρονοι μεταξύ τους και άγνωστης προέλευσης κάνθαροι αριθ. 658-659 και 660, 
της παραλλαγής με τις δακτυλιόσχημες λαβές159, συγκροτούν μικρή ομάδα ανάμεσα στα αγγεία 
από την κεντρική Κρήτη, ενώ με το σχήμα και τη χαρακτηριστική πολύχρωμη διακόσμησή τους

155. ΓΙρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες αριθ. 604, 614, τους αμφορείς αριθ. 606, 608-609 η την υδρία τΰπου «Η3άΐΉ» αριθ. 
676, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

156. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο χαρακτηριστικό σε κυλινδρικές πρόχους και στα ανάλογου τύπου κύπελλα, σε αμφο- 
ρίσκους η προχοΐσκες, σε άωτα σκυφίδια η πινάκια, σε υδρίες, αμφορείς ή οινοχόες, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την 
εξέλιξη τα)ν σχημάτων τους.

157. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
158. Βλ. ενδεικτικά για την κατηγορία των λευκών υδρκόν Α. Γιαννικουρη, Γ ' Ε λλΚ ερ , 302-310, όπου και περισσότερη 

βιβλιογραφία.
159. Τα τρία αγγεία βρέθηκαν σε χωριστά κιβώτια στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου. Τα αριθ. 659, 660 

προέρχονται από κατάσχεση του έτους 1968, ενώ ουδεμία ένδειξη υπήρχε για τον κάνθαρο αριθ. 658.
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αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή κατηγορία για την εγχώρια κεραμική. Ο τύπος αυτός του κανθάρου 
μπορεί να προσγραφεί σε αντίστοιχο κλασικό, όπως ή)ανερώνουν συγγενικά παραδείγματα του 4ου 
αι. π.Χ. από την Κόρινθο160, ενώ για την περιοχή της Αττικής ανάλογα αγγεία είναι λιγότερο γνω
στά και μόνο παρόμοιος στο σχήμα κάνθαρος αναφερεται με την ονομασία «goblet kantharos»161. 
Σε αντίθεση προς τους κλασικούς χρόνους, ο τύπος κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. διαδίδεται 
και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού, όπως καταδεικνύουν ανάλογες μορφές από την Κόρινθο162, 
το Κάλλιο163, τη Φωκίδα164 ή τους Οπουντίους Λοκρούς165.

Τα παραδείγματα αυτά, που αποτελούν εγχώρια παραγωγή, παρά τις επιμέρους μορφολογικές 
διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με το βασικό τύπο, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένδειξη για τη γε- 
θ)γραφική εξάπλωση του τύπου στους ελληνιστικούς χρόνους. Για την περιοχή της κεντρικής Κρή
της, τη μόνη ένδειξη για την παρουσία του τύπου προσφέρουν οι τρεις κάνθαροι που εξετάζονται 
εδώ. Τα παραδείγματα, τόσο με το σχήμα όσο και με το γραπτό πολύχρωμο διάκοσμό τους, που 
ανήκει στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος»166, ανταποκρίνονται απόλυτα προς τα αντίστοιχα από το 
ταφικό σύνολο Bielefeld167, τα οποία χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και 
αποδίδονται σε εργαστήριο της Κνωσού168. Για το λόγο αυτό, οι κατασκευαστικές, μορφολογικές 
ή από την άποψη του διακόσμου ομοιότητες με το παραπάνω ανασκαφικό σύνολο επιτρέπουν την 
υπόθεση για κοινή προέλευση των δύο ομάδων, οι οποίες φαίνεται ότι αποδίδουν προϊόντα του ίδι
ου κεραμικού εργαστηρίου.

Οι τρεις κάνθαροι αντιπροσωπεύουν την όψιμη φάση του τύπου στον 3ο αι. π.Χ. και αποτε
λούν ένα σύνολο χωρίς μορφολογικές διαφοροποιήσεις, καθώς η έλλειψη παραδειγμάτων από πα- 
λαιότερες ή νεότερες χρονικές περιόδους καθιστά δύσκολη τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας 
του οχήματος. Όλοι οι κάνθαροι της ομάδας είναι κατασκευασμένοι από καστανέρυθρο, καθαρό, 
αρκετά συνεκτικό στη σύστασή του πηλό, ενώ το επιμελημένο μελανό, στιλπνό, μεταλλικό γάνωμα 
αποτελεί τυπικό και χαρακτηριστικό γνώρισμα για την κατηγορία αυτή169. Στα γενικά χαρακτηρι
στικά ο κάνθαρος σχηματίζεται από βαθύ ημισφαιρικό σώμα, με μικρή καμπυλότητα στο ανώτε
ρο τμήμα, ενώ το χείλος στρέφεται ανεπαίσθητα προς τα έξω. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο για 
τον τύπο αποδίδουν οι χαρακτές οριζόντιες γραμμές που χωρίζουν το αγγείο σε τρία τμήματα, 
αντίστοιχα προς τις τρεις διακοσμητικές ζώνες170 171. Η βάση διαμορφώνεται κωνική, με πλαστικό 
δακτυλίδι στο μέσον του ύψους, ενώ οι δακτυλιόσχημες ταινιωτές λαβές, στοιχείο το οποίο προσ
διορίζει και τον τύπο, τοποθετούνται ακριβώς κάτω από το χείλος. Το σχήμα της βάσης είναι αρ
κετά συνηθισμένο και αναγνωρίζεται επίσης σε άλλες παραλλαγές σύγχρονων αγγείων, όπως στον 
κάνθαρο αριθ. 474 κρητικού τύπου από τη Λύττο ή σε ανάλογα θραύσματα από την Κνωσό1' 1. Επι

160. Πρβλ. σχετικά τον τύπο του λεγάμενου «cyma» κανθάρου, σύμφωνα με την ονομασία του Edwards, βλ. Corinth 
VII, III, 78, αριθ. 389 (330 π.Χ.), 400 (αρχές του 4ου αι. π.Χ.), 436-438 (4ος αι. π.Χ.), 442 (330 π.Χ.), 447-448 (τέλη του 
4ου αι. π.Χ.).

161. Βλ. A gora  XII, 124, πίν. 29, αριθ. 722-723 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.).
162. Βλ. Corinth VII, III, 79, πίν. 15, 52, αριθ. 399 (225 π.Χ.), 404 (275 π.Χ.), 408 (250 π.Χ.).
163. Ε. Μπαζκοτοπούλου-Βαλαβάνη, Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  πίν. 20 (11682, α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 21α (11740, α' μισό 

του 3ου αι. π.Χ.).
164. M édéon V, 62, οχέδ. 111-112, 75.7 (275-250 π.Χ.).
165. Α. Ωνάοογλου, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 31 β (α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).
166. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
167. Βλ. σχετικά Bielefeld 1970, 12, 15.
168. Βλ. σχετικά Stylistic Progression, 32.
169. Πρβλ. ανάλογα κατασκευαστικά γνωρίσματα στις φιάλες τύπου «Medusa bowl», την πρόχου με λαιμό αριθ. 672 

και την οινοχόη αριθ. 169 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων 
τους και στον περιγραφικό κατάλογο.

170. Πρβλ. παραπλήσιο χαρακτηριστικό και στα παραδείγματα από την Κόρινθο, βλ. Corinth VII, III, 76-82.
171. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την παραλλαγή του κανθάρου κρητικού τύπου, όπου σχετικά παραδείγματα.
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πλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα θέματα τα οποία κοσμουν τους κανθάρους της σειράς το 
βουκράνιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαη>έρον από την άποψη του περιεχομένου, καθώς χαρακτη
ρίζει και τις φιάλες τυπου «Medusa bowl», για τις οποίες πιθανολογείται ότι ήταν σκευή με τελε
τουργικό προορισμό172. Με την προϋπόθεση αυτή και με κύριο στήριγμα τα κοινά κατασκευαστι- 
κά-διακοσμητικά στοιχεία τους δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι τρεις κάνθαροι να εί
χαν ανάλογο χαρακτήρα ή σκοπό.

6) Με «ανάγλυφα πέταλα» (Πίν. 13γ και 83β· Χρονολογικός Πίνακας III)

Οι κάνθαροι της ολιγάριθμης αυτής ομάδας αποτελούν τόσο με το σχήμα όσο και με τη διακόσμη- 
σή τους, που ανήκει στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτϋος», αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μέσα 
στο σύνολο των κανθάρων από την κεντρική Κρήτη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειο
νότητά τους προέρχονται από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» (αριθ. 155, 191, 201), με εξαίρεση το 
αγγείο αριθ. 657, που έχει βρεθεί στο γειτονικό Αστρίτσι. Ο τύπος μπορεί να παραβληθεί γενικά με 
το σχήμα των καλυκωτών κυπέλλων, τα οποία εμφανίζονται στην Αττική ή στην Όλυνθο στο β' τέ
ταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ δεν φαίνεται να έχει συνέχεια στον αττικό Κεραμεικό μετά το α' τέ
ταρτο του 3ου αι. π.Χ.173. Ο χρονολογικός προσδιορισμός των παραδειγμάτων, ο οποίος στηρίζε
ται κυρίως στη μορφολογική εξέταση, ιδιαίτερα σε επιμέρους στοιχεία του τυπου, όπως στο σχή
μα της βάσης, οδηγεί σε χρονολόγηση η οποία μπορεί να τοποθετηθεί γενικά στο α' μισό του 2ου 
αι. π.Χ. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος φαίνεται να παράγεται μόνο στην περιοχή της 
Κνωσού και για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά ανασκα- 
φικά δεδομένα, γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση για απόδοσή του στο τοπικό εργαστήριο της 
περιοχής αυτής.

Τα γενικά μορφολογικά γνωρίσματα αποδίδονται σχεδόν όμοια σε όλα τα παραδείγματα της 
ομάδας. Το βαθύ ημισφαιρικό σώμα με διακόσμηση από «ανάγλυφα πέταλα» στηρίζεται σε βάση 
κωνική, που άλλοτε διαμορφώνεται βαθμιδωτή174 (αριθ. 201) και άλλοτε με οριζόντια αυλάκωση 
(αριθ. 155, 657). Ο ευρϋς και σχετικά ψηλός λαιμός ανοίγει προς τα επάνω και τελειώνει σε χείλος 
στραμμένο προς τα έξω. Στο εσωτερικό του καταλήγουν οι ταινιωτές λαβές στο μοναδικό παρά
δειγμα που διατηρούνται (αριθ. 657), ενώ σε δυο περιπτώσεις αυτές φαίνεται να αγγίζουν τη ρίζα 
του χείλους (αριθ. 191, 201 )175. Γενικά τα ανάγλυφα στοιχεία του τυπου θα μπορούσαν να συνδε- 
θοϋν με ορισμένες μορφές «καλυκωτών» κανθάρων176, ακόμη με τους ραβδωτούς της παραλλαγής 
με το πλαστικό ή το απλό χείλος177, ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί και η περίπτωση των ανάγλυ
φων σκϋφων178. Οι κάνθαροι είναι εγχώρια προϊόντα, όπως φανερώνει η ποιότητα του πηλού και 
ιδιαίτερα του ανομοιόμορφου μελανού γανώματος, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηριστικό

172. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τις φιάλες τυπου «Medusa bowl».
173. Βλ. σχετικά Agora XII, 121-122, σχέδ. 7, πίν. 28, αριθ. 691-695· Olynthus XIII, 294, πίν. 190-191, αριθ. 526. Για 

σχετικά παραδείγματα του τέλους του 4ου αι. π.Χ., βλ. Miller 1974, 231, πίν. 31, αριθ. 16-17- Πατσιαδά 1983, 118-119, 
πίν. 65α, αριθ. 106-107- Sciatbi, 70, αριθ. 189, 191, πίν. LVI, αριθ. 118, 124.

174. Πρβλ. για το σχήμα της βάσης την ανάλογη τής πρόχου οε σχήμα «τουλίπας» αριθ. 1 ή του «καλαθόσχημου» καν
θάρου αριθ. 3 από την Απολλωνία, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

175. Ο τρόπος αυτός ένωσης της λαβής με το χείλος βασίζεται κυρίως στην αποκατάσταση που έχει προτείνει ο Cal
laghan, βλ. U M , 116.

176. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τους καλυκωτοΰς κανθάρους με το πλαστικό χείλος.
177. Πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο αριθ. 90 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχή

ματος.
178. Για την κατηγορία αυτή των αγγείων, βλ. Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 149-150, οχέδ. 36, Π 1438, όπου 

και σχετικά σχόλια.
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III. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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γνώρισμα του τύπου αποτελούν τα «ανάγλυή)α πέταλα» ή τα γλωσσωτά στοιχεία, που αγκαλιάζουν 
το στόμα και συνδυάζονται με γραπτά ή χαρακτά κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», 
τα οποία απλώνονται γύρω από το λαιμό και το αναότερο σοόμα179. Αξίζει ακόμη να σημεκυθεί ότι 
τόσο ο ανάγλυφος διάκοσμος όσο και τα αιχμηρά τελειώματα φανερώνουν ιδιαίτερη σχέση με τη 
μεταλλοτεχνία της εποχής και οδηγουν σε μετάλλινα σκευή, τα οποία πιθανότατα είχε υπόψη του ο 
τεχνίτης στην κατασκευή του αγγείου180.

7) Ο κυλινδρικός (Πίν. 13δ και 83γ· Χρονολογικός Πίνακας III)

Ο κάνθαρος αριθ. 662, άγνωστης προέλευσης, είναι το μοναδικό παράδειγμα της παραλλαγής με 
κυλινδρικό σώμα που ανταποκρίνεται στον αττικό τύπο, ο οποίος απαντά στην αθηναϊκή Αγορά 
και στο Δίπυλο περί τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Το σχήμα του κανθάρου, το οποίο μπορεί να θειορη- 
θεί προδρομικό του γωνιώδους και του «καλαθόσχημου» τυπου181, σχετίζεται με τη μορή)ή ενός με
λανόμορφου κυπέλλου, γνωστού κυρίως στην εγχώρια κεραμική της Βοιωτίας, όπου το σχήμα εμ
φανίζεται σε ανασκαφικά σύνολα ήδη από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., ενώ εξακολουθεί να παράγε- 
ται στα τοπικά εργαστήρια της περιοχής έως τα μέσα τουλάχιστον του 3ου αι. π.Χ.182.

Τα κυρία γνωρίσματα του τυπου είναι η πλατιά δακτυλιόσχημη βάση στην οποία στηρίζεται 
το σχεδόν κυλινδρικό οώμα, που καμπυλώνει οτο κάτω μέρος, ενώ ουδεμία σχεδόν διαμόρφωση 
χείλους υπάρχει στο πέρας του τοιχοόματος. Οι λαβές διαμορφώνονται ταινιωτές, συχνά με πλα
στικά στοιχεία στη ράχη τους, ενώ αντιπροσωπευτικό γνώρισμα του τυπου αποτελούν τα κοσμή
ματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», τα οποία κατά κανόνα αναπτύσσονται σε καθεμιά πλευ
ρά του λαιμού183. Μολονότι ο κάνθαρος αριθ. 662 σχετίζεται μορφολογικά με τον αττικό τύπο, ορι
σμένα επιμέρους γνωρίσματα παραλλάσσουν από το βασικό σχήμα. Ακόσμητος, με φροντισμένο 
πλάσιμο και γανωμένος με μελανό, μέτριας ποιότητας μεταλλικό επίχρισμα, ο κάνθαρος χαρα
κτηρίζεται για την πλατιά δακτυλιόσχημη βάση, η οποία φέρει στην κάτω, ελάχιστα κοίλη επιφά
νεια βαθιά κυκλική αυλάκωση184. Το οοιμα έχει το βασικό κυλινδρικό σχήμα του αρχικού τύπου, ενώ 
οι λαβές, που διαμορφώνονται διπλές, κυλινδρικές, με τριγωνικό περίγραμμα, και διακλαδίζονται 
στην ένωση με το χείλος, θυμίζουν τις αντίστοιχες από άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής, 
όπως είναι οι οινοχόες, οι υδρίες ή οι πρόχοι με λαιμό185. Το παράδειγμα αυτό δύσκολα μπορεί να 
χρονολογηθεί, καθώς τα ανασκαφικά δεδομένα είναι ανύπαρκτα, ενώ τα γενικά μορφολογικά χα
ρακτηριστικά οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., χωρίς τη δυνατότητα 
ακριβέστερου προσδιορισμού186.

179. Για τα κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», βλ. στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική αυτή τεχνοτροπία.
180. Σχετικά με το θέμα της ερμηνείας των πήλινων αγγείων με βάση ανάλογα μετάλλινα πρότυπα, βλ. οτο αντίστοι

χο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. επίσης Η. Thompson 1934, 432- 
434· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 121, ιδιαίτερα υποοημ. 22.

181. Βλ. A gora  XXIX, 97.
182. Πολυάριθμα παραδείγματα του τύπου βρέβηκαν στο Καβείριο της Θήβας, βλ. σχετικά Kabirion I, 95-128, πίν. 

17-19, 26, 44-59. Για περισσότερα σχόλια, βλ. Agora XXIX, 97-98· Watzinger 1901, 91· Η. Thompson 1934, 444-445.
183. Βλ. Agora XXIX, 97-100, όπου και σχετικά παραδείγματα.
184. Πρβλ. για τον τύπο της βάσης τον αντίστοιχο των πρώιμων κυλινδρικών κυπέλλων, βλ. οτο κεφάλαιο για την εξέ

λιξη του οχήματος.
185. Πρβλ. σχετικά την οινοχόη αριθ. 409 από την Κνωσό, την υδρία αριθ. 604 από το Καμηλάρι και την πρόχου με 

λαιμό αριθ. 669, άγνωστης προέλευσης, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη των οχημά
των τους.

186. Πρβλ. σχετικά τους κανθάρους αριθ. 173-176 από την Αγορά των Αθηνών, βλ. Agora XXIX, σχέδ. 13, πίν. 16.
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Οι κάνθαροι της παραλλαγής αυτής αντιστοιχούν σε αττικό τύπο187, ο οποίος εμφανίζεται στην 
αθηναϊκή Αγορά στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., όπου παράγεται για μικρό χρονικό διάστημα188, αλ
λά διαδίδεται πλατιά στους ελληνιστικούς χρόνους, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται συχνά στα μεγάλα 
κέντρα της εποχής189. Βασικό χαρακτηριστικό της μορφής αποτελεί η διάπλαση του σώματος, 
όπου η μετάβαση από το ελάχιστα διογκιομένο ή σχεδόν ευθΰγραμμο κάτω μέρος του αγγείου προς 
τον ψηλό, ευρύ και καμπύλο λαιμό αποδίδεται σχεδόν γωνιώδης, ενώ συχνά η άρθρωση τονίζεται 
με οριζόντια χάραξη. Η βάση σχηματίζεται από επάλληλα δακτυλίδια, ενίοτε με αυλακώσεις εν
διάμεσα, ενώ οι κατακόρυφες ταινιωτές λαβές κοσμούνται στις ράχες με πλαστικά στοιχεία. Εξάλ
λου, χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραλλαγής αποτελεί η διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτΰος», που απλώνεται στο ανώτερο σώμα του αγγείου.

Στην πλειονότητά τους τα γνωστά παραδείγματα του τύπου προέρχονται από την περιοχή της 
Κνωσού (αριθ. 129, 143, 153, 163, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 358, ιερό Γλαύκου- αρίθ. 26-29, 
Μικρό Ανάκτορο), ενώ δυο ακόμη αναφέρονται από την Απολλωνία (αριθ. 3, 5). Ο χρονολογικός 
προσδιορισμός που προκύπτει από τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα επιτρέπει την ένταξη των 
παραδειγμάτων γενικά στο χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο 
αργότερα. Πάντως, αξιοσημείωτο είναι ότι αν και οι κάνθαροι της ομάδας μπορούν να προσγραφούν 
γενικά στο βασικό αττικό τύπο, ωστόσο η παρουσία ορισμένων επιμέρους μορφολογικών διαφο
ροποιήσεων, κυρίως στη διάπλαση της βάσης ή των λαβών, δηλώνουν την ποικιλότροπη εμφάνιση 
του σχήματος στην εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης.

Στο βασικό τύπο το σχήμα παραμένει γωνιώδες. Χαρακτηριστική όμως είναι η αύξηση του 
ύψους του λαιμού σε σχέση με το κατώτερο σώμα (αριθ. 3, 26, 163, 358), η μείωση της διαμέτρου 
στο ανώτερο τμήμα του, συνοδευόμενη από την εντονότερη στροφή του χείλους προς τα έξω (αριθ. 5, 
28, 153, 358), ή ο περιορισμός της επιφάνειας στο σημείο μετάβασης από τη βάση προς το σώμα 
(αριθ. 3, 26-29, 163, 358). Οι μορφολογικές αυτές διαφοροποιήσεις ελάχιστα μπορούν να σχετι
στούν με την εξελικτική πορεία του σχήματος και να χρησιμεύσουν ως χρονολογικές ενδείξεις για 
τη διάκριση ανάμεσα σε παλαιότερα και νεότερα παραδείγματα. Αντιθέτως, θα πρέπει να συν
δυαστούν περισσότερο με την ύπαρξη διαφορετικών κεραμικών παραδόσεων190. Ωστόσο, οι κάν
θαροι της σειράς, ανεξάρτητα από τη διαφοροποιημένη μορφή τους, έχουν ορισμένα κοινά χαρα
κτηριστικά τόσο κατασκευαστικά όσο και μορφολογικά. Ο πηλός είναι κατά κανόνα καστανόχρω- 
μος ή κοκκινωπός, σχεδόν πάντοτε καθαρός, ενώ οι δύο επιφάνειες καλύπτονται από καστανό- 
χρωμο ή μελανό αμαυρό, κακής ποιότητας γάνωμα, κάποτε με μεταλλική υφή (αριθ. 153). Εξαί
ρεση στον κανόνα αποτελείτο παράδειγμα αριθ. 143, με στιλπνό μελανό γάνωμα, ενώ, συνηθέστε- 
ρα, θέματα χαρακτά ή γραπτά της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» κοσμούν καθεμιά πλευρά του 
λαιμού (αριθ. 3, 26, 153, 358) ή απλώνονται γύρω από αυτόν (αριθ. 129, 163).

Σε ό,τι αφορά τα μορφολογικά γνοτρίσματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι χαρακτηριστική είναι 
η διαμόρφωση της βάσης, η οποία άλλοτε σχηματίζεται κωνική (αριθ. 28-29) άλλοτε πάλι αποτε-

8) Ο  γω ν ιώ δ η ς (Π ίν . 13ε- 14α και 83δ· Χ ρο νο λο γ ικ ό ς Π ίν α κ α ς  I I I )

187. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος του κυλινδρικού κανθάρου.
188. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 100-103, όπου και περισσότερα σχόλια.
189. Για την εξέλιξη του σχήματος στην Αττική, βλ. σχετικά Agora XXIX, 100-103, αριθ. 183-231,σχέδ. 14-16, πίν. 17- 

21. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Corinth VII, III, 83-86, αριθ. 458, 514, πίν. 16, 53· A lt-Á g ina  II, 1,73, αριθ. 
538, πίν. 41· Braun 1970, 167, πίν. 79:3- Demetrias I, 105, αριθ. 72, πίν. 41:3· Β. Πατσιαδά, Β 'Ε λΧ Κ ερ , 167-168, αριθ. 83, 
πίν. 61 :α, β· Adriani 1940, 79-80, σχέδ. 38.

190. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και οε άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής, όπως σε κυλινδρικά κύπελλα 
και οε ανάλογης μορφής πρόχους, οε οινοχόες, μαγειρικά σκευή ή λεκάνες, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα αντί
στοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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λείται από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια (αριθ. 3, 5, 26, 163, 358), ενώ η κάτω επιφάνεια αποδί
δεται κοίλη (αριθ. 5) ή με κωνική βάθυνση (αριθ. 3, 26, 163, 358). Το σχήμα αυτό της βάσης, που 
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους κανθάρους της σειράς, αναγνωρίζεται συχνά σε παράλληλα από το 
μικρασιατικό χώρο, κυρίως από την Πέργαμο191, ενώ δεν λείπουν και τα παραδείγματα από την 
εγχώρια παραγωγή192. Επίσης, ξεχωριστό γνώρισμα του τΰπου αποτελούν οι οριζόντιες χαράξεις, 
που άλλοτε απλές και άλλοτε διπλές περιτρέχουν το κατώτερο σώμα και τη ρίζα του χείλους, όπου 
καταλήγουν οι ταινιωτές λαβές. Σε μία ακόμη περίπτωση συμπλήρωμα των λαβών αποτελούν τα 
πλαστικά πηνία στη ράχη τους (αριθ. 163), διακοσμητικά στοιχεία αρκετά γνωστά και από άλλες 
κατηγορίες κεραμικής193. Μοναδική είναι η περίπτωση του κανθάρου αριθ. 5, όπου στις απολήξεις 
των λαβών διαμορφώνονται λοβοί, στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τα γνωστά παραδείγματα της 
εγχώριας παραγωγής, ενώ αναγνωρίζεται συχνά σε αγγεία, κατά κύριο λόγο κανθάρους, από άλλες 
περιοχές του ελληνιστικού κόσμου194.

Μολονότι το γενικό σχήμα του αγγείου ελάχιστα διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της πε
ριόδου που χρησιμοποιείται, ωστόσο θα πρέπει να επισημανθουν ορισμένες αλλαγές, οι οποίες 
σημειώνονται στα όψιμα παραδείγματα της σειράς. Ο κάνθαρος αριθ. 27, που χρονολογείται περί 
τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., χαρακτηρίζεται για το έντονα γωνιώδες περίγραμμα του σώματος, όπου 
η ακμή συνοδεύεται από χαρακτή γραμμή. Επιπλέον, παρατηρείται διαφοροποίηση στο σχήμα 
της βάσης, η οποία αποδίδεται σχεδόν κωνική, καθώς τα χαρακτηριστικά πλαστικά δακτυλίδια 
συμφΰρονται στην απόδοσή τους. Όλα αυτά τα μορφολογικά γνωρίσματα, που δηλώνουν απλο
ποίηση και σχηματοποίηση του τΰπου, αναγνωρίζονται συχνά σε άλλα σύγχρονα είδη αγγείων της 
εγχώριας κεραμικής και αποδίδουν ενδιάμεσες μορφές, οι οποίες οδηγούν προς την τελική βαθ
μίδα εξέλιξης του σχήματός τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έλλειψη μέριμνας για την από
δοση του περιγράμματος ενισχΰεται και από την απουσία της διακόσμησης, η οποία κατά μία έν
νοια περιορίζεται σε απλή οριζόντια χάραξη στο ύψος των λαβών, ενώ μια δεύτερη υπογραμμίζει 
το χείλος195. Τα παραδείγματα αριθ. 28 και 29 με την προχωρημένη απλοποίηση στο σχήμα αντι
προσωπεύουν την τελική φάση στην εξέλιξη του τΰπου, η οποία τοποθετείται περί τα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ. ή αργότερα. Τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά των δΰο κανθάρων εντοπίζονται κυ
ρίως στη μορφή της βάσης και του σώματος. Τα παραδείγματα εμφανίζονται με βάση απλή, κω
νική, ψηλότερη στον κάνθαρο αριθ. 28. ΕΙαράλληλα, τα τοιχώματα σχηματίζουν έντονα γοινιώδες 
περίγραμμα, όπου το ανώτερο μέρος, ιδιαίτερα στον κάνθαρο αριθ. 29, αποδίδεται σχεδόν κατα- 
κόρυφο, ενώ το χείλος υπογραμμίζεται από δΰο παράλληλες αυλακώσεις.

191. Βλ. PergForsch 2, πίν. 15-16, D52, D65, D63.
192. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στον κάνθαρο κρητικοΰ τΰπου αριθ. 211, την κυλινδρική πρόχου αριθ. 212, το 

μικρογραφικό κάνθαρο αριθ. 352 ή τον αριθ. 661, με μόνη διαφορά ότι εδώ τα πλαστικά δακτυλίδια είναι τρία. Επίσης, 
το σχήμα αυτό της βάσης θυμίζει τις αντίστοιχες συγχρόνων κανθάρων του τΰπου με τα «ανάγλυφα πέταλα», κυπέλλων ή 
πρόχων, πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο αριθ. 201, τα θραΰσματα Η 15/1, Η 16/8-9 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» στην 
Κνωσό ή την πρόχου σε σχήμα «τουλίπας» αριθ. 1, βλ. U M , πίν. 89, στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την 
εξέλιξη των σχημάτων τους.

193. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο χαρακτηριστικό σε κανθάρους κρητικοΰ τΰπου, σε υδρίες της κατηγορίας «Hadra» ή 
σε τριφυλλόστομες οινοχόες, βλ. στα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτοιν τους.

194. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Corinth VII, III, 74-80, 83-85, πίν. 15-16, 52-53, αριθ. 378 (300 π.Χ.), 379 (250 
π.Χ.), 399 (225 π.Χ.), 401 (300 π.Χ.), 404 (275 π.Χ.), 460 (325 π.Χ.), 463 (250-225 π.Χ.), 466 (275 π.Χ.)· Agora XXIX, σχέδ. 
19, αριθ. 307.

195. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως για παράδειγμα στις κυλινδρι
κές πρόχους, ακόμη σε εκείνες με λαιμό και σε σχήμα «τουλίπας» ή στους αμφορίσκους και στις προχοΐσκες, βλ. στα κε
φάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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Οι «καλαθόσχημοι» κάνθαροι συγκροτούν αξιόλογη ομάδα μέσα στο σύνολο των κανθάρων από 
την κεντρική Κρήτη και ανταποκρίνονται στον αττικό τύπο, που γνωρίζει μεγάλη διάδοση είτε με 
αντιγραφές είτε με απομιμήσεις σε πολυάριθμα κέντρα του ελληνιστικού κόσμου196. Στην πλειο
νότητά τους οι κάνθαροι της σειράς προέρχονται απάτην περιοχή της Κνωσού (αριθ. 154, 165-166, 
202, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 355-357, 359, ιερό Γλαύκου· αριθ. 83, αποθέτης Μικρού Ανα
κτόρου), ενώ στην ίδια ομάδα μπορεί να προστεθεί και το παράδειγμα αριθ. 4 από το στρώμα κα
ταστροφής της Απολλωνίας, χρονολογούμενο στο 171 π.Χ.197. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ανάμεσα στα αγγεία του συνόλου περιλαμβάνονται και μικρογραφίες του σχήματος (αριθ. 355- 
357, 359) με αναθηματικό χαρακτήρα. Για τον τύπο αυτό του κανθάρου τα παραδείγματα από την 
Αγορά των Αθηνών προσφέρουν μια πρώτη ένδειξη για την παρουσία του σχήματος στην Αττική, 
που τοποθετείται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του τύπου σημει
ώνεται περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., ενώ το σχήμα παύει να εμφανίζεται στον αττικό Κεραμεικό 
στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα198.

Οι κάνθαροι της σειράς αυτής καλύπτουν τη χρονική έκταση από τα μέσα του 3ου έως το β' 
τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., προσφέροντας παράλληλα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του 
σχήματος για τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιείται. Ο χρονολογικός προσδιορισμός 
των κανθάρων στηρίζεται σε μορφολογικά κριτήρια, κυρίως στη σύγκριση με τύπους από άλλες 
περιοχές. Για το παράδειγμα από την Απολλωνία τα ανασκαφικά δεδομένα είναι περισσότερο 
σαφή, καθώς το αγγείο προέρχεται από το στρώμα καταστροφής της πόλης, χρονολογούμενο 
στο 171 π.Χ. Κύριο και χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραλλαγής αποτελεί η διαμόρφωση του 
σώματος, όπου το περίγραμμα σχηματίζει συνεχή σιγμοειδή καμπύλη από τη βάση έως το χεί
λος. Αξιομνημόνευτη είναι η παρατηρούμενη σε ορισμένα παραδείγματα ανάστροφη σχέση των 
αναλογιών199, στοιχείο που δεν δείχνει να οφείλεται στην ύπαρξη χρονικής απόστασης μεταξύ 
των παραδειγμάτων της ομάδας. Αντίθετα, το δεδομένο αυτό μπορεί να σχετιστεί με διαφορετι
κά κεραμικά εργαστήρια, φαινόμενο ήδη γνωστό και από άλλες κατηγορίες αγγείων της κεντρι
κής Κρήτης200. Με κριτήριο το χαρακτηριστικό αυτό, οι κάνθαροι της ομάδας μπορούν να δια- 
κριθούν σε εκείνους με κοντόχοντρες αναλογίες (παραλλαγή Α) και στους επιμήκεις κανθάρους 
(παραλλαγή Β).

9) Ο  «καλα θόσ χημ ος»  (Π  ί ν. 14β-15α κα ι 83ε-84α· Χ ρο νο λο γ ικ ό ς Π ίν α κ α ς  I I I )

196. Για τον «καλαθόσχημο» κάνθαρο και την εξέλιξη του σχήματος στον αττικό Κεραμικό, β.\. Agora  XXIX, 103-105, 
αριθ. 232-277, σχέδ. 16-18, πίν. 22-28. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Γ ' Ε λλΚ ερ: 1) Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, 
πίν. 53α-β (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.), από την αρχαία Ηιόνα της ανατολικής Μακεδονίας, 2) Β. Πουλιος, πίν. 66β 
(Α4049, 220-210 π.Χ.), πίν. 69α-β (Α4037, 178-168 π.Χ.) (Α4353, 187-168/7 π.Χ.), απάτην περιοχή Σερρών, 3) Δ. Κυριάκου, 
πίν. 134, Π4121 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.) από την Πάτρα- V. Grozdanova, Β ' Ε λλΚ ερ , 68, πίν. 32f, (αρχές του 3ου αι. π.Χ.), 
από την Οχρίδα της περιοχής Πρεσπών- Καλτσάς 1983, 34, σχέδ. 6, πίν. 7δ, Π 1656 (225-200 π.Χ.), από την Πόλο- Πατσια- 
δά 1983, 116, 167-168, πίν. 61α-β, αριθ. κατ. 83 (Π2724, όψιμος 2ος αι. π.Χ.), σχέδ. 16, πίν. 61 γ, 84 (Π9330)- Morel 1981, 
262-263, πίν. 94, αριθ. 3450- PergForsch 2, 60, πίν. 9-10, D26- Tarsus 1,218, σχέδ. 124, 182, αριθ. 102, 1 ΙΟ- Demetrias I, 102- 
105, πίν. XX, αριθ. 62-71 · H istria II, 195, πίν. 98, XXXVH:2’ Pfrommer 1985, 56, 69, σχέδ. 32, αριθ. 32. Πρβλ. επίσης την 
κορινθιακή παραλλαγή, γνωστή και σε ά,Υλες περιοχές του ελληνισμού, βλ. Corinth VII, III, 76-82, πίν. 15, 52-53, αριθ. 
389-450· PergForsch 2, 49-50, πίν. 14-16, D52-D66- Ephesos IX, ii/ii, Β, 35-36, 45-46, πίν. 24-28, 18-Β29.

197. Από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο προέρχεται και ένας τρίτος αδημοσίευτος κάνθαρος (ΜΗ22239), ο οποίος ανή
κει στον τύπο που εξετάζεται εδώ.

198. Για σχετικά παραδείγματα και σχόλια, βλ. Η. Thompson 1934, 320, εικ. 5, Α30, Α31, 338, εικ. 18, Β21- Braun 
1970, πίν. 79, αριθ. 9, 79, 80, 81, 101, 102, 114· A gora  XXIX, 103-104, αριθ. 232, 263, σχέδ. 16-17, πίν. 22, 25.

199. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στον αντίστοιχο αττικό τύπο, βλ. Agora  XXIX, 103-104.
200. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο στις κυλινδρικές πρόχους και στα ανάλογου τυπου κύπελλα, τις οινοχόες, τους αμφο

ρείς ή τις υδρίες, τα μαγειρικά σκευή, τα άωτα σκυφίδια ή τα πινάκια, που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα αντίστοιχα 
κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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Στην παραλλαγή Α, όπου ανήκουν τα περισσότερα παραδείγματα (αριθ. 4, 83, 154, 165-166, 
202, 355-356), το σώμα διαμορφώνεται ευρΰ, με σχετικά πλατιά την επιφάνεια στήριξης, ενώ το 
τοίχωμα σχηματίζει άνετη σιγμοειδή καμπύλη, η οποία ενίοτε συνοδεύεται και από την εντονότε
ρη στροφή του χείλους προς τα έξω. Αντίθετα, στην παραλλαγή Β το σχήμα του αγγείου είναι επί- 
μηκες και η καμπυλότητα του σώματος σχετικά άτονη (αριθ. 357, 359). Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι η διάρκεια ζωής της παραλλαγής Α είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη της παραλ
λαγής Β, καθώς τα παραδείγματά της καλύπτουν το χρονικό διάστημα ενός περίπου αιώνα, δηλα
δή από τα μέσα περίπου του 3ου έως το β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Αντίθετα, οι κάνθαροι της πα
ραλλαγής Β συγκεντρώνονται στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα ο πηλός είναι καστανόχρωμος ή κοκκινωπός, σχεδόν πάντο
τε καθαρός, με μόνη εξαίρεση τον κάνθαρο αριθ. 4, που έχει κατασκευαστεί από τεφρό με ξένες 
προσμείξεις πηλό. Το γάνωμα είναι συνήθως μελανό, θαμπό, μέτριας ποιότητας, και καλύπτει 
ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου. Τα κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», όπου 
εμφανίζονται, κοσμουν καθεμιά πλευρά του λαιμού (αριθ. 154, 165-166, 202, 355) ή απλώνονται 
γύρω από αυτόν (αριθ. 4, 357). Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους μορφολογικά γνωρίσματα θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η βάση των κανθάρων και στις δυο παραλλαγές διαμορφώνεται χαμηλή, κωνική 
(αριθ. 355-356, 359), κάποτε με περιμετρική αυλάκωση στην κάτω κοίλη επιφάνεια (αριθ. 83, 
355)201, ενώ σε μια τρίτη περίπτωση αποτελείται από δυο επάλληλα άνισα δακτυλίδια (αριθ. 4, 
357)202. Όπως οτους γωνιώδεις κανθάρους, έτσι και στην εξεταζόμενη παραλλαγή σημαντικό χα
ρακτηριστικό αποτελούν οι οριζόντιες χαράξεις που περιτρέχουν το σώμα στη ρίζα των λαβαίν ή 
του χείλους, όπου καταλήγουν οι ταινιωτές λαβές.

Στην αρχή της παραλλαγής Α πρέπει να τοποθετηθούν οι μικρογραφικοί κάνθαροι αριθ. 355 
και 356 και το παράδειγμα αριθ. 83, ενώ η σύγκριση με παράλληλα από τον αττικό Κεραμεικό οδη
γεί με μεγάλη πιθανότητα στη χρονολόγησή τους στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ.203. Οι κάνθαροι της 
σειράς χαρακτηρίζονται για τη σχετικά πλατιά επιφάνεια στήριξης και το ευρυ, με αρκετά κα
μπύλο περίγραμμα στην κοιλιά σχήμα, το οποίο στον κάνθαρο αριθ. 83 μετατοπίζεται χαμηλότε
ρα, ενώ στη ρίζα του στραμμένου προς τα έξω χείλους καταλήγουν οι ταινιωτές λαβές. Δυο οριζό
ντιες αυλακώσεις υπογραμμίζουν το χείλος των κανθάρων, ενώ τρίτη περιτρέχει το κατώτερο σώ
μα των δυο μικρογραφικών από το ιερό του Γλαυκου204. Τη συνέχεια στην εμφάνιση των κανθά
ρων της παραλλαγής Α δίνουν τα παραδείγματα αριθ. 4, 154, 165-166 και 202, που εντάσσονται γε
νικά στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Στην όψιμη αυτή φάση το γενικό σχήμα παρουσιάζεται με μορ
φολογικά χαρακτηριστικά ελάχιστα διαφοροποιημένα από εκείνα των πρωιμότερων παραδειγμά
των. Το κύριο γνώρισμα, που προσδιορίζει επίσης την παραλλαγή Α, δηλαδή η πλατιά διαμόρφω
ση του σώματος, χαρακτηρίζει και τη μεταγενέστερη αυτή ομάδα. Αντίθετα, το σχήμα της βάσης 
εμφανίζεται διαφοροποιημένο και, όπου αυτή διατηρείται, αποτελείται από δυο επάλληλα άνισα 
δακτυλίδια, ενώ η κάτω επιφάνεια αποδίδεται κοίλη (αριθ. 4).

Στην παραλλαγή Β εντάσσονται οι μικρογραφικοί κάνθαροι αριθ. 357 και 359, που χρονολο
γούνται με βάση τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
Στα παραδείγματα αυτά, εκτός από το χαρακτηριστικό επίμηκες σώμα όπου τα ανώτερα τοιχώ

201. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε σύγχρονα ή νεότερα κυλινδρικά κύπελλα και σε ανάλογου τύπου πρόχους, βλ. 
στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

202. Πρβλ. ανάλογο σχήμα και σε ορισμένες βάσεις κανθάρων του γωνιώδους τύπου, βλ. παραπάνω στο σχετικό κε
φάλαιο για την παραλλαγή αυτή.

203. Η εξέλιξη του σχήματος είναι αρκετά προβληματική, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η σχέση των αναλογιών 
μήκους-πλάτους είναι ανάστροφη, βλ. o χ ε τ ικ á A g o ra  XXIX, 103-105, όπου σχετικά παραδείγματα.

204. ΓΙρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στους γωνιώδεις κανθάρους, βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την παραλλα
γή αυτή.
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ματα αποδίδονται σχεδόν ευθυγραμμα, στοιχείο το οποίο προσδιορίζει και την παραλλαγή, στα 
επιμερους χαρακτηριστικά αναγνωρίζεται η ίδια σχεδόν μορφή με εκείνη της παραλλαγής Α. Σε 
ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της βάσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον κανθάρο αριθ. 359 αποδί
δεται ψηλή, κωνική, μορφή ήδη γνωστή από την παραλλαγή Α, ενώ η αντίστοιχη στο παράδειγμα 
αριθ. 357 σχηματίζεται από δυο υποτυπώδη δακτυλίδια, μορφολογικό χαρακτηριστικό που προα
ναγγέλλει τις μεταγενέστερες βάσεις από διπλό πλαστικό δακτυλίδι του 2ου αι. π.Χ.205.

10) Ο «καλυκωτός» με πλαστικό χείλος (Πίν. 84β· Χρονολογικός Πίνακας III)

Ο τύπος του «καλυκωτοΰ» κανθάρου με το πλαστικό χείλος, που αντιπροσωπεύει η χαρακτηριστι
κή αυτή ομάδα, ανταποκρίνεται στο γνωστό αττικό σχήμα, το οποίο εμφανίζεται στα κεραμικά ερ
γαστήρια της Αθήνας στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. και γνωρίζει μεγάλη διάδοση σε πολλά κέντρα 
του ελληνισμού είτε με αττικά προϊόντα είτε με ντόπιες απομιμήσεις206. Το κατώτερο χρονολογικό 
όριο του σχήματος δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. για την Αττική, σε αντίθε
ση με άλλες περιοχές όπου οι εγχώριες αντιγραφές παρατείνουν τη χρήση του τυπου για μεγαλύ
τερο χρονικό διάστημα207. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σχήμα του αγγείου με το καλυκωτό σώμα και 
τον ψηλό κυλινδρικό λαιμό, ελάχιστα κοίλο στο μέσον του υψους, φαίνεται ότι αποδίδει σε γενικές 
γραμμές τόσο εκείνο του «καλυκωτοΰ» κρατήρα208 όσο και το ανάλογο του «καλυκωτοΰ» κυπέλ
λου209, ενώ οι ιδιόμορφες ελεΰθερες διπλές λαβές μιμοΰνται τις ανάλογες της αττικής κΰλικας των 
κλασικών χρόνων210.

Οι «καλυκωτοί» κάνθαροι της σειράς προέρχονται από τη δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κε- 
η>άλιτης Κνωσοΰ (αριθ. 283) και από έναν αποθέτη ή ιερό στην ίδια περιοχή (αριθ. 410-415). Επει
δή τα ανασκαφικά δεδομένα αναφορικά με τα παραδείγματα από το ιερό ή τον αποθέτη δεν είναι 
διευκρινιστικά, ο χρονολογικός προσδιορισμός στηρίζεται αναγκαστικά στη μορφολογική εξέτα
ση με το παράλληλο αριθ. 283, το οποίο μαζί με τα συνευρήματά του τοποθετείται χρονικά στο β'

205. Πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο αριθ. 4 της παραλλαγής Α η τους γωνιώδεις κανθάρους αριθ. 3 από την Απολλωνία, 
αριθ. 358 από το ιερό του Γλαΰκου, αριθ. 163 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» και αριθ. 26 από τον αποθέτη του Μικρού 
Ανακτόρου, βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την παραλλαγή αυτή.

206. Οι «καλυκωτοί» κάνθαροι, που συνηθέστερα είναι μελαμβαφείς, άλλοτε φέρουν ανάγλυφες ραβδώσεις στο σώμα 
και άλλοτε αποδίδονται απλοί. Παράλληλα, εμφανίζονται τόσο με πλαστικό όσο και με απλό χείλος. Τα όψιμα αττικά πα
ραδείγματα του τυπου κοσμούνται συχνά με θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος», ενώ δεν είναι σπάνιες οι περι
πτώσεις που φέρουν ονόματα, όπω ς ΑΦΡΟΔΙΤΗ ή ΦΙΛΙΑΣ στο λαιμό ή στο χείλος, βλ. σχετικά Agora XXIX, 85-89, αριθ. 52-93, 
σχέδ. 7-9, πίν. 6-9· Schaal 1923, πίν. 59ε· M édéon V, 89, εικ. 164 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.). Επίσης, πρέπει να αναφερθεί 
ότι σε ορισμένα παραδείγματα του τυπου η επιφάνεια είναι επιχρυσωμένη, κατ’ απομίμηση των ανάλογων σκευών από 
πολύτιμο μέταλλο, βλ. Corinth VII, III, 72. Για κανθάρους «καλυκωτους» των κλασικών χρόνων, βλ. Agora XII, 118-119, 
οχέδ. 7, πίν. 28, αριθ. 648-670· Olynthus XIII, πίν. 183, αριθ. 499 (α'τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), 502-504 (β'τέταρτο του 4ου 
αι. π.Χ.), πίν. 184, αριθ. 497-498 (α' μισό του 4ου αι. π.Χ.), πίν. 187, αριθ. 501 (β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), 505-506 (β' 
και α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), 509 (β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), πίν. 189, αριθ. 517 (α' μισό του 4ου αι. π.Χ.). Για νεό
τερα παραδείγματα, βλ. Η. Thompson 1934, 338, εικ. 18, Β17-Β20 (320-240 π.Χ.)· Miller 1974, πίν. 30, αριθ. 8-10 (μετά 
το 275 π.Χ.)· Rotroff 1991, 65, σχέδ. 1 (μετά το 275 π.Χ.), 71, σχέδ. 5 (περί το 260 π.Χ.), 75, σχέδ. 6 (περί το 260 π.Χ.)· 
Sciatbi, πίν. LUI, αριθ. 104.

207. Βλ. Rotroff, ό.π., και Agora XXIX, ό.π., όπου σχετικά παραδείγματα. Πρβλ. επίσης την περίπτωση των κανθά
ρων από την Κόρινθο, βλ. Corinth VII, III, 71-74, πίν. 14, 51, αριθ. 375-376 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

208. Για το σχήμα του «καλυκωτοΰ» κρατήρα, βλ. γενικά Richter - Milne 1935, 7-8, εικ. 55-59. Για περισσότερα πα
ραδείγματα, βλ. Boardman 1974 και Boardman 1975, εικ. 227 και εικ. 22-24, 130, 172, 188, 274, 306, αντίστοιχα.

209. Βλ. Agora XII, 121-122, σχέδ. 7, πίν. 28, αριθ. 691-695. Βλ. επίσης RotrofT1991, πίν. 15, αριθ. 9· Miller 1974, πίν. 
31, αριθ. 16-17· Πατσιαδά 1983, 118-119, πίν. 65α, αριθ. 106-107.

210. Βλ. γενικά για το σχήμα Agora XII, 88-97, σχέδ. 4-5, 20, 22, πίν. 18-20, 49, αριθ. 378-445· Πατσιαδά 1983, 111- 
112, πίν. 55γ-δ, αριθ. 38 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).
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μισό του 2ου αι. π.Χ., με μεγαλύτερη πιθανότητα περί τα τέλη του211. Οι όψιμοι αυτοί κάνθαροι με 
το σχήμα τους αντιπροσωπεύουν σχεδόν στερεότυπη επανάληψη του αρχικού αττικού τυπου και πα
ράλληλα επιβεβαιώνουν τη χρησιμοποίηση του σχήματος έως τον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ., καθώς 
επίσης και την ανεξάρτητη εξέλιξή του. Όλοι οι κάνθαροι της ομάδας εμφανίζουν ένα βασικό σχή
μα με επουσιώδεις διαφοροποιήσεις, οι οποίες σημειώνονται κυρίως στην ανάγλυφη διακόομηοη 
του σώματος ή στο περίγραμμά του. Επίσης, χαρακτηριστικά γνώρισματα των παραδειγμάτων, 
όπως και όλων σχεδόν των ευρημάτων από το ιερό ή τον αποθέτη, αποτελούν τα χοντρά τοιχώματα 
και γενικά η βαριά κατασκευή. Ο πηλός είναι καστανόχρωμος ή κοκκινωπός, πάντοτε όμως καθα
ρός, η υφή της εξωτερικής επιφάνειας λεία, ενώ το επίχρισμα, όπου διατηρείται, έχει κοκκινωπό ή 
μελανό χρώμα212. Τα κοινά αυτά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρατηρούνται στους 
κανθάρους της ομάδας, σε συνδυασμό με την ομοιότητα στο σχήμα αλλά και τη σύγχρονη χρονο
λόγησή τους επιτρέπουν την υπόθεση για απόδοση των παραδειγμάτων σε εργαστήριο της περιο
χής της Κνωσού, το οποίο πρέπει να είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια παραγωγής.

Όπως προαναφέρθηκε, τα μορφολογικά γνωρίσματα των κανθάρων αυτής της ομάδας αντι
στοιχούν γενικά προς εκείνα του αττικού τυπου. Το χαρακτηριστικό όμως στοιχείο που διαφοροποι
εί τα παραδείγματα από τα αττικά παράλληλα είναι η απλοποίηση του σχήματος της βάσης, η οποία 
σε όλες τις περιπτώσεις αποδίδεται χαμηλή, κωνική, μικρή σε σχέση με το σιόμα, ενώ στην κάτω επι
φάνεια διαμορφώνεται βαθιά κυλινδρική κοιλότητα. Βάσεις κανθάρων με το σχήμα αυτό δεν είναι 
γνωστές, με μόνη ίσως εξαίρεση ένα παραπλήσιο παράδειγμα από την ομάδα Β (Β20) του Η. 
Τ1τοηιρ8οη από την αθηναϊκή Αγορά, που αποδίδεται με χαμηλή βάση, χωρίς όμως το οχήμα αυτό 
να ανταποκρίνεται σε εκείνο των κρητικών παραδειγμάτων213. Μάλιστα, ο ίδιος μελετητής αναγνω
ρίζει στενή σχέση του τυπου με μετάλλινα σκευή, καθώς το σχήμα αυτό με την πλατιά διάδοση έχει 
συχνά αποδοθεί σε μέταλλο, όπως φανερώνουν τα παραδείγματα από το θησαυρό του Τάραντα και 
εκείνα από τον Βόσπορο214, ενώ δεν είναι σπάνιες οι απεικονίσεις του αγγείου σε «μεγαρικους» σκυ- 
φους ή ακόμη σε νομίσματα215. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το αγγείο 
αποδίδεται με ψηλό στέλεχος, ενώ η βάση σχηματίζεται από πλαστικά δακτυλίδια, μορφή η οποία 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μεταλλική», καθώς με το σχήμα της υποδηλώνει σαφέστερα κάποια 
σχέση με τη μεταλλοτεχνία216. Το σώμα, που αποδίδεται καλυκωτό και σε δυο περιπτώσεις σχηματί
ζει περίπου ανεστραμμένο κώνο (αριθ. 411,413), χαρακτηρίζεται κυρίως για τα ανάγλυφα γλωσσω- 
τά στοιχεία, τα οποία αγκαλιάζουν την επιφάνειά του. Τα λογχόσχημα πέταλα (αριθ. 283, 414-415) ή 
οι ακτινωτές ραβδοισεις-χαράξεις (αριθ. 410, 412) είναι τα συνηθέστερα θέματα, ενώ σε δυο περι
πτώσεις (αριθ. 411, 413) η επιφάνεια του σοψατος παραμένει ακόσμητη. Ο λαιμός, που διακρίνεται 
από το σώμα με στενό ώμο, είναι ψηλός, ευρυς, κυλινδρικός, και καταλήγει σε χείλος κατακόρυφο με 
πλαστικό περίγυρο στη ρίζα217. Ο τύπος του «καλυκωτοΰ» κανθάρου με το πλαστικό χείλος έχει σχε-

211. Για τη χρονολογική τοποθέτηοη της κεραμικής από τη δεξαμενή, βλ. K C G , 175-176· L P W , 51 και, επίσης, στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο για τα ανασκαφικά δεδομένα.

212. Όμοια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά παρατηρούνται και στα υπόλοιπα ευρήματα από τον ίδιο αποθέτη ή ιερό, 
βλ. στον περιγραφικό κατάλογο. Εκτός τοΰτου, η καστανοκόκκινη και λεία υφή της επιφάνειας υποδηλώνει προσπάθεια μί
μησης επιχρυσωμένων προτύπων, τα οποία δεν είναι σπάνια σε αυτό τον τΰπο του κανθάρου, βλ. Corinth VII, III, 72.

213. Βλ. Η. Thompson 1934, 338, εικ. 18.
214. Βλ. Wuilleumier 1930, 41-47, πίν. V, VI· Reinach 1892, πίν. XXXVIII.
215. Η. Thompson 1934, 363, εικ. 48, C36 και 386, D49. Βλ. Wuilleumier, ό.π.· Vlastos 1899, 1-8, πίν. Α, αριθ. 9.
216. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. 

CVA Brussels III (Β3), πίν. 1, αριθ. 11. Πρβλ. επίσης το παράδειγμα από τον τύμβο Ε της Νικήσιανης ή από τον τάφο Β 
του Δερβενιού, βλ. Barr-Sharrar - Borza 1982, 126, εικ. 5-6.

217. Στα αττικά παραδείγματα το πλαστικό χείλος ήταν συχνά κατασκευασμένο χωριστά και στη συνέχεια το προ
σάρμοζαν στο πέρας του λαιμού. Στα κρητικά παραδείγματα, όπως και σε εκείνα από άλλες περιοχές, μόνον ο πλαστικός 
δακτύλιος στη ρίζα του χείλους είναι πρόσθετος, βλ. Corinth VII, III, 73, ιδιαίτερα υποσημ. 71.
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δόν σύγχρονη και παράλληλη εμφάνιση με τον 
ανάλογο της παραλλαγής με το απλά χείλος, ενώ 
η εικόνα αυτή μορφολογικά μπορεί να παρα
βληθεί με την αντίστοιχη των κανθάρων της πα
ραλλαγής με το πλαστικό και το απλό χείλος218. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του τυπου αποτε
λούν και οι ίδιες οι λαβές, που σε όλες τις περι- 
πτοίσεις πλάθονται λεπτές, κυλινδρικές, και υ
ψώνονται ενωμένες και ελεύθερες από τον ώμο 
μέχρι περίπου το επίπεδο του χείλους ή λίγο ψη
λότερα, όπου καμπυλώνονται απότομα προς τα 
μέσα και κάτω. Εκτός τουτου, σε δυο παραδείγ
ματα (αριθ. 414-415) ξεχωριστό συμπλήρωμα 
του διακόσμου αποτελούν τα ανάγλυφα γυναι
κεία κεφάλια στη ρίζα των λαβών, κατασκευα
σμένα από την ίδια μήτρα. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι γενικότερα στη μεγάλη κατηγο
ρία των κανθάρων οι ανάγλυφες μορφές απα
ντούν σπανίως στην κάτω πρόσφυση των λαβών, 
ενώ ως παραπλήσιες περιπτώσεις μπορούν να 
αναφερθοΰν ορισμένοι κάνθαροι κρητικου τυ
που από το ιερό της Δήμητρας ή ο ανάλογος 
αριθ. 661, που κοσμούνται με πλαστικά κεφά
λια, διαφορετικού όμως τυπου, τα οποία προ
σαρμόζονται στη ρίζα των λαβών219.

Ο ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ - Η ΠΡΟΧΟΪΣΚΗ
(Πίν. 15β-17α και 84γ· Χρονολογικός Πίνα
κας IV)

Το σχήμα του αμφορίσκου και της προχοΐσκης, 
που αναγνωρίζεται σε σχετικά πολυάριθμα αγ
γεία από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής, 
ανταποκρίνεται σε τύπο ήδη γνωστό από τους 
κλασικούς χρόνους οτην περιοχή της Κνωσού, 
όπως φανερώνουν χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»220, ενώ 
εξακολουθεί να παράγεται στα τοπικά εργαστή-

218. Τα δεδομένα αυτά ισχύουν για την Αττική και την 
Κόρινθο, όπου συναντιόνται και οι δυο τύποι, βλ. Corinth 
VII, III, 73-74.

219. Βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος. 
Για τα πλαστικά στοιχεία στις λαβές, βλ. σχετικά στο κε
φάλαιο για τον ανάγλυφο διάκοσμο των αγγείων.

220. Βλ. σχετικά U M , πίν. 76, 78-79, Η5/4, Η9/5, Η 10/3.
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ρια και κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων (αριθ. 107-109, 132-134, 139, 140, 175, 206-207, 
210, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 45-47, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 288-289, ιερό Δήμη
τρας· αριθ. 354, ιερό Γλαυκου)221. Ωστόσο, ο τύπος δεν φαίνεται να διαδίδεται σε άλλες περιοχές της 
κεντρικής Κρήτης, γεγονός που επιτρέπει να θεωρηθεί το είδος αυτό του αγγείου αποκλειστικό δη
μιούργημα της κνωσιακής κεραμικής. Τη μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί το παράδειγμα αριθ. 
509 από το στρώμα καταστροφής της Λυττου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως εγχώρια αντιγραφή 
του τυπου, χωρίς όμως να αποκλείεται και η δυνατότητα εισαγωγής του αγγείου από την Κνωσό222.

Τα παραδείγματα αυτής της σειράς έχουν όμοιο σχήμα, ενώ η μόνη μεταξύ τους διαφορά βρί
σκεται στον αριθμό των λαβών, που άλλοτε δυο και άλλοτε μία αποτελούν τα στοιχεία εκείνα τα 
οποία προσδιορίζουν και διακρίνουν τα δυο είδη αγγείων. Κοινά και χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του τυπου είναι το σχεδόν σφαιρικό σώμα, με τη συνηθέστερα επίπεδη επιφάνεια στήριξης, και ο 
κυλινδρικός, ευρυτερος προς τα επάνω λαιμός, με τις παράλληλες βαμμένες αυλακώσεις. Η χαρα
κτηριστική αυτή διαμόρφωση του λαιμού μπορεί γενικά να παραβληθεί με την παραπλήσια μιας 
ομάδας οινοχοών από τη Λυττο, που αποδίδουν εγχώρια παραγωγή223, ενώ με συγγενική μορφή 
εμφανίζονται και άλλες από την περιοχή της γειτονικής Χερσονήσου, χρονολογούμενες στον πρώ
ιμο 3ο αι. π.Χ.224. Επίσης, οι κατακόρυφες ταινιωτές λαβές, που εκφύονται από τον ώμο, καμπυ
λώνουν επάνω από την επιφάνεια του χείλους και απολήγουν στο εσωτερικό του.

Στην πλειονότητά τους τα αγγεία αυτοΰ του τυπου είναι κατασκευασμένα από καστανό ή κοκ
κινωπό καθαρό πηλό, με γάνωμα συνήθως μέτριας ποιότητας, καστανόχρωμο ή μελανό, σε ορι
σμένες ακόμη περιπτώσεις μεταλλικό. Το επίχρισμα καλύπτει ολόκληρο το αγγείο και συνήθως 
απλώνεται άνιοα στην επιφάνεια.

Τα πρώιμα παραδείγματα του τυπου παραμένουν ακόσμητα, ενώ στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ. 
θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος» απλώνονται στη ζώνη του ώμου225. Επίσης, κατά την ίδια 
σχεδόν χρονική περίοδο παρατηρείται και δεύτερη ουσιώδης αλλαγή αναφορικά με το μέγεθος του 
αγγείου, το οποίο γίνεται μικρότερο, χαρακτηριστικό που θα διατηρηθεί σε όλα τα μεταγενέστερα 
παραδείγματα. Ε[ χρονική περίοδος όπου εντάσσονται τα αγγεία της σειράς δεν καλύπτει ολόκληρη 
την έκταση του 3ου-2ου αι. π.Χ. Με αυτή την προϋπόθεση δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη δια
γραφή της γραμμής εξέλιξης του σχήματος, μολονότι τα παραδείγματα της ομάδας προσφέρουν 
ικανοποιητική εικόνα του τυπου για το χρονικό διάστημα των ελληνιστικών χρόνων. Ο χρονολογικός 
προσδιορισμός των αγγείων στηρίζεται στα ανασκαφικά δεδομένα, όπου αυτά υπάρχουν, ενώ στις 
περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η συγκριτική μορφολογική εξέταση ως μοναδική μέθο
δος για την κατά προσέγγιση χρονολόγησή τους226.

Στην αρχή της σειράς μπορούν να τοποθετηθούν τα παραδείγματα αριθ. 107-109, 288 και 289, 
που χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Το σχήμα, στην πρώιμη αυτή φάση, χαρακτη
ρίζεται για την ελαφρώς κοίλη βάση και το σφαιρικό σώμα, ενώ ο ψηλός κυλινδρικός, ελάχιστα ευ
ρύτερος προς τα επάνω λαιμός, χωρίς διαμορφωμένο χείλος, διακρίνεται για τις παράλληλες αυ
λακώσεις, οι οποίες συνεχίζονται αραιότερες στην επιφάνεια του ώμου. Με τον τρόπο αυτό δια

221. Στην ίδια ομάδα μπορεί επίσης να ενταχθεί ο αμφορίσκος Η 17/4 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», ο οποίος δεν 
κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί στο Στριοματογραφικό Μουσείο Κνωσού, ενώ σύμφωνα με τα ανασκαφικά-μορφολογικά 
δεδομένα μπορεί να χρονολογηθεί στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., βλ. ΙΙΜ , πίν. 91.

222. Πρβλ. σχετικά τις ανάλογες περιπτώσεις της κυλινδρικής πρόχου αριθ. 434 ή εκείνων με λαιμό με προέλευση τη 
Λυττο, βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων τους και στο αντίστοιχο για τα τοπικά εργαστήρια.

223. ΙΙρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 441,442,490-493, βλ. στο κεφάλαιο για τις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης.
224. Βλ. Α Δ  45 (1990), Χρονικά, 415, πίν. 196β.
225. Πρβλ. ανάλογη εξέλιξη και στις κυλινδρικές πρόχους, βλ. στο κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή. Για τα κοσμή

ματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος», βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
226. Για το χρονολογικό προσδιορισμό των παραδειγμάτων, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του πε

ριγραφικού καταλόγου.
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μορφώνεται βαθμιαία η ζώνη του ώμου, όπου στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. θα αναπτυχθούν τα θέμα
τα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος», τα οποία θα κοσμουν την επιφάνεια αυτή μέχρι τις αρχές 
του 2ου αι. π.Χ. Με ανάλογο σχήμα και μέγεθος εμφανίζεται το παράδειγμα αριθ. 509, χρονολο
γούμενο στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.227, γεγονός που υποδηλώνει την αργή εξέλιξη του σχήμα
τος στο μεγαλύτερο διάστημα του 3ου αι. π.Χ., και ακόμη την καθυστερημένη επιβίωση χαρακτη
ριστικών από την πρώιμη φάση του τυπου228.

Αντίθετα, στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. ή και αργότερα, όπου εντάσσονται τα παρα
δείγματα αριθ. 45, 132-134, 139-140, 175, 206-207, 210 και 354, το σχήμα του αγγείου παρουσιάζε
ται αρκετά διαφοροποιημένο σε σχέση με τα προγενέστερα παράλληλα. Χαρακτηριστικά γνωρί
σματα της χρονικής αυτής βαθμίδας είναι το μικρότερο μέγεθος και το σχεδόν ωοειδές σώμα. Ο λαι
μός διαμορφώνεται ψηλότερος και γενικότερα ο τύπος εμφανίζει ραδινότερες αναλογίες. Επίσης, 
πρόσθετο και ξεχωριστό γνώρισμα για τον τύπο αποτελεί η παρουσία των γραπτών κοσμημάτων 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος» στη ζώνη του ώμου.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για τη χρονική αυτή περίοδο προσφέρουν το προχοίδιο 
αριθ. 139, το θραύσμα αριθ. 175 και ο αμφορίσκος αριθ. 45. Τα παραδείγματα αριθ. 45 και 175 δια- 
κρίνονται για την ελαφρώς κοίλη κάτω επιφάνεια της βάσης, χαρακτηριστικό που τα συνδέει πε
ρισσότερο με τα πρώιμα παραδείγματα της σειράς229. Αντίθετα, το προχοίδιο αριθ. 139 εμφανίζε
ται αρκετά διαφοροποιημένο, με επιμελέστερη την απόδοση της βάσης, όπου κυκλική αυλάκωση 
περιτρέχει την κάτω, σχεδόν επίπεδη επιφάνεια στήριξης. Το μορφολογικό αυτό γνώρισμα, που 
είναι αρκετά γνωστό και συνηθισμένο στην εγχώρια παραγωγή της Κνωσού, αναγνωρίζεται και σε 
άλλα είδη αγγείων, όπως σε κυλινδρικά και σε ημισφαιρικά κύπελλα ή σε κυλινδρικές πρόχους230. 
Τα υπόλοιπα παραδείγματα της ομάδας εμφανίζουν επίπεδη την κάτω επιφάνεια, ενώ χαρακτη
ριστική είναι η διαμόρφωση της βάσης από πολλαπλά επάλληλα δακτυλίδια στο μικρογραφικό 
αμφορίσκο αριθ. 354, στοιχείο που παραπέμπει στις ανάλογες των παραδειγμάτων αριθ. 352 και 
661 και αποδίδει γνώρισμα το οποίο κατά κανόνα απαντά σε αγγεία του 2ου αι. π.Χ.231.

Την όψιμη και τελική αυτή φάση στην εξέλιξη του σχήματος αντιπροσωπεύουν οι αμφορίσκοι 
αριθ. 46 και 47. Κυρία χαρακτηριστικά είναι τα σχετικά παχιά τοιχώματα, η ξηρότητα του περι
γράμματος, η εκτεταμένη χρήση της εγχάραξης στο σώμα και, ακόμη, οι οξυκόρυφες ράχες τιον 
λαβών, όπως αυτές εμφανίζονται στον αμφορίσκο αριθ. 46232. Όλα αυτά τα γνωρίσματα σε συν
δυασμό με την έλλειψη διακόσμου στη ζώνη του ώμου, χαρακτηριστικό στοιχείο και για τα πρώι
μα παραδείγματα της ομάδας, δηλώνουν τη βαθμιαία απλοποίηση του σχήματος και την τάση για 
περισσότερο γωνιώδη και ευθΰγραμμα περιγράμματα, μορφολογικό στοιχεία τα οποία σηματο
δοτούν γενικότερα την κεραμική του όψιμου 2ου-1ου αι. π.Χ.233.

227. Πρβλ. επίσης για το όχημα έναν apqiopioKo από την αναακαφή στο χοίρο του Στριοματογραφικού Μουσείου 
Κνωσού, ο οποίος με βάση τα συνευρήματά του χρονολογείται από τον Callaghan στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., βλ. σχε
τικά A R epL ond  31 (1984-1985), 128,σχέδ. 19.

228. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλα είδη αγγείων από το στρώμα καταστροφής της Λΰττου, όπως σε κανθά
ρους, πινάκια, μαγειρικά σκευή που ενδεικτικά αναφέρονται, βλ. στα κεφάλαια για τις κατηγορίες αυτές και στο κεφά
λαιο για τα τοπικά εργαστήρια.

229. Πρβλ. παραπλήσιο φαινόμενο και στα κυλινδρικά κύπελλα, βλ. στο κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή.
230. Πρβλ. επίσης για παραπλήσιο χαρακτηριστικό το προχοίδιο αριθ. 110 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» ή το αμ- 

φικωνικό κύπελλο αριθ. 34 από τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια 
για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

231. Βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
232. Ανάλογα ή παραπλήσια χαρακτηριστικά παρατηρούνται και σε άλλες κατηγορίες αγγείων της εγχώριας παρα- 

γωγής, όπιος σε πινάκια, άωτα σκυφίδια, κυλινδρικές πρόχους ή σε ανάλογου τύπου κύπελλα, βλ. ότα κεφάλαια για τις κα
τηγορίες αυτές.

233. Πρβλ. ενδεικτικά ανάλογο χαρακτηριστικό σε πρόχους κυλινδρικές ή με λαιμό, επιπλέον σε αμφικωνικά κύπελ
λα, άωτα σκυφίδια ή σε πινάκια, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλια για την εξέλιξη τιον σχημάτων τους.
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Ο ΣΚΥΦΟΣ

1) Αττικού τύπου (Π ίν. 17β και 85α- Χρονολογικός Πίνακας V)

Οι ακυφοι από τους τάφους στο Καμηλάριτης περιοχής Φαιστού (αρίθ. 562-566) και ο σκύφος αριθ. 328 
από το ιερό του Γλαύκου συγκροτούν ολιγάριθμη ομάδα ανάμεσα στα αγγεία της ελληνιστικής περιόδου 
από την κεντρική Κρήτη, ενώ με το σχήμα τους αντιπροσωπεύουν συνηθισμένη κατηγορία κεραμικής, 
των κλασικών κυρίως χρόνων. Με καταγωγή από τον αττικό Κεραμεικό και με πλατιά γεωγραφική εξά- 
πλωση κατά τον 4ο αι. π.Χ.234, όπως δηλώνουν παραδείγματα τόσο από τον ελλαδικό όσο και από τον 
ευρύτερο μεσογειακό χώρο235, ο σκύφος είναι ένα είδος αγγείου το οποίο δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί
ται μετά το α' μισό του 3ου αι. π.Χ.236, μολονότι η εμφάνισή του σε χρονολογημένα σύνολα του α' μισού 
του 2ου αι. π.Χ. από την ανατολική Μακεδονία προσφέρει γενικά ένα κατώτερο χρονικό όριο στον τύ
πο237. Από το χώρο της κεντρικής Κρήτης τα γνωστά παραδείγματα του τύπου, που τοποθετούνται οτην 
παράδοση του 4ου αι. π.Χ., προέρχονται κυρίως από το ιερό του Γλαύκου στην Κνωσό238, ενώ ένα ακό
μη αγγείο αvαq)έpεται απάτην Απολλωνία239. Οι σκύφοιτης ομάδας αποδίδουν εγχώρια παραγωγή, ενώ 
τα ανασκαφικά στοιχεία για το χρονολογικό προσδιορισμό τους είναι ασαφή, καθώς προέρχονται από 
μη οτροψατογραφημένες επιχώσεις. Κατά συνέπεια, απομένει μόνον η μορφολογική συγκριτική εξέτα
ση με σύνολα άλλων περιοχών, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση των παραδειγμάτων γενικά στα τέλη 
του 4ου-α' μισό του 3ου αι. π.Χ., χωρίς τη δυνατότητα ακριβέοτερης χρονολόγησης.

Στα γενικά χαρακτηριστικά ο σκύφος σχηματίζεται από δακτυλιόσχημη βάση και έχει σιόμα 
με καμπύλα τοιχώματα στο μέσον του ύψους, ενώ το χείλος αποδίδεται με ελαφρά στροφή προς τα 
έξω. Επίσης, τυπικό γνώρισμα του είδους αποτελούν οι οριζόντιες πεταλόσχημες λαβές, που συνή
θως τοποθετούνται στη ρίζα του χείλους. Όλοι οι σκύφοι της ομάδας καλύπτονται από μελανό αραιό, 
αμαυρό, αρκετά απολεπισμένο επίχρισμα, χαρακτηριστικό συνηθισμένο για την εγχώρια κεραμι
κή, ενώ το παράδειγμα από το ιερό του Γλαύκου με το επιμελέστερο γάνωμα είναι η μοναδική 
εξαίρεση στον κανόνα240. Σε δύο ακόμη περιπτώσεις (αριθ. 563, 565) η κάτω επιφάνεια της βάσης 
βάφεται κόκκινη και κοσμείται με γραπτούς μελανούς κύκλους στο κέντρο, συνηθισμένος τρόπος 
διακόσμησης των σκύφο)ν σε ολόκληρο σχεδόν το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται241.

234. Ο αττικού τόπου σκυφος προέρχεται από τον κορινθιακό, ο οποίος περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. υιοθετήθηκε 
από τους αθηναίους αγγειοπλάστες, οι οποίοι μετά από μακρά περίοδο πειραματισμών έδωσαν στο σκυφο στις αρχές του 
5ου αι. π.Χ. το γνωστό για ολόκληρη την κλασική εποχή σχήμα, βλ. Agora XII, 84-85, πίν. 16-17, σχέδ. 4, αριθ. 334-354· 
A gora  XXIX, 94, αριθ. 150-154, σχέδ. 12, πίν. 14.

235. Για παραδείγματα από την Αττική, βλ. Agora XII και XXIX, ό.π. Για ανάλογα από άλλες περιοχές, βλ. Corinth 
VII, III, 66-71, πίν. 13-14, 50-5Γ Me'deon V, 43, σχέδ. 52-54, 59 Α.4, 59 Α.5 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.)· Ure 1913, πίν. XVII, 
αριθ. 4 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.)- B C H  81 (1957), Chronique, 650, εικ. 22 (Άργος)· Β. Μητσοπούλου-Λεόν, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 
92, αριθ. 17-18 (από την Ολυμπία)· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 55, Π 1476· Apollonia I, πίν. 109 (για την 
ιλλυρική Απολλωνία)· Sciatbi, πίν. LVI, αριθ. 120 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.).

236. Βλ. σχετικά Corinth VII, III, 67, όπου ο τόπος παύει να εμφανίζεται περί το 275 π.Χ. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρεί- 
ται και στην Αττική, βλ. Agora XXIX, ό.π. υποσημ. 234. Για παραδείγματα του α' μισού του 3ου αι. π.Χ., βλ. ΑΔ  29 (1973-1974), 
Χρονικά, πίν. 646δ (αρχές του 3ου αι. π.Χ. από τη Νάξο)· Me'deon V, 68-69, σχέδ. 129-130, αριθ. 115 bis.2 (α' μισό του 3ου αι. 
π.Χ.). Για τον υπόλοιπο 3ο αι. π.Χ. δεν αναφέρονται σύμφωνα με τα σημερινά ανασκαφικά δεδομένα ανάλογα παραδείγματα.

237. Βλ. Β. Πουλιος, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 68 (Α3100), 70-71 (Α4354, ΑΙ 145), από την περιοχή της Δράμας.
238. Βλ. K R S , 5, σχέδ. 4, αριθ. 3-8 (τέλη του 5ου-α' μισό του 4ου αι. π.Χ.).
239. Πρόκειται για τον αδημοσίευτο σκόφο-κοτυλη ΜΗ20777, που ανήκει οτην κλασική μοριρή του σχήματος.
240. Εκτός από τα μελaμßaq)ή παραδείγματα, πρβλ. επίσης και τα ερυθρόμορφα κλασικών χρόνων, καθώς επίσης 

και ορισμένα με επίθετη γραπτή ή ανάγλυφη διακόσμηση, βλ. Aleria  1960-1968, πίν. 97, αριθ. 626, 554, 1394, πίν. 98, 
αριθ. 1611-1612, 1331,390, πίν. 106, αριθ. 290, 775, 80, πίν. 109, αριθ. 771, 1335, 392, 81, με επίθετη, φυτική κυρίως δια- 
κόσμηση, βλ. Caskey 1960, 168-172, πίν. 54-55, με ανάγλυφη μυθολογική παράσταση.

241. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε αγγεία κλασικών χρόνων, όπως σε σκυφους κορινθιακού τόπου, σε εκείνους 
του τόπου «bolsal» ή του τόπου «cup skyphos», ακόμη σε μόνωτα σκυφίδια, πινάκια, πρόχους του τόπου «Pheidias shape»
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V. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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Σε αντίθεση με τα παραδείγματα των κλασικών χρόνων, οι σκΰφοι της σειράς αυτής χαρακτη
ρίζονται για το σχεδόν σιγμοειδές περίγραμμα του σώματος και την έντονη στροφή του χείλους 
προς τα έξω. Παράλληλα, το κατώτερο τμήμα, αισθητά περιορισμένο σε σχέση με τα πρωιμότερα 
παραδείγματα, καταλήγει σε βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Οι χαρακτηρι
στικές πεταλόσχημες λαβές, άλλοτε τοποθετημένες ακριβώς κάτω από το χείλος (αριθ. 328, 565) 
άλλοτε πάλι ελάχιστα χαμηλότερα (αριθ. 562-564, 566), έχουν κυλινδρική διατομή, με εξαίρεση τα 
παραδείγματα αριθ. 328 και 566, όπου πλάθονται ταινιωτές. Τέλος, ξεχωριστό γνώρισμα για το 
σκυφο αριθ. 566 αποτελεί η βαθιά αυλάκωση, η οποία διατρέχει τον άξονα των λαβών. Αξίζει ακό
μη να επισημανθεί ότι τα παραδείγματα αυτά, μολονότι ολιγάριθμα, προσφέρουν σαφή ένδειξη 
για την παρουσία του τύπου στην εγχώρια παραγωγή στους υστεροκλασικους-πρώιμους ελληνιστι
κούς χρόνους και παράλληλα καταδεικνύουν τη στενή εξάρτηση της ντόπιας κεραμικής στον πρώ
ιμο 3ο αι. π.Χ. από την αττική κεραμική παράδοση των κλασικών χρόνων, ακόμη και σε μια πε
ριοχή γεωγραφικά απομακρυσμένη.

2) Ο «μεγαρικός» (Πίν. 18α και 85β· Χρονολογικός Πίνακας V)

Οι «μεγαρικοί» σκύφοι από την κεντρική Κρήτη συγκροτούν ολιγάριθμη ομάδα και προέρχονται 
κατά κύριο λόγο από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι (αριθ. 284)* 242 ή 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» (αριθ. 167, 238)243. Στην ίδια σειρά μπορούν επίσης να προστεθούν 
ορισμένα παραδείγματα τόσο από άλλες θέσεις της περιοχής της Κνωσού244 όσο και από το χώρο 
της Μεσαράς245. Ακόμη, ανάλογου τύπου ακέραια αγγεία ή θραύσματα αναφέρονται από τη δυτική 
Κρήτη, ενώ τα σχετικά από την ανατολική είναι ελάχιστα και έχουν εντοπιστεί στην πόλη του Αγίου 
Νικολάου246. Τα ημισφαιρικά αυτά ανάγλυφα και κατασκευασμένα με μήτρα αγγεία πόσης, γνωστά 
και ως «μεγαρικοί» σκύφοι247, που εμφανίζονται στον 3ο για να επικρατήσουν κατά το 2ο αι. π.Χ.248, 
αποδίδουν ένα σχήμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γενικά για την ελληνιστική κεραμική, ενώ η συχνή 
παρουσία τους σε χώρες της μεσογειακής λεκάνης καταδεικνύει την πλατιά γεωγραφική εξάπλωση

ή σε κύπελλα με ή χωρίς πόδι. Βλ. σχετικά Agora XII, πίν. 11, αριθ. 201, 203, 205 (5ος αι. π.Χ.), πίν. 14, αριθ. 303-304, 308- 
309, 311-312, 316 (6ος-5ος αι. π.Χ.), πίν. 21, αριθ. 446, 456, 461 (5ος αι. π.Χ.), πίν. 22, αριθ. 481,493 (β' μισό του 5ου αι. 
π.Χ.), πίν. 24, αριθ. 532, 539-541,548-550, 556 (5ος-αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.), πίν. 25, αριθ. 568, 578 (αρχές του 5ου αι. π.Χ.), 
πίν. 26, αριθ. 586, 593, 603 (τέλη του 5ου-αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.), πίν. 27, αριθ. 617, 621, 622 (τέλη του 5ου-αρχέςτου 4ου 
αι. π.Χ.), πίν. 31, αριθ. 748-753 (αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.), πίν. 32, αριθ. 777, 801,811 (αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.), πίν. 35, αριθ. 
966, 979, 989 (τέλη του 5ου-αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.), πίν. 37, αριθ. 1061, 1067 (τέλη του 5ου-αρχέςτου 4ου αι. π.Χ.).

242. Στο κεφάλαιο αυτό σχολιάζεται μόνο το παράδειγμα αριθ. 284, καθώς τα υπόλοιπα θραύσματα που αναφέρο- 
νται στη δημοσίευση Β. Homann-Wedeking, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν στο Μουσείο Ηρακλείου ή στο Στρω- 
ματογραφικό Μουσείο Κνωσού, βλ. σχετικά K C G , 188-189.

243. Εκτός από τα δυο αυτά παραδείγματα, που αναφέρονται στον περιγραφικό κατάλογο τιον αγγείιον από την «Ανε
ξερεύνητη Έπαυλη», υπάρχουν και ορισμένα μη στριοματογραφημένα θραύσματα από τον ίδιο χώρο, τα οποία, αν και 
δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο λόγω της εντελώς θραυσματικής κατάστασής τους, σχολιάζονται στην παρού
σα μελέτη, βλ. σχετικά U M , 132-133, αριθ. 79-84, 86, πίν. 118.

244. Τα θραύσματα αυτά προέρχονται από την ανασκαφή στο οικόπεδο Σταφυλάκη, στη νοτιοανατολική πλαγιά της 
ακρόπολης στην Κνωσό. Τα παραδείγματα αυτά, όπως και τα περισσότερα απάτην Κνωσό, προσγράφονται σε δηλιακους 
τόπους, βλ. K S P , 98, V.339, σχέδ. 9, V.339 (θραύσμα μήτρας), 100, V.363, V.364, πίν. 12h.

245. Βλ. σχετικά Cortina I, 184-185, εικ. 181, αριθ. 7Τ Gortina II, 112, 115, αριθ. 13, πίν. 1:2. Απροσδιόριστος, εξάλ
λου, αριθμός θραυσμάτων αναφέρεται και από την περιοχή της Φαιστού, βλ. A SA tene  XLV-XLVI (1967-1968), 62.

246. Για σχετικές θέσεις και παρατηρήσεις, βλ. Ελεύθερνα  II, 153.
247. Για το χαρακτηρισμό των αγγείων αυτής της κατηγορίας ως «μεγαρικών», βλ. σχετικά σχόλια σ το  Agora XXII, 2-3.
248. Για την εμφάνιση των ανάγλυφων αυτών αγγείων, βλ. Η. Thompson 1934, 457· Courby 1992, 333, 360· Agora  

XXII, 6· Corm th VII, III, 88-90.
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του τΰπου249. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι τα αγγεία της κατηγορίας αυτής πιθανότατα οφείλουν 
την καταγωγή τους σε μετάλλινα πρότυπα, καθώς τόσο ο τρόπος κατασκευής όσο και η χαρακτηρι
στική «μεταλλική» διαμόρφωσή τους φανερώνουν συχνά στενή σχέση με την τορευτική250.

Από τα παραδείγματα της σειράς, μόνο το αριθ. 284 είναι σχεδόν ακέραιο, ενώ τα υπόλοιπα 
διατηρούνται σε θραυσματική κατάσταση. Ο πηλός είναι σχετικά καθαρός, συνήθως τεφρός, ακό
μη και καστανός, ενώ το επίχρισμα, γκριζωπό έως μελανό ή και καστανοκόκκινο, σε όλες όμως τις 
περιπτώσεις θαμπό, οδηγεί στο ανάλογο των δηλιακών τύπων251. Εκτός τουτου, από μορφολογική 
άποψη τα αγγεία αυτά έχουν ένα βασικό ημισφαιρικό σχήμα με ασήμαντες διαφοροποιήσεις, οι 
οποίες εντοπίζονται κυρίως στην απόδοση του χείλους, που άλλοτε στρέφεται προς τα μέσα (αριθ. 
167, 238) άλλοτε πάλι κλίνει ελαφρώς προς τα έξω (αριθ. 284). Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν 
επίσης τα διακοσμητικά θέματα, κυρίως φυτικά ή γεωμετρικά. Τα κοσμήματα αυτά βρίσκουν 
ακριβή παράλληλα ανάμεσα στο θεματολόγιο των δηλιακών σκυφων252, καθώς είναι γνωστές οι 
στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Κρήτης, ιδιαίτερα μάλιστα της Κνωσού, με τη Δήλο 
στους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους253. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι στον Ιο αι. 
π.Χ. φαίνεται ότι παράλληλα με τους εισηγμένους σκΰφους από τη Δήλο εμφανίζονται στην πε
ριοχή της Κνωσού και εγχώριες απομιμήσεις ή αντιγραφές του τόπου, όπως υποδηλώνουν κυρίως 
τα κατασκευαστικά-διακοσμητικά γνωρίσματα ορισμένων παραδειγμάτων254.

Σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση αυτή καθεαυτή, το ακέραιο παράδειγμα αριθ. 284 αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα για την κατηγορία των «μεγαρικών» σκυφων. Στην περίπτωση αυτή φαί
νεται καθαρά η οργάνωση των ανάγλυφων κοσμημάτων σε ζώνες, γνωστός και συνηθισμένος τρό
πος απόδοσης για το είδος αυτό των αγγείων. Το κέντρο του μεταλλίου καλύπτει πολύφυλλος ρό
δακας, που περιβάλλεται από τρεις σειρές ενάλληλων μικρών, σχηματοποιημένων, τριγωνικών 
φύλλων με νευρώσεις255. Στον κάλυκα απλώνεται συστρεφόμενο κλαδί κληματίδας με φύλλα και 
βότρυς256, ενώ κάτω από το ακόσμητο χείλος υπάρχει διακοσμητική ζώνη με σύνθετο μαίανδρο, 
όπου ανάμεσα στις κεραίες του διαμορφώνονται τετράγωνα με χιαστές γραμμές257·

Τα υπόλοιπα παραδείγματα της ομάδας, παρά την αποσπασματική και συχνά κακή διατήρη
σή τους, μπορούν και αυτά να προσγραφουν σε δηλιακους τόπους, καθώς τα ανάγλυφα, φυτικά κυ
ρίως, κοσμήματά τους επαναλαμβάνονται στερεότυπα σε πολλά θραύσματα, τα οποία προσγρά- 
φονται σε εργαστήρια της Δήλου. Το θέμα που εμφανίζεται στα παραδείγματα από την Κνωσό 
είναι φύλλα άκανθας στον κάλυκα (Η32/5), κόσμημα το οποίο σχετίζεται με το γνωστό εργαστή
ριο του Φίλωνα258. Επίσης, το σώμα άλλοτε στολίζεται με δελφίνια εναλλασσόμενα με ρόδακες

249. Για σχετικά παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Agora XXII, ό.π. Βλ. επίσης Ακαμάτης, Μ ήτρες Π έλλας, όπου 
συνολική διαπραγμάτευση του θέματος και πρόσφατη βιβλιογραφία· Καλτσάς 1983, 51-55, πίν. 12-13· Κ. Τσάκος, Β '  
Ε λλΚ ερ , 139-144, πίν. 77-78- Délos ΧΧΧΓ L abraunda  II, 1, 19-23, πίν. 9-11, 34, αριθ. 96-162' SC E  IV, 3, 63· Tarsus I, 163- 
165, πίν. 128-130■ A lt-Á g ina  II, 1, 77-83, πίν. 45-49· Eretria  II, 23-27.

250. Για σχετικά σχόλια, βλ. Agora XXII, 6-9- Η. Thompson 1934, 452-454.
251. Πρβλ. για την ποιότητα του πηλού και του γανώματοςτα αντίστοιχα παραδείγματα από την Ελεύθερνα, όπου και 

εκτενέστερα σχόλια για τις κατασκευαστικές ομοιότητες γενικά μεταξύ των δηλιακών και των κρητικών «μεγαρικών» σκύ- 
φιον, βλ. Ελεύθερνα  II, υποοημ. 4, 154.

252. Για σχετικά σχόλια, βλ. παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
253. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα. Για το ίδιο θέμα, βλ. Ελεύθερνα  II, ιδιαίτερα υπο

οημ. 16, όπου και νεότερη βιβλιογραφία.
254. Βλ. σχετικά K C G , 188-189- K S P , 100, V.365, πίν. 12h.
255. Για ανάλογο κόσμημα, πρβλ. ενδεικτικά Courby 1992, 390, σχέδ. 82, αριθ. 13- Délos XXXI, πίν. 56-57, αριθ. 

5119, 5134 και αριθ. 5116, 5160, 5187. Πρβλ. επίσης Η. Thompson 1934, 359, σχέδ. 44, C26.
256. Πρβλ. σχετικά Courby 1992, 382, σχέδ. 77, αριθ. 9.
257. Πρβλ. σχετικά Courby 1992, 379, σχέδ. 76, αριθ. 4· Délos XXXI, πίν. 12, αριθ. 1798, 8077, 9316, 67 Ε1653· 

Samaria-Sebaste III, 277-278, σχέδ. 63, αριθ. Τ Antioch IV, 1, σχέδ. 17, αριθ. 20.
258. Βλ. σχετικά Délos XXXI, 247 κ.ε., πίν. 60, αριθ. 2010.
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(Η32/5)259 άλλοτε πάλι με τρίφυλλο κόσμημα (Η18/7)260, ενώ σε τρίτη περίπτωση ολόκληρη η επι
φάνεια του κυπέλλου καλύπτεται με μεγάλα πέταλα, εναλλασσόμενα με ελικοειδείς ποδίσκους 
(Η38/81)261. Συνηθισμένα είναι επίσης τα μικρά σχηματοποιημένα τριγωνικά φύλλα (Η38/84) η τα 
σαρκώδη με τις αποστρογγυλεμένες κορυφές, που φέρουν νευρώσεις στην επιφάνεια (Η38/82- 
83)262. Κάτω από την ακόσμητη ζώνη του χείλους σχηματίζονται ανάγλυφοι ρόδακες (Η32/5, 
Η38/79)263, ανθέμια (Η38/80)264 ή «ιωνικά αυγά» και αστράγαλος265, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πε
ρίπτωση του θραύσματος Η38/86, όπου στη βάση αποδίδεται με ανάγλυφα γράμματα το όνομα 
του Μενεμάχου, γνωστού τεχνίτη από τη Δήλο266. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις τα ολιγά
ριθμα αυτά παραδείγματα από την Κνωσό, σε συνδυασμό με όσα ανασκαφικά στοιχεία μπορούν 
να συνεκτιμηθοΰν, εντάσσονται σε όμοια με τα δηλιακά παράλληλα χρονική βαθμίδα, η οποία κα
λύπτει γενικά το χρονικό διάστημα από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. έως την κατάληψη της Κρήτης 
από τους Ρωμαίους (67 π.Χ.).

3) Ο ημίτομος με πλαστικά στηρίγματα (Πίν. 85γ· Χρονολογικός Πίνακας V)

Ο ημίτομος σκύφος αριθ. 363267 από το ιερό του Γλαύκου στην Κνωσό ανήκει στην κατηγορία των 
μικρών ημισφαιρικών μελαμβαφών σκύφων χωρίς λαβές, με κύριο χαρακτηριστικό τα τρία πλα
στικά στοιχεία στη θέση της βάσης, τα οποία συνηθέστερα έχουν το σχήμα αχιβάδας και σπανιό
τερα τη μορφή προσωπείου ή γυναικείων κεφαλών268. Τυπικό γνώρισμα της κατηγορίας αποτελεί 
και η διακόσμηση της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος», η οποία κατά κανόνα οργανώνεται σε ζώ
νες γύρω και κάτω από το χείλος269. Η εμφάνιση του ημισφαιρικού αυτού αγγείου τοποθετείται 
στον όψιμο 4ο αι. π.Χ. στην Αττική, μολονότι το σχήμα αυτό δεν είναι άγνωστο και σε προγενέ
στερες χρονικές περιόδους270. Πάντως, αποβαίνει χαρακτηριστική μορφή της κεραμικής παρα- 
γο)γής κατά τον 3ο-2ο αι. π.Χ. με πλατιά γεωγραφική εξάπλωση, όπως φανερώνουν τα γνωστά πα
ράλληλα από την Αθήνα, τη Φωκίδα, τη Βέροια, τη Θεσσαλονίκη, τη Δημητριάδα, την Πριήνη, την

259. Βλ. Délos, πίν. 33, αριθ. 2437.
260. Βλ. Délos, πίν. 13, αριθ. 1723, 9301.
261. Βλ. Délos, πίν. 11, αριθ. 4797, πίν. 29, αριθ. 4766, πίν. 58, αριθ. 8834, 4482, πίν. 59, αριθ. 4579.
262. ΓΙρβλ. ενδεικτικά Délos XXXI, πίν. 56-57, αριθ. 5012, 5235, 5238, 5268, 5134 και αριθ. 5006, 5576, 5340, 5160, 

5116.
263. Πρβλ. ενδεικτικά Délos XXXI, πίν. 13, αριθ. 1723,2188, πίν. 14, αριθ. 633, 5911-5910, πίν. 60, αριθ. 5653,4986.
264. Βλ. Délos XXXI, πίν. 13, αριθ. 2108, πίν. 15, αριθ. 2286, 2403, πίν. 77, αριθ. 1113, πίν. 79, αριθ. 619.
265. Βλ. Délos XXXI, πίν. 12, αριθ. 5880, 8050.
266. Για το εργαστήριο του Μενεμάχου, βλ. σχετικά Délos XXXI, 21-68.
267. Η ονομασία «ημίτομος», που αποδίδεται στον Πάμφιλο και διασώθηκε από τον Αθηναίο (Δειηνοσοψισταί XI, 

470d), προτάθηκε από τον Edwards για τους σκΰφους με ανάγλυφη διακόσμηση, το σχήμα των οποίων ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά σε αυτό που εξετάζεται εδώ. Αντίθετα, η ονομασία «κόνδυς», που προτείνει η Rotroff, αντιστοιχεί απο
κλειστικά σε ασιατικό αγγείο, βλ. σχετικά Edwards 1956, 83-84· Ακαμάτης, Μ ήτρες Π έλλα ς, 22, υποσημ. 12-14· Agora  XII, 
2-3 -A gora  XXIX, 107-108, αριθ. 311-317, σχέδ. 20, πίν. 32' Δροΰγου, Η μίτομοι σκνψοι, 92.

268. Για τη μορφολογική ταξινόμηση του σχήματος, τη χρονολόγηση καθιος και τα προβλήματα ερμηνείας του, βλ. 
Δρούγου, Η μίτομοι σκνψοι, 89-96· Δροΰγου 1988, 77-79-A gora  XXIX, 107-108.

269. Στα πρωιμότερα κυρίως παραδείγματα της κατηγορίας η διακόσμηση της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτΰος», που 
απλώνεται στη ζώνη του χείλους, συνηθέστερα αποδίδει γνωστά θέματα, όπως για παράδειγμα είναι η γιρλάντα ή το στε
φάνι με κισσόφυλλα, βλ. σχετικά Δροΰγου 1988, 78, εικ. 2, 2793 (αριθ. κατ. 5), 2806 (αριθ. κατ. 8). Επίσης, ξεχωριστό στοι
χείο για τον τΰπο, εκτός από τα επίθετα πλαστικά στοιχεία στη θέση της βάσης, είναι η ένταξη των κοσμημάτιον σε ζώνες, 
και μάλιστα με θέματα ιδιαίτερα σπάνια για το θεματολόγιο της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος», πρβλ. σχετικά τα κοσμή
ματα του εξεταζόμενου σκΰφου.

270. Για σχετικά σχόλια, βλ. Δροΰγου, Η μ ίτο μ ο ι σκνψοι, 91-92, ιδιαίτερα υποσημ. 6, 9· Δροΰγου 1988, 77-79· A gora  
XXIX, 107-108, όπου και σχολιάζεται η εξέλιξη του σχήματος στην Αττική.
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Κρήτη και άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου271. Το σχήμα αυτό, που συνυπάρχει στον όψι
μο 3ο αι. π.Χ. με σκάφους όμοιου τυπου της κατηγορίας των λεγάμενων «μεγαρικών», υιοθετείται 
κατά το 2ο αι. π.Χ., και ιδιαίτερα μετά τα μέσα του αιώνα, από τη μεγάλη αυτή ομάδα των ανά
γλυφων αγγείων, με ανάλογη πάντοτε χρήση272. Μολονότι τα περισσότερα σωζόμενα παραδείγμα
τα είναι πήλινα, δεν λείπουν οι αποδόσεις του τυπου σε πολύτιμα μέταλλα ή ακόμη και σε γυαλί, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σχέση και εξάρτηση που συχνά παρατηρείται μεταξύ κεραμι
κής και μεταλλοτεχνίας273.

Ο εξεταζόμενος ημίτομος σκάφος274 σχηματίζεται από μικρό ημισφαιρικό κάπελλο, που στη
ρίζεται σε τρία πλαστικά γυναικεία κεφάλια, διακοσμητικά στοιχεία με σποραδική εμφάνιση ανά
μεσα στα γνωστά παραδείγματα, τα οποία όμως παρουσιάζονται σε σκάφο του Μουσείου του Βε
ρολίνου με προέλευση την Κρήτη. Απέναντι στο εντελώς ημισφαιρικό και ανοιχτό σχήμα των πρω- 
ιμότερων σκάφων275, τα σχεδόν κάθετα τοιχώματα όπως και το κάπως βαθάτερο σώμα του εξετα
ζόμενου αγγείου οδηγοάν σε μεταγενέστερες μορφές του τάπου, χαρακτηριστικά τα οποία συμφω
νοόν γενικά με τη χρονολογική τοποθέτηση στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Επίσης, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το μελανό μεταλλικό γάνωμα απλώνεται εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ κοσμήματα 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτόος», σπάνια για το θεματολόγιο της τεχνοτροπίας, περιτρέχουν το 
χείλος και το ανώτερο σώμα του αγγείου276.

4) Ο ημισφαιρικός (Π ίν. 18β και 85δ· Χρονολογικός Πίνακας V)

Ο ημισφαιρικός σκάφος αριθ. 267, που ανήκει στο σάνολο των αγγείων από το γέμισμα της δεξα
μενής στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι χρονολογοάμενων περί τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.277, μολονό
τι αντιπροσωπεόει ένα σχήμα συνηθισμένο στην κεραμική άλλων ελληνιστικών κέντρων, αποτελεί 
σπάνια περίπτωση για την εγχολρια παραγωγή, καθώς ελάχιστα μόνο θραάσματα του τάπου ανα

271. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Miller 1974, 204-205, 234, αριθ. 34 (Ρ27986), πίν. 32, 49 (τέλη του 4ου-αρχέςτου 
3ου αι. π.Χ.) με επιγραφή ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ· Shear 1969, πίν. 103d- Thompson - Scranton 1943, 359, εικ. 60a (αρχές του 3ου 
αι. π.Χ.)· M édéon V, 40, σχέδ. 44-45, αριθ. 42.3 (τέλη του 4ου-α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Δρουγου 1988, 78, εικ. 2 (αρχές 
του 3ου αι. π.Χ.)· Demetrias I, 123, αριθ. 136, πίν. 43, 1, XIX, 4 (3ος αι. π.Χ.)· Priene, 396, εικ. 526, 7 (3ος αι. π.Χ.)· 
Watzinger 1901,75-76, αριθ. 20, με επιγραφή ΦΙΛΙΑΣ (3ος αι. π.Χ.)· Alt-Ágina  II, 1,72, 74, πίν. 40, αριθ. 523 (πρώιμος 3ος 
αι. π.Χ.), πίν. 41, αριθ. 546 (όψιμος 3ος αι. π.Χ.)· Broneer 1958, 31, πίν. 13d (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· Morel 1981, 139, 
σειρά 2131-2133, πίν. 31.

272. Το ημισφαιρικό σχήμα των ημίτομων σκυφιον με τις τρεις πλαστικές αχιβάδες υιοθετήθηκε περί τα τέλη του 3ου 
αι. π.Χ. από τη μεγάλη κατηγορία της ελληνιστικής κεραμικής, τα αγγεία με ανάγλυφο φυτικό διάκοσμο, με κυρία δια
φορά ότι για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν πήλινες μήτρες. Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα που φέρουν κο- 
χυλια στη θέση της βάσης, όπως για παράδειγμα το αριθ. 2.65 από την Αγορά των Αθηνών (τέλη του 3ου αι. π.Χ.), βλ. σχε
τικά Agora XXII, 16, αριθ. 2. Τα περισσότερα γνωστά αγγεία ανήκουν στο 2ο αι. π.Χ. και ιδιαίτερα στο β' μισό του. Για 
σχετικά παραδείγματα, βλ. Δρουγου, Η μίτομοι σκύψοι, 94, ιδιαίτερα υποσημ. 24.

273. Για ασημένιους σκΰφους, βλ. Bothmer 1984, αριθ. 105-106, όπου τρία πλαστικά κεφάλια στη θέση της βάσης, το ένα 
είναι μάσκα ηθοποιού και τα υπόλοιπα δυο κεφαλές Διονύσου. Βλ. επίσης Ταξιδεύοντας μ ε  το πλοίο της Κ ψ ννεια ς  στο χρόνο και στο 
μύθο (Έκθεση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 1987), 75, αριθ. 27, από την Αιτωλοακαρνανία (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.). 
Πρβλ. επίσης Oliver 1977, 85, αριθ. 47 (όψιμοι ελληνιοτικοί-πρώιμοι αυτοκρατορικοί χρόνοι). Για σκυφους από γυαλί η 
Δρουγου αναφέρει ένα αδημοσίευτο παράδειγμα από τάφο του 3ου αι. π.Χ. στην Πΰδνα, βλ. Δρουγου, Η μίτομοι σκύψοι, 93.

274. Ο σκΰφος αυτός θα μπορούσε να είναι εισηγμένος, για το λόγο ότι αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα αυτου του 
τυπου μέσα στο σύνολο των αγγείων από την κεντρική Κρήτη. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο στο σκυφο της ομάδας αυτής όσο 
και σε εκείνο του Μουσείου του Βερολίνου στη θέση της βάσης υπάρχουν, αντί των συνηθέστερων αχιβάδων, τρία πλα
στικά γυναικεία κεφάλια, βλ. Δρουγου, Η μίτομοι σκύφοι, 93.

275. Για σχετικά σχόλια, βλ. Δρουγου, Η μίτομοι σκύψοι, 93· Δρουγου 1988, 79, ιδιαίτερα υποσημ. 24.
276. Βλ. για τα κοσμήματα στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
277. Για τη χρονολογική τοποθέτηση του συνόλου, βλ. oto αντίστοιχο εισαγωγικό κεφάλαιο του περιγραφικού καταλόγου.
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φέρονται από την περιοχή της Μεσαράς278. Κατασκευασμένος από κοκκινωπό καθαρό πηλό, ο 
σκΰφος καλύπτεται σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια και κατά τόπους στην εξωτερική από κα- 
στανοκόκκινο πολύ αραιό γάνωμα, έτσι ώστε να δημιουργουνται έντονες χρωματικές διαβαθμί
σεις. Το αγγείο σχηματίζεται από βαθύ ημισφαιρικό κύπελλο με λεπτά τοιχώματα, ενώ οριζόντιες 
αυλακώσεις υπογραμμίζουν εξωτερικά το χείλος. Η επιφάνεια στήριξης, χωρίς εξωτερική δια
μόρφωση, είναι αρκετά στενή και αποδίδεται έντονα κοίλη κάτω, μορφολογικό στοιχείο το οποίο 
συχνά αναγνωρίζεται και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής ήδη από τα μέσα του 3ου αι. 
π.Χ.279. Στο σχήμα αυτό του σκυφου ανταποκρίνεται καλύτερα ο σχεδόν σύγχρονος τής ομάδας 
«Β» (014) του Η. Τ1ιοηιρ8οη από την αθηναϊκή Αγορά, όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφαί
νεται κάποια επίδραση μετάλλινων προτύπων, με μόνη διαφορά ότι στο αττικό αγγείο η βάση είναι 
επίπεδη280. Γενικά το σχήμα μπορεί ακόμη να σχετιστεί με εκείνο των άωτων σκΰφων281 ή με τη με
γάλη κατηγορία των «μεγαρικών»282, ενώ ως παραπλήσιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν ο 
τύπος του ημίτομου σκυφου ή ο συγγενικός με τα χαρακτά πολύγωνα283.

Β. ΑΓΓΕΙΑ ΟΙΝΟΥ

Η ΠΡΟΧΟΥΣ

1) Η κυλινδρική (Π ίν. 18γ-22α και 85ε-86α· Χρονολογικός Πίνακας VI)

Η κυλινδρική πρόχους αντιπροσωπεύει μέσα στο σύνολο των αγγείων που εξετάζονται εδώ ένα από 
τα χαρακτηριστικότερα σχήματα της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη. Ο τόπος κα
ταγωγής του τύπου εντοπίζεται στην Κνωσό, για το λόγο ότι όλα σχεδόν τα γνωστά παραδείγματα 
προέρχονται απάτην περιοχή αυτή (αριθ. 14-25, 73-75, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 131, 138, 
176, 182, 204, 212-216, 226, 247, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»- αριθ. 321-322, ιερό Δήμητρας- αριθ. 394, 
399-400, ιερό-οικία στο Βενιζέλειο), με μόνη εξαίρεση τα παραδείγματα αριθ. 434 και 510, που βρέ
θηκαν στο στρώμα καταστροφής της Λυττου. Με την προϋπόθεση αυτή ο τύπος μπορεί να θεωρηθεί 
προϊόν του τοπικού εργαστηρίου της Κνωσού, ο οποίος διαδίδεται κατά τον 3ο αι. π.Χ. στη Λϋττο, 
ενώ δεν διαπιστώνεται ευρύτερη γεωγραφική εξάπλωσή του, καθώς ανάλογης μορφής αγγεία, σύμ
φωνα με τις τωρινές γνώσεις, δεν έχουν επισημανθεί σε άλλες περιοχές του νησιού.

Από μορφολογική άποψη η κυλινδρική πρόχους μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγέθυνση του 
ήδη γνωστού κυλινδρικού κυπέλλου. Το σύνολο των αγγείων αυτής της κατηγορίας μπορεί να δια-

278. Στο ίδιο σύνολο κεραμικής ανήκει και ένας δεύτερος σκυφος ανάλογου σχήματος, που αναφέρεται στη δημοσίευ
ση του υλικου αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, βλ. K C G , 180-181, σχέδ. 19Α. Πιθανότατα το αγγείο χάθηκε μαζί 
με άλλα από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο κατά τη διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου. Και αυτά το παράδειγμα εμφανί
ζεται με «αρνητικό πυθμένα» αλλά έχει πιο ανοιχτά τοιχώματα, ενώ την εσωτερική επιφάνεια περιτρέχουν τρεις παράλλη
λες λευκές ταινίες. Ο τύπος αυτός ανταποκρίνεται στα ανάλογα παραδείγματα από τις ομάδες C και D του Thompson, βλ. 
Η. Thompson 1934, 348, εικ. 29, C7, 371-372, εικ. 56, D14, 376, εικ. 62, D28 και 437, σχέδ. 118. Για παραδείγματα από τη 
Γόρτυνα, βλ. σχετικά Cortina II, 118, αριθ. 73-74, πίν. 11:11-13.

279. Για το μορφολογικό αυτό γνώρισμα, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος του ημισφαιρικοΰ 
κυπέλλου, όπου και περισσότερα παραδείγματα.

280. Βλ. Η. Thompson 1934, 371-372, όπου ο ίδιος μελετητής συνδέει τον τύπο αυτό με ομάδα αργυρών αγγείων από 
έναν τάφο στην Αιτωλία των αρχών του 2ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης Σωτηριάδης 1906, 79-80, εικ. 5-7. Για περισσότερα σχό
λια και παραδείγματα, $λ. Agora XXIX, 109-110, αριθ. 324-331, σχέδ. 20, πίν. 32-33.

281. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Πατσιαδά 1983, 112-113, 156, σχέδ. 10, πίν. 55στ (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· 
Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 148-150, σχέδ. 34-36, πίν. 51, 111438.

282. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος του «μεγαρικοΰ» σκυφου.
283. Για σχετικά σχόλια και παραδείγματα, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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κριθεί, με κριτήριο τη διαμόρφωση της βάσης, 
σε δυο παραλλαγές (Α και Β), οι οποίες αντα- 
ποκρίνονται στην ανάλογη ταξινόμηση του κυ
λινδρικού κυπέλλου και φαίνεται να σχετίζονται 
με δυο διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις284. 
Κύριο χαρακτηριστικό της παραλλαγής Α εί
ναι η δακτυλιόσχημη βάση, που ξεχωρίζει από 
το σώμα και σχηματίζει με το κατακόρυφο τοί- 
χοηιά του γωνιώδες περίγραμμα (αριθ. 17, 19- 
20, 399-400, 434, 510). Αντίθετα, στην παραλ
λαγή Β η βάση, που μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως απομίμηση εκείνης της Α, σχηματίζεται 
από πλατιά αυλάκωση, η οποία περιτρέχει το 
κατακόρυφο τοίχωμα του σώματος ακριβώς 
επάνω από την επιφάνεια στήριξης, έτσι ώστε 
το συνεχές περίγραμμα να διακόπτεται στο ση
μείο αυτό (αριθ. 24-25, 75, 204).

Οι κυλινδρικές πρόχοι και των δυο παραλ
λαγών, παρά τις διαφοροποιήσεις που παρου
σιάζουν, έχουν ορισμένα κοινά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά. Στα γενικά τους γνωρίσματα 
σχηματίζονται από βαθύ κυλινδρικό σώμα, το 
οποίο στηρίζεται σε δακτυλιόσχημη βάση και 
απολήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. 
Στο ύψος της λαβής διαμορφώνεται ώμος, που 
ορίζεται κάτω από δυο άβαφες χαρακτές γραμ
μές και επάνω από απλή χάραξη ή κυρτό κυ
μάτιο, το οποίο περιτρέχει τη ρίζα του χείλους. 
Ο σχηματισμός του ώμου αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της κυλινδρικής πρόχου, το 
οποίο τη διαφοροποιεί μορφολογικά από το 
αντίστοιχο κύπελλο, καθώς το στοιχείο αυτό 
απουσιάζει από όλα τα παραδείγματα του σχε
τικού τΰπου. Η κατακόρυφη ταινιωτή λαβή 
έχει συνηθέστερα τριγωνικό περίγραμμα και 
καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. Ο πηλός 
των αγγείων είναι καστανόχρωμος ή κοκκινω
πός και στα περισσότερα παραδείγματα δεν πε
ριέχει ξένα σώματα. Το επίχρισμα, συχνά άνι- 
σα απλωμένο στην επιφάνεια του αγγείου, εί
ναι μελανό ή καστανοκόκκινο, σε αρκετές ακό
μη περιπτώσεις μεταλλικό. Σε αγγεία του 1ου 
αι. π.Χ. το γάνωμα καλύπτει μόνο τη ζώνη του 
χείλους, ενώ το υπόλοιπο αγγείο μένει άβαφο

284. Βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του κυλινδρι
κού κυπέλλου.

VI. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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(αριθ. 247), χαρακτηριστικό το οποίο αναγνωρίζεται και σε άλλα είδη αγγείο^ν της όψιμης ελληνι
στικής περιόδου285. Στις περισσότερες περιπτώσεις στη ζώνη του ώμου αναπτύσσονται θέματα της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» με επιμελημένη απόδοση στα ώριμα παραδείγματα της σειράς, ενώ 
στα όψιμα εμφανίζονται αμελέστερα και απλοποιημένα286. Και οι δυο παραλλαγές, που έχουν πα
ράλληλη εμφάνιση, καλύπτουν με τα παραδείγματά τους το χρονικό διάστημα από το γ' τέταρτο 
του 3ου έως τον Ιο αι. π.Χ., έτσι ώστε να είναι δυνατή μια ικανοποιητική διαγραφή της εξελικτι
κής πορείας του σχήματος. Ο χρονολογικός προσδιορισμός του συνόλου στηρίζεται κυρίως στη 
μορφολογική εξέταση των τύπων και λιγότερο στα ανασκαφικά δεδομένα, καθώς αυτά σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι ασαφή για την ακριβή χρονολόγησή τους287.

Για το γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προσφέρει το θραύσμα αριθ. 
21, που χαρακτηρίζεται για τα σχεδόν κατακόρυφα τοιχώματα και τον ευθύγραμμο ώμο, στοιχεία 
τα οποία προϋποθέτουν αρκετά πλατιά επιφάνεια στήριξης και σχετίζονται ιδιαίτερα με την πρώι
μη φάση του σχήματος288. Παράλληλα, το χείλος πλάθεται στενό, οριζόντιο, και υπογραμμίζεται 
από απλή χάραξη. Ανάλογο σε σχήμα και με κοσμήματα στον ώμο είναι το παράδειγμα αριθ. 212, 
το οποίο με την κωνική βαθμιδωτή βάση αποτελεί μοναδική περίπτωση ανάμεσα στα γνωστά 
παραδείγματα του είδους289.

Την επόμενη βαθμίδα στην εξέλιξη του σχήματος αντιπροσωπεύουν τα παραδείγματα αριθ. 
14-15, 22, 131, 138, 176, 214-216, 399, 434 και 510, τα οποία ανήκουν στο τελευταίο τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. Κύρια γνωρίσματα του τύπου στη φάση αυτή και ιδιαίτερα μετά το 221/220 π.Χ. απο
τελούν η σαφής διαμόρφωση του ώμου, η πλατύτερη απόδοση του χείλους και το τριγωνικό αχήμα 
της λαβής. Ο ώμος εμφανίζεται κυρτός και ορίζεται κάτω από δύο παράλληλες χαράξεις, οι οποί
ες κατά κανόνα γεμίζουν με γραπτά θέματα, παραπληρωματικά της κύριας διακόσμησης. Το χεί
λος υπογραμμίζεται από κυρτό κυμάτιο, ενώ η λαβή αποκτά τριγωνικό περίγραμμα, χαρακτηρι
στικό το οποίο επικρατεί γενικότερα στα μόνωτα αγγεία της εγχώριας παραγωγής από τα τέλη του 
3ου αι. π.Χ. και εξής290.

Στα πρώιμα παραδείγματα του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ., που χρονολογούνται πριν 
από την καταστροφή της Λύττου (221/220 π.Χ.), παρατηρούνται μικτά, πρώιμα και όψιμα μορφο- 
λογικά γνωρίσματα. Για το λόγο τούτο, τα δείγματα αυτά, με το διαφορετικό χαρακτήρα που εμφα
νίζουν, αποδίδουν ενδιάμεση ή μεταβατική μορφή προς τα πιο εξελιγμένα σχήματα του τέλους του 
3ου αι. π.Χ. Μέσα στα πλαίσια της μεταβατικής αυτής φάσης μπορεί να ενταχθεί η κυλινδρική 
πρόχους αριθ. 434, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της χρονολογικής αυτής πρωιμότη- 
τας και ανήκει τυπολογικά στην παραλλαγή Α. Ορισμένα χαρακτηριστικά της, όπως η κάπως πλα
τιά βάση με το πλάγιο περίγραμμα, ο σχεδόν ευθύγραμμος ώμος, το στενό οριζόντιο χείλος και η 
κατακόρυφη λαβή, που εκφύεται από χαμηλά, τη συνδέουν με τα πρωιμότερα παραδείγματα της 
σειράς291. Αντίθετα, η υποτυπώδης εμφάνιση του κυρτού κυματίου στη ρίζα του χείλους και το σχε
δόν τριγωνικό περίγραμμα της λαβής προαναγγέλλουν τη μορφή την οποία θα λάβει το σχήμα στο

285. ΓΙρβλ. ενδεικτικά τα άωτα σκυφίδια του τέλους του 2ου-αρχών του 1ου αι. π.Χ. η τα σύγχρονό τους πινάκια, βλ. 
στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

286. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
287. Για τη χρονολόγηση της ομάδας, βλ. στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγραφικού καταλόγου.
288. Ο τύπος με την πλατιά βάση εμφανίζεται κυρίως σε παραδείγματα που χρονολογούνται πριν από την καταστρο

φή της Λυττου (221/220 π.Χ.), ενώ στα μεταγενέστερα αποδίδεται γενικά με στενή βάση και σχετικά ανοιχτά προς τα επά
νω τοιχώματα.

289. Πρβλ. επίσης τη βάση του συγχρόνου κανθάρου κρητικοΰ τυπου αριθ. 211 από το ίδιο σύνολο, βλ. στον περι
γραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.

290. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε κύπελλα άλλων κατηγοριών, ακόμη σε πρόχους με λαιμό ή σε σχήμα «τουλί
πας», βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

291. Πρβλ. ενδεικτικά το παράδειγμα αριθ. 21, βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.



τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Με μικτά μορφολογικά γνωρίσματα εμφανίζονται και τα πα
ραδείγματα αριθ. 131 και 138, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε δυο επιμέρους στοιχεία: στον ώμο 
και στο χείλος. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστική είναι η συνύπαρξη του ελάχιστα κυρτου ώμου και 
της απλής χάραξης κάτω από το χείλος στο παράδειγμα αριθ. 131 ή αντιστρόφως του ευθΰγραμ- 
μου ώμου και του κυρτου κυματίου κάτω από το χείλος στην πρόχου αριθ. 138. Αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα του τυπου για την τελευταία εικοσαετία του 3ου αι. π.Χ. προσφέρουν οι κυλινδρικές 
πρόχοι αριθ. 14-15 και 215-216, όπου αποτυπώνονται όλα τα τυπικά γνωρίσματα της φάσης αυτής. 
Η επιφάνεια στήριξης του αγγείου δείχνει να περιορίζεται αισθητά σε σχέση με το σώμα292, ενώ τα 
κυλινδρικά τοιχώματα ευρύνονται μέχρι το ύψος των δυο παράλληλων χαράξεων, οι οποίες απο
τελούν το κάτω όριο της ζώνης του ώμου. Στο σημείο αυτό ο ώμος εμφανίζεται ελάχιστα διογκω
μένος και απολήγει σε χείλος σχεδόν οριζόντιο και πλατύτερο σε σύγκριση με τα πρωιμότερα πα
ραδείγματα, υπογραμμισμένο από κυρτό κυμάτιο.

Για τον τύπο της κυλινδρικής πρόχου στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. αντιπροσωπευτικά είναι τα 
παραδείγματα αριθ. 16-20, 73-75 και 394, ενώ στην ίδια ενότητα μπορεί να προστεθεί και το αγ
γείο αριθ. 213, για την ομοιότητα του σχήματός του. Οι διαφορές ανάμεσα στην παλαιότερη και 
στη νεότερη αυτή ομάδα εντοπίζονται κυρίως στη διαμόρφωση της βάσης, του σοψατος και του 
χείλους. Η εξέλιξη του σχήματος της βάσης ακολουθεί παράλληλη πορεία με εκείνη των αντίστοι
χων κυλινδρικών κυπέλλων293. Στα παραδείγματα αριθ. 17 και 19-20, που ανήκουν στην παραλλα
γή Α, το τοίχωμα της βάσης έχει χάσει το πρωιμότερο λοξό περίγραμμα και παρουσιάζεται σχεδόν 
κατακόρυφο. Παράλληλα, η κάτω επιφάνεια και στις δυο παραλλαγές άλλοτε αποδίδεται ελαφρώς 
κοίλη (αριθ. 17, 20, 25) άλλοτε πάλι σχεδόν επίπεδη, με κυκλική αυλάκωση (αριθ. 24, 400). Τα τοι
χώματα πλάθονται αρκετά παχιά (αριθ. 16-17, 73, 213, 322) και το περίγραμμα του ώμου, σε αντί
θεση προς το κυρτό του τέλους του 3ου αι. π.Χ., εμφανίζεται σχεδόν ευθυγραμμο (αριθ. 17-19, 24- 
25, 73, 204, 322, 400). Οι χαράξεις που ορίζουν τη ζώνη του ώμου αποδίδονται ρηχές, ενώ το χεί
λος διαμορφώνεται χοντρό και υπογραμμίζεται από αμελές κυρτό κυμάτιο (αριθ. 16, 20, 204, 
400)294. Όλες αυτές οι μορφολογικές διαφοροποιήσεις οδηγουν στη σταδιακή απλοποίηση του 
σχήματος, η οποία εμφανίζεται στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. και ολοκληρώνεται στους όψιμους ελ
ληνιστικούς χρόνους.

Χαρακτηριστικά δείγματα της φάσης αυτής προσφέρουν οι κυλινδρικές πρόχοι αριθ. 20 και 400, 
που εντάσσονται χρονικά περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Στα παραδείγματα αυτά απαντουν σε πλήρη 
εξέλιξη όλα τα νεότερα γνωρίσματα του τυπου, όπως το σχεδόν κατακόρυφο τοίχωμα της βάσης, το 
κυλινδρικό σώμα, ελάχιστα διογκωμένο στο μέσον του υψους, ο σχεδόν ευθυχραμμος ώμος και το 
υποτυπώδες κυμάτιο στη ρίζα του χείλους. Παράλληλα, οι επιπόλαιες οριζόντιες χαράξεις στη ζώνη 
του ώμου, όπου αναπτύσσονται απλοποιημένα θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», σε συν
δυασμό με τα μορφολογικά γνωρίσματα του αγγείου προαναγγέλλουν τη διάλυση των αρθρώσεων, 
στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το σχήμα της κυλινδρικής πρόχου στο β' μισό του 2ου και 
στον Ιο αι. π.Χ. Τη μορφή αυτή παρουσιάζει το παράδειγμα αριθ. 226, που χρονολογείται μετά τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αγγείου, όπως το απλό, ευρυτερο προς 
τα επάνω περίγραμμα του σοιματος, όπου κάθε στοιχείο άρθρωσης του ώμου έχει χαθεί, και παράλ
ληλα το οριζόντιο χείλος με τη ρηχή χάραξη στη ρίζα οδηγούν στην πλήρη παραμόρφωση του σχή
ματος. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν το θραύσμα του τελευταίου τετάρτου του 2ου αι.

292. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός άτι το περίγραμμα του σώματος διαμορφώνεται ευρύτερο προς τα επάνω.
293. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα κυλινδρικά κύπελλα.
294. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής από την όψιμη ελληνιστι

κή περίοδο και σχετίζεται με τη γενικότερη τάση της εποχής για πιο επιμήκη και γωνιώδη σχήματα. Πρβλ. ενδεικτικά την 
κατηγορία των άωτων σκυφιδίων, των πινακίων, των υδριών τύπου «Η3άτ3» ή των αμφορίσκων, βλ. στα κεφάλαια για την 
εξέλιξη του σχήματός τους.
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π.Χ. από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό295 και το αριθ. 247, 
χρονολογούμενο στον Ιο αι. π.Χ. Στα παραδείγματα αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν το 
ψηλό κωνικό σώμα296 ή η χρήση χρώματος μόνο στη ζώνη του χείλους (αριθ. 247).

2) Με λαιμό (Πίν. 22β-26 και 86β-89α· Χρονολογικός Πίνακας VI)

Η πρόχους με λαιμό αντιπροσωπεύει με το σχήμα και τη διακόσμησή της αξιόλογη ομάδα μέσα στο 
σύνολο της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη297. Ο τόπος καταγωγής του τύπου εντο
πίζεται οτην περιοχή της Κνωσού, από όπου προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός των παραδειγμά
των, έτσι ώστε το είδος αυτό του αγγείου να αποτελεί χαρακτηριστικό σχήμα της κνωσιακής κεραμι
κής298 (αριθ. 111, 146-148, 159, 170-173, 178, 181, 183, 187, 196-197, 199, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· 
αριθ. 293, ιερό Δήμητρας· αριθ. 37-38, 76, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 259, δεξαμενή στη θέ
ση Μοναστηριακό Κεφάλι). Όμοιου σχήματος αγγεία αλλά αριθμητικά λιγότερα έχουν βρεθεί και σε 
άλλες περιοχές της κεντρικής Κρήτης, όπως στο Αοτρίτσι (αριθ. 656), τη Λύττο (αριθ. 432-433, 489), 
το Καστέλλι (αριθ. 525) ή τη Φαιστό (αριθ. 635). Στην ίδια ομάδα πρέπει να προστεθούν και ελάχιστα 
δείγματα, άγνωστης προέλευσης (αριθ. 669, 672-673). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σχήμα της 
πρόχου με λαιμό είναι και από παλαιότερα γνωστό, καθώς αποτελεί ουσιαστικά μεγέθυνση του ήδη 
διαδεδομένου από τους γεωμετρικούς-κλασικούς χρόνους κυπέλλου με λαιμό299.

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους μορφολογικές διαφοροποιήσεις που μπορούν να χρησιμεύ
σουν ως χρονολογικό στήριγμα, η πρόχους με λαιμό, με βάση τα γενικά εξωτερικά γνωρίσματα, 
χαρακτηρίζεται για τη σχεδόν σφαιρική διαμόρφωση του σώματος, τον ευρύ χαμηλό κυλινδρικό 
λαιμό, ο οποίος τελειώνει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω, και την κατακόρυφη, συνήθως ται- 
νΐ03τή λαβή, που καταλήγει στο εσωτερικό του300. Αντίθετα, το σχήμα της βάσης παρουσιάζει ποι
κιλία μορφών, με παράλληλη εμφάνιση ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. Σε ορισμένα παραδείγματα η βά
ση άλλοτε εμφανίζεται απλή, δακτυλιόσχημη (αριθ. 259, 433, 525, 635, 656, 669), άλλοτε πάλι απο- 
τελείται από πλατύ εχίνο, που συνδέει με το σώμα κυλινδρικό στέλεχος (αριθ. 432, 489, 672)301, ενώ 
σε μια τρίτη περίπτωση (αριθ. 111) διαμορφώνεται σχεδόν κωνική.

295. Το παράδειγμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο για το λόγο ότι δεν κατέστη δυνατόν να εντοπι
στεί. Πιθανότατα χάθηκε κατά το Β' παγκόσμιο πόλεμο μαζί με άλλα ευρήματα από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο. Ωστό
σο, αναφέρεται στην εξέταση του σχήματος, επειδή με τη μορφή του συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση της εξελικτικής 
πορείας του σχήματος στους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. σχετικά K C G , 187, σχέδ. 30.

296. Πρβλ. σχετικά το δείγμα από το Μοναστηριακό Κε4>άλι, βλ. K C G , ό.π.
297. Η αρχική ονομασία για τον τύπο είναι «όλπη», όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τους παλαιότερους μελετη

τές (P.J. Callaghan - V. La Rosa). Σε αυτήν τη μελέτη προτείνεται η ονομασία «πρόχους με λαιμό», καθώς θεωρείται ότι 
αποδίδει οαφέστερα το σχήμα του αγγείου. Επιπλέον, ο τόπος δεν συγχέεται με τον εντελώς διαφορετικό της γνωστής όλ- 
πης των κλασικών χρόνων, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη αυτου του σχήματος.

298. Κοντά σε αυτά αναφέρονται και τα αγγεία V348-V349, V290, V292 από το οικόπεδο Σταφυλάκη στην Κνωσό, 
τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, αλλά σχολιάζονται, καθώς με το σχήμα τους αποδίδουν την τε
λευταία βαθμίδα στην εξελικτική πορεία του, βλ. K S P , 90, 99, σχέδ. 5 και 10, αντίστοιχα (V290, V292, V349).

299. Για παραδείγματα του κυπέλλου με λαιμό κλασικών χρόνων, βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος. 
Πρβλ. επίσης Coldstream - Catling 1996, πίν. 104/T.34T9 (ύστερο ανατολίζον).

300. Ο γενικός αυτός τόπος διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 3ου-2ου αι. π.Χ., όπως υποδηλώνουν τόσο τα πρώι
μα όσο και τα όψιμα δείγματα της σειράς. Πρβλ. ενδεικτικά το παράδειγμα αριθ. 433 από τη Λόττο (γ' τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ.) ή το αριθ. 259, που αντιπροσωπεύει την ομάδα από τη δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι της Κνωσού 
(τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.), βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο.

301. Πρβλ. για το σχήμα της βάσης το παράδειγμα από το ταφικό σύνολο Bielefeld, βλ. Bielefeld 1970, 5, 9, 11. Με 
συγγενική μορφή εμφανίζεται η βάση και στο κύπελλο αριθ. 431 με χαμηλό λαιμό από τη Λόττο, βλ. στον περιγραφικό 
κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός του.
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Ο πηλός των αγγείων είναι καοτανόχρωμος ή κοκκινωπός χωρίς προσμείξεις, ενώ το γάνωμα 
μελανό η καστανό, μέτριας ποιότητας, απλώνεται συνήθως άνισα στην επιφάνεια της πρόχου, με 
αποτέλεσμα να δημιουργουνται ανοιχτόχρωμες κηλίδες μετά την όπτηση. Ένας ορισμένος αριθ
μός παραδειγμάτων εμφανίζεται με γάνωμα μελανό, στιλπνό και μεταλλικό (αριθ. 159, 635, 669, 
672), στοιχείο το οποίο μπορεί να παραβληθεί με το παραπλήσιο της φιάλης τΰπου «Medusa bowl» 
ή του κανθάρου με τις δακτυλιόσχημες λαβές. Τα κοσμήματα, γραπτά ή χαρακτά, της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτΰος», που κοσμουν την επιφάνεια των αγγείων από το τελευταίο τέταρτο του 3ου μέχρι 
και το γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., αναπτύσσονται κυρίως στο λαιμό και στο σώμα, όπου σε ορι
σμένες περιπτώσεις εκτός από τα γνωστά φυτικά θέματα εμφανίζονται και σύνθετα, όπως μυθο
λογικές (αριθ. 672-673) ή άλλες παραστάσεις (αριθ. 187)302.

Οι πρόχοι με λαιμό της ομάδας αυτής δίνουν ολόκληρη τη σειρά εξέλιξης του σχήματος από 
τον 3ο μέχρι τον Ιο αι. π.Χ. με παραδείγματα χαρακτηριστικά και για τους τρεις σχεδόν αιώνες. 
Στις πρόχους του 3ου αι. π.Χ. το σώμα εμφανίζεται σχεδόν σφαιρικό με τη μέγιστη διάμετρο κά
πως ψηλά τοποθετημένη, μορφολογικό γνώρισμα το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα αγγεία του 
τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. (αριθ. 76, 672)303. Στα πρώιμα παραδείγματα ο λαιμός δια
μορφώνεται ευρύς και βραχύς, ενώ μόλις στα τέλη του αιώνα αυξάνεται ελάχιστα σε ύψος. Το χεί
λος στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω, ενώ η κατακόρυφη ταινιωτή λαβή, συχνά με κεντρική νεύ
ρωση (αριθ. 187, 672), αποδίδεται με σχεδόν καμπύλο περίγραμμα στα πρώιμα παραδείγματα και 
με τριγωνικό μετά το 221/220 π.Χ. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι πρόχοι αριθ. 635 και 669 
με δίλοβες λαβές και πλαστικό κόμβο στη ράχη της πρώτης, χαρακτηριστικά που απαντούν παρα
πλήσια και σε άλλα είδη αγγείων από την εγχώρια παραγωγή304.

Στην αρχή της σειράς πρέπει να τοποθετηθεί η πρόχους αριθ. 111, η οποία χρονολογείται στο 
α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Στο παράδειγμα αυτό χαρακτηριστική είναι η διαμόρφωση της βάσης 
με το πλατύ κωνικό σχήμα, που θυμίζει τις ανάλογες των συγχρόνων κυπέλλων σε σχήμα «τουλί
πας» ή εκείνων με λαιμό από τον ίδιο χώρο305. Επίσης, το σώμα διαμορφώνεται σχεδόν σφαιρικό 
και τελειώνει σε ευρύ και βραχύ λαιμό με χείλος ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω, όπου καταλή
γει η λαβή με το καμπύλο περίγραμμα. Τη συνέχεια στην εξέλιξη του σχήματος δίνουν οι πρόχοι 
αριθ. 432, 433 και 489, που τοποθετούνται χρονικά λίγο πριν από το 221/220 π.Χ.306, ενώ κοντά σε 
αυτές μπορούν να προστεθούν και τα παραδείγματα αριθ. 293 και 525.

Τα αγγεία αριθ. 433 και 525 παρουσιάζονται με βάση δακτυλιόσχημη, ενώ οι υπόλοιπες 
αποτελούνται από πλατύ εχίνο και κυλινδρικό στέλεχος, στοιχεία τα οποία στην περίπτωση του 
παραδείγματος αριθ. 489 αποδίδονται με καλύτερη άρθρωση307. Η μορφή αυτή της βάσης ανα
γνωρίζεται παραπλήσια και σε άλλες, σχεδόν σύγχρονες κατηγορίες κεραμικής, όπως στο κύ

302. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο ειδικό κεφάλαιο για την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος».
303. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό στην πρόχου από το σύνολο Bielefeld, βλ. Bielefeld, ό.π. υποσημ. 301.
304. Πρβλ. για τον τύπο το συγγενικό σχήμα της υδρίας αριθ. 604 από το Καμηλάρι και της οινοχόης αριθ. 409 από 

την περιοχή της Οικίας των Τοιχογραφιών στην Κνωσό, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο. Ο πλαστικός κόμβος ως μορ- 
φολογικό στοιχείο συναντάται συχνά και σε άλλα είδη αγγείων, όπως σε κανθάρους ή οινοχόες, βλ. ενδεικτικά Corinth VII, 
III, πίν. 15, αριθ. 451,453, 456 (τέλητου 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.)· Δ. Κυριάκου, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 140α, Π5043· B IC S  30 
(1983), 31-39, πίν. 4, G12 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.). Ο πλαστικός κόμβος στις ράχες των λαβών συναντάται από τον 5ο αι. 
π.Χ. αλλά η χρήση του γενικεύεται αργότερα, βλ. σχετικά Agora XII, 123, πίν. 29, αριθ. 715 (325 π.Χ. περίπου), 717 (325- 
310 π.Χ.), 719 (περί το 325 π.Χ.).

305. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματος του κυπέλλου σε σχήμα «τουλίπας» 
ή εκείνου με λαιμό.

306. Στην ίδια ομάδα μπορεί επίσης να ενταχθεί και η πρόχους Η 19/1 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», που δεν κα
τέστη δυνατόν να εντοπιστεί ανάμεσα στα ευρήματα από το ανασκαφικό αυτό σύνολο. Το αγγείο αναφέρεται στην εξέτα
ση του σχήματος για το λόγο ότι αποδίδει χαρακτηριστικό δείγμα του τυπου, βλ. U M , πίν. 93.

307. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στην πρόχου Η 19/1, βλ. U M , ό.π.
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πελλο με λαιμό αριθ. 431 από τη Λΰτχο και σε ορισμένα παραδείγματα κανθάρων κρητικοΰ τύ
που από το ιερό της Δήμητρας308. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλα τα παραδείγματα η δια
μόρφωση του σώματος με το καμπύλο περίγραμμα συμφωνεί περισσότερο με τον αρχικό τύπο, 
στοιχείο που φανερώνει τη βραδεία και συντηρητική εξέλιξη του σχήματος, φαινόμενο αρκετά 
συνηθισμένο για την εγχώρια κεραμική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τύπου για το τελευ
ταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. αντιπροσωπεύουν οι πρόχοι αριθ. 672 και 673, ενώ κοντά σε αυτές 
πρέπει να προστεθούν και τα παραδείγματα αριθ. 76 και 187. Σε αυτές τις περιπτώσεις χαρα
κτηριστική είναι η διαμόρφωση του σώματος, με τη μέγιστη διάμετρο ψηλότερα τοποθετημένη, 
η απόδοση του λαιμού, ο οποίος είναι κατά τι ψηλότερος σε σχέση με τα πρωιμότερα αγγεία, και 
ακόμη το σχήμα της λαβής, που έχει σαφές τριγωνικό περίγραμμα. Επίσης, από την άποψη των 
κοσμημάτων, τα αγγεία αυτά με την επιμελημένη και σε δύο περιπτώσεις πολύχρωμη διακόσμη- 
σή τους (αριθ. 672-673) αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της ώριμης φάσης της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»309.

Στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. το σχήμα παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένο. Η επιφάνεια 
στήριξης του αγγείου περιορίζεται αισθητά, το σώμα διαμορφώνεται με περισσότερο καμπύλο πε
ρίγραμμα στο κατώτερο τμήμα, ενώ το ανώτερο αποδίδεται σχεδόν ευθύγραμμο310. Ο λαιμός απο
κτά μεγαλύτερο ύψος και το χείλος διαμορφώνεται πλατύ με στροφή προς τα έξω. Η λαβή διατηρεί 
το τριγωνικό περίγραμμα και καταλήγει στο εσωτερικό του χείλους. Η απόδοση των διακοσμητικών 
θεμάτων είναι αμελέστερη και πιο απλοποιημένη σε σχέση με εκείνη του τέλους του 3ου αι. π.Χ., ενώ 
το χάραγμα χρησιμοποιείται συχνότερα (αριθ. 146-148, 159, 196, 656)311. Προχωροίντας στην εξέτα
ση του σχήματος, διαπιστώνουμε ότι στο β' και γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. ο τύπος εμφανίζεται δια
φοροποιημένος, με χαρακτηριστικά, όπως το σχεδόν αμφικωνικό σώμα, τον ψηλό λαιμό με το χο
ντρό χείλος και την υποτυπώδη παρουσία του ώμου. Η μορφή της βάσης, σε όσα παραδείγματα δια
τηρείται, είναι δακτυλιόσχημη, ενώ τα κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», μολονότι 
απλοποιημένα, εξακολουθούν να εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου.

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της σειράς αποδίδει η πρόχους αριθ. 635, όπου εκτός από το γεω
μετρικό θέμα στο σώμα312 αξιομνημόνευτος είναι ο «μεταλλικός» χαρακτήρας του αγγείου, ο 
οποίος αναγνωρίζεται στο λαμπρό μεταλλικό γάνωμα, στη δίλοβη λαβή με τον κόμβο στη ράχη 
και στην εκτεταμένη χρήση του χαράγματος στην επιφάνεια του σώματος313. Για τα εντελώς 
όμοια μορφολογικά-κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθεί εδώ και η πρόχους 
αριθ. 669, που διακρίνεται για τις οριζόντιες χαρακτές ζώνες στο σώμα και στον ώμο, όπου κλαδί 
κισσού αποτελείτο μοναδικό γραπτό διάκοσμο314. Σε ανάλογη βαθμίδα εξέλιξης μπορούν ακόμη 
να τοποθετηθούν τα παραδείγματα αριθ. 37-38 και 170-173, χρονολογούμενα στο β' και γ' τέταρ
το του 2ου αι. π.Χ., καθώς στο γενικό τους σχήμα παρουσιάζονται όμοια με εκείνα της προηγού
μενης ομάδας.

308. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
309. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
310. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στις πρόχους σε σχήμα «τουλίπας» ή στις τριφυλλόστομες οινοχόες των αρ

χών του 2ου αι. π.Χ., βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
311. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου, βλ. για σχετικές παρατηρήσεις Δροΰ- 

γου - Τουράτσογλου, Τάχροι Βέροιας, 161-163 (Μακεδονία)· Η. Thompson 1934, 438-439 (Αττική)· Πατσιαδά 1983, 138- 
139 (Ρόδος)· A lt-Á g ina  II, 1, 76 (Αίγινα)· PergForsch 2, 58 (Πέργαμος). Για περισσότερα σχόλια, βλ. επίσης στο κεφάλαιο 
για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».

312. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
313. Πρβλ. όμοιο χαρακτηριστικό και σε άλλα είδη αγγείων, όπως σε μελαμβαφείς αμφορείς ή υδρίες, σε κανθάρους 

της παραλλαγής με τα «ανάγλυφα πέταλα» ή στους «καλυκωτοΰς», βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημά
των τους και σε εκείνο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

314. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
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Την τελική φάση του σχήματος εκπροσωπούν η ομάδα από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέ
ση Μοναστηριακά Κεφάλι, με ενδεικτικό παράδειγμα το αριθ. 259 και το θραύσμα αριθ. 199, που 
χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις πρό- 
χους και σε εκείνες της προηγούμενης ομάδας εντοπίζονται τόσο στη διαμόρφωση του ώμου, που 
έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επιφάνεια, όσο και στην απόδοση του χείλους, το οποίο εμφανίζεται 
οριζόντιο και αισθητά πλατύτερο. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η παντελής απουσία διακοσμη- 
τικών θεμάτων, γραπτών ή χαρακτών. Τέλος, σε παραδείγματα του 1ου αι. π.Χ. εμφανίζονται 
σποραδικά οριζόντιες χαράξεις στο λαιμό (KSPA^290, V292), ενώ η βάση του αγγείου γίνεται πιο 
χοντρή (KSP/V348). Παράλληλα, το κατώτερο τμήμα του σώματος αποδίδεται σε σχήμα ανε
στραμμένου κώνου (KSP/V349)315, μορφολογικό στοιχείο που δηλώνει την οριστική εγκατάλειψη 
των παλαιότερων σφαιρικών σχημάτων και την υιοθέτηση τύπων με περισσότερο ευθυγραμμο 
περίγραμμα.

Στη σειρά αυτή θα μπορούσαν επίσης να αναφερθοΰν τρία παραδείγματα με προέλευση την 
Κνωσό: το αγγείο αριθ. 52 από τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου, το μικρογραφικό αριθ. 364 
από το ιερό του Γλαυκου και το ανάλογά τους αριθ. 395 από το χώρο του Βενιζελείου. Τα αγγεία 
αυτά, που ο Callaghan ονομάζει όλπες, αποδίδουν ένα σχήμα το οποίο θυμίζει περισσότερο το 
αντίστοιχο της πρόχου με λαιμό316, μολονότι οι μεταξύ τους μορφολογικές ομοιότητες είναι γενι
κές. Από τα παραδείγματα αυτά, που είναι κατασκευασμένα από καστανό έως κοκκινωπό πηλό, το 
αριθ. 364 καλύπτεται από κιτρινωπό, κακής ποιότητας γάνωμα, ενώ τα αριθ. 52 και 395 είναι άβα
φα, και μόνο μια κηλίδα καστανού εξίτηλου χρώματος απλώνεται κάτω από το χείλος στην κυρία 
όψη. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί ξεχωριστό γνώρισμα για την εγχώρια παραγωγή, αφού 
παρατηρείται και σε άλλα είδη αγγείων προγενέστερης χρονικής βαθμίδας, όπως σε πρώιμα γω
νιώδη κύπελλα ή σε όλπες317.

Κυρία χαρακτηριστικά των κυπέλλων είναι το βαθύ ωοειδές σώμα, άλλοτε με δακτυλιόσχη- 
μη, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια βάση (αριθ. 364), άλλοτε πάλι χωρίς εξωτερική διαμόρφωση 
(αριθ. 52), ενώ στο παράδειγμα αριθ. 395 εμφανίζεται περίπου όμοια με εκείνη των ημισφαιρικών 
κυπέλλων του προχωρημένου 2ου αι. π.Χ.318. Ο λαιμός, ευρΰς και ψηλός, διακρίνεται καθαρά 
από το σώμα με βαθιά εγκοπή και τελειώνει σε χείλος έντονα στραμμένο προς τα έξω, όπου κα
ταλήγει και η ταινιωτή λαβή. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα ήταν δυνατόν να παραβληθούν σε 
γενικές γραμμές με τα ανάλογα που εμφανίζουν οι όψιμες πρόχοι με λαιμό από τη δεξαμενή στη 
θέση Μοναστηριακό Κεφάλι, με μόνη ίσως διαφορά ότι σε εκείνες τα μορφολογικά γνωρίσματα 
διακρίνονται σαφέστερα και αποδίδονται εντονότερα319. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 
χρονική τοποθέτηση των παραδειγμάτων μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση με βάση τις 
μορφολογικές-κατασκευαστικές ομοιότητες με αγγεία άλλων κατηγοριών από τους όψιμους ελ
ληνιστικούς χρόνους, δεδομένο που επιτρέπει κατ’ αναλογία την ένταξη των παραδειγμάτων σε 
όμοια χρονικά πλαίσια.

315. Βλ. σχετικά K S P , 90, σχε'δ. 5, 99, σχέδ. 10.
316. Ο Callaghan με χον όρο «όλπη» αναφέρεται στον τύπο της άλπης «κρητικου τύπου», η οποία στην παρούσα με

λέτη μετονομάζεται σε πρόχου με λαιμό.
317. Πρβλ. επίσης τα πινάκια η τα άωτα σκυφίδια της όψιμης ελληνιστικής περιόδου, βλ. στα κεφάλαια για την εξέ

λιξη των σχημάτων τους.
318. Πρβλ. χαρακτηριστικά την ομάδα των ημισφαιρικών κυπέλλων από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση Μονα

στηριακό Κεφάλι στην Κνωσό, βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
319. Οπωσδήποτε, το δεδομένο αυτό σχετίζεται και με το μέγεθος των αγγείων, καθώς τα εξεταζόμενα παραδείγμα

τα αποτελούν μικρογραφία του σχήματος, ενώ εκείνα από το Μοναστηριακό Κεφάλι έχουν κανονικό μέγεθος.
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3) Σε σχήμα «τουλίπας» (Πίν. 27 και 89β· Χρονολογικός Πίνακας VI)

Η πρόχους σε σχήμα «τουλίπας» αντιπροσωπεύει ένα αχήμα αρκετά χαρακτηριστικό για την ελ
ληνιστική κεραμική της κεντρικής Κρήτης, μολονότι τα μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα του 
τύπου είναι σχετικά ολιγάριθμα. Τα σωζόμενα αγγεία αυτού του είδους προέρχονται κυρίως από 
την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 39-42, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 158, «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη»)320, χωρίς να απουσιάζουν και χαρακτηριστικά παραδείγματα από άλλες περιοχές, όπως 
φανερώνουν τα ευρήματα από τη Φαιστό (αριθ. 628)321 ή την Απολλωνία (αριθ. 1). Αξίζει να ανα
φερθεί ότι οι πρόχοι αυτής της ομάδας καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου έως 
το γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., γεγονός που υποδηλώνει την όψιμη εμφάνιση του τύπου στην εγχώ
ρια κεραμική της κεντρικής Κρήτης322. Το δεδομένο αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν οπωσδήποτε 
τα πρωιμότερα παραδείγματα του τύπου, καθώς η έλλειψη αυτή μπορεί να οφείλεται αποκλειστι
κά στο τυχαίο της ανασκαφής. Η μορφή της πρόχου σε σχήμα «τουλίπας» αναγνωρίζεται σχεδόν 
όμοια και στα κύπελλα του ανάλογου τύπου323. Η μόνη χαρακτηριστική διαφοροποίηση σημειώ- 
νεται στο σχήμα της βάσης, η οποία, όπου σώζεται, αποδίδεται δακτυλιόσχημη.

Τα αγγεία της ομάδας καλύπτονται στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια από μελανό ή κα- 
στανόχρωμο επίχρισμα, με καλύτερο παράδειγμα το αριθ. 39, το οποίο διακρίνεται για το λαμπρό γά- 
νωμά του. Στο σύνολό τους παραμένουν ακόσμητα, με εξαιρέση τις πρόχους αριθ. 158 και 628, που φέ
ρουν στη ζώνη του ώμου φυτικά θέματα της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος»324. Ως βασικά χαρακτη
ριστικά του τύπου, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι όμοια για όλες τις φάσεις οτην εξέλιξη του σχή
ματος, μπορούν να θεωρηθούν η δακτυλιόσχημη βάση, επάνω οτην οποία στηρίζεται το χαρακτηρι
στικό σε σχήμα «τουλίπας» σώμα, που καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω και υπογραμμίζεται 
από χαρακτή γραμμή. Η λαβή είναι κατακόρυιρη, ταινιωτή, και έχει το γνωστό τριγωνικό περίγραμμα, 
το οποίο χαρακτηρίζει τα μόνωτα αγγεία της εγχώριας παραγωγής από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.

Στην αρχή της σειράς μπορεί να τοποθετηθεί η πρόχους αριθ. 39. Τα χαρακτηριστικά της, 
όπως το επιμελημένο πλάσιμο της βάσης, που θυμίζει έντονα εκείνο της πρόχου με λαιμό αριθ. 
433, η διαμόρφωση του σώματος με το περισσότερο καμπύλο περίγραμμα οτην κοιλιά και το κα
λής ποιότητας γάνωμα, ανταποκρίνονται καλύτερα σε παραδείγματα κυρίως του τέλους του 3ου αι. 
π.Χ.325. Σε ανάλογη χρονική βαθμίδα πρέπει επίσης να ενταχθεί το παράδειγμα αριθ. 158 για τα 
σχεδόν όμοια μορφολογικά γνωρίσματά του. Στο θραύσμα αυτό αξιομνημόνευτη είναι η διακό- 
ομηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», που απλώνεται στον ώμο. Ελάχιστα διαφοροποιημένη 
παρουσιάζεται η κατά τι νεότερη μικρή πρόχους αριθ. 1. Το αγγείο εμφανίζεται με βάση στενότε
ρη, όπου βαθιά οριζόντια αυλάκωση χαράσσεται στο πάχος, και σχήμα περίπου όμοιο με εκείνο 
του σύγχρονου κανθάρου αριθ. 201 ή ορισμένων «καλαθόσχημων»326. Αντίθετα, το περίγραμμα του

320. Στον ίδιο τΰπο ανήκει και το θραύσμα ΚδΡ/νδδΟ από το οικόπεδο Σταφυλάκη στην Κνωσό, βλ. ΑΈΡ, 99-100, 
σχέδ. 10 (100-25 π.X.).

321. Ανάλογου τόπου είναι επίσης η αδημοσίευτη πρόχους Γ4363 από τη Φαιστό, βλ. /ΙλΠώΜε ΧΙλν-ΧΙΛΗ (1967- 
1968), 154, εικ. 112, 115.

322. Για το χρονολογικό προσδιορισμό των παραδειγμάτων, βλ. στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγρα
φικού καταλόγου.

323. Βλ. στο κεφάλαιο για το κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας». Πρβλ. ανάλογη αντιστοιχία τόπων και σε άλλες κατηγο
ρίες αγγείων πόσης, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στα κυλινδρικά κύπελλα και στις κυλινδρικε'ς πρόχους, στα κύπελλα 
με χαμηλό λαιμό και στις αντίστοιχες πρόχους, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτοιν τους.

324. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
325. Πρβλ. για το σχήμα του σοιματος το αντίστοιχο πρόχων με λαιμό του τέλους του 3ου αι. π.Χ. Για παραδείγματα 

άλλων κατηγοριών με ανάλογης ποιότητας γάνωμα, πρβλ. ενδεικτικά την προχοίσκη αριθ. 207, τις οινοχόες αριθ. 209-21 θ 
ή τον κάνθαρο αριθ. 211 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια.

326. Βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
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σώματος είναι περισσότερο καμπύλο προς τα κάτω και αναγνωρίζεται παραπλήσιο σε σύγχρονες 
πρόχους με λαιμό327, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλει τη μορφή που θα αποκτήσει το σχήμα στο β' 
τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Αυτή ακριβώς τη φάση για τη σειρά της πρόχου αυτού του τύπου αντι
προσωπεύει το παράδειγμα αριθ. 62 8328. Εδώ το σχήμα, σε σύγκριση με τα πρωιμότερα παραδείγ
ματα, παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένο, με χαρακτηριστικά, όπως τη στενότερη βάση σε 
σχέση με το υπόλοιπο αγγείο, το βαρύτερο σώμα, που διαμορφώνεται έντονα καμπύλο στο κατώ
τερο τμήμα και περισσότερο ευθυγραμμο στο ανώτερο, και το χείλος, το οποίο αποδίδεται με έντο
νη στροφή προς τα έξω.

Η όψιμη φάση του τυπου αντιπροσωπεύεται από την πρόχου αριθ. 40, που χρονολογείται στο 
γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Το παράδειγμα αυτό έχει διαφορετικό μορφολογικό χαρακτήρα από τα 
προηγούμενα και διακρίνεται κυρίως για το σχεδόν αμφικωνικό περίγραμμα του σώματος, που το
νίζεται από δυο χαρακτές γραμμές στην κοιλιά. Παράλληλα, η διαμόρφωση της βάσης είναι αμε
λής και το στόμιο στενότερο329. Οι πρόχοι αριθ. 41 και 42, μολονότι εντάσσονται στην ίδια χρονι
κή βαθμίδα με την προηγούμενη, αποτελούν με το σχήμα τους πιο εξελιγμένη μορφή του τυπου. 
Εδώ το σώμα εμφανίζεται με σχεδόν ευθυγραμμο το ανώτερο τμήμα, όπου το χείλος αποδίδεται με 
ελάχιστη καμπυλότητα στο πέρας, ενώ στο παράδειγμα αριθ. 42 το μορφολογικό αυτό στοιχείο 
εξελίσσεται σε σχεδόν οριζόντιο. Αισθητή είναι επίσης η απουσία της οριζόντιας χάραξης κάτω 
από το χείλος, τυπικό χαρακτηριστικό όλων των πρωιμότερων παραδειγμάτων. Τέλος, εδώ θα 
μπορούσε να αναφερθεί και το θραύσμα ΚδΡ/Ύ350 από το ανώτερο τμήμα πρόχου, με προέλευση 
την Κνωσό330, που χαρακτηρίζεται για το κοφτό ευθυγραμμο περίγραμμά του, μορφολογικό γνώ
ρισμα το οποίο αναγνωρίζεται επίσης σε άλλες κατηγορίες κεραμικής στον προχωρημένο 2ο-Ιο 
αι. π.Χ. και σχετίζεται με τη γνωστή προτίμηση της εποχής για τα πιο γωνιώδη σχήματα.

Η ΟΙΝΟΧΟΗ

1) Η τριφυλλόστομη (Πίν. 28-3Ια και 90-92α· Χρονολογικός Πίνακας VII)

Η τριφυλλόστομη οινοχόη αποτελεί συνηθισμένο και γνωστό σχήμα μέσα στο σύνολο των αγγείων 
από την εγχώρια παραγωγή με πλατιά διάδοση και μακρά χρονική διάρκεια στην περιοχή της κε
ντρικής Κρήτης, όπως δείχνουν τα πολυάριθμα παραδείγματα του τύπου (αριθ. 365-367, ιερό Γλαύ
κου- αριθ. 260-262, δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι- αριθ. 114, 169 (;), 205, 208-209, 
«Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 401, ιερό-οικία στο χώρο του Βενιζελείου- αριθ. 425-426, 505-508, 
Λύττος- αριθ. 2, Απολλωνία- αριθ. 624, 637, 644, 649, Φαιστός- αριθ. 529, υστεροελληνιστική οικία 
στην Τρυπητή- αριθ. 670-671, άγνωστης προέλευσης). Το μέγεθος των παραδειγμάτων ποικίλλει 
από το κανονικό έως το μικρογραφικό, όπως χαρακτηριστικά δείχνουν οι αναθηματικές οινοχόες 
από το ιερό του Γλαύκου (αριθ. 365-367), ενώ ο τύπος περιλαμβάνει και μεγάλη ποικιλία παραλ
λαγών, προϊόντα των τοπικών εργαστηρίων, με κοινό σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικό τη δια
μόρφωση του χείλους, το οποίο χωρίζεται σε τρία «φύλλα».

Η τριφυλλόστομη οινοχόη διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες (Α και Β), με ποικιλία πα
ραλλαγών η καθεμία, που στηρίζονται κατά κανόνα στη διαμόρφωση ή όχι χωριστού λαιμού. Με

327. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις πρόχους με λαιμά, όπου και περισσότερα σχόλια.
328. ΙΙρβλ. επίσης την ανάλογη Γ4363, βλ. ΑΞΑίβηε, ό.π. υποσημ. 321.
329. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στις σύγχρονες κυλινδρικές πρόχους ή στους αμφορίσκους και στις προ- 

χοΐσκες, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
330. Το παράδειγμα προέρχεται από το οικόπεδο Σταφυλάκη στην Κνωσό, που έχει δώσει κεραμική κυρίως ριυμαϊ- 

κών χρόνων, βλ. Κ Ξ Ρ , 99, σχέδ. 10.
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VII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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κριτήριο το μορφολογικό αυτό γνώρισμα, η κατηγορία A χαρακτηρίζεται για το συνεχές περί
γραμμα από τη δακτυλιόσχημη βάση έως το τριφυλλόσχημο χείλος, χωρίς δηλαδή να δηλώνονται 
με σαφήνεια τα μέρη του αγγείου. Αντίθετα, στην κατηγορία Β τα μέρη διακρίνονται καλύτερα. Το 
πέρασμα από την κοιλιά στο λαιμό γίνεται με τη μεσολάβηση του ώμου, έτσι ώστε το αγγείο να εμ
φανίζεται με καλύτερη άρθρωση.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι σε όλα τα παραδείγματα της σειράς διαπιστώνεται μεγάλη 
ποικιλομορφία τόσο στην ποιότητα του πηλού όσο και του γανώματος, που καλύπτει συνηθέστερα 
ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιορίζεται στη ζώνη του χείλους 
και στη λαβή (αριθ. 260-262, 366, 401). Ακόμη, σε ορισμένα παραδείγματα η αγάνωτη επιφάνεια 
του αγγείου είναι λεία (αριθ. 114, 367) ακριβώς όπως στις μελανόγραφες υδρίες τόπου «Hadra», 
κατασκευαστικό γνώρισμα που απαντά και σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής331. Τέλος, 
αξιομνημόνευτη είναι η ποικιλομορφία των διακοσμητικών στοιχείων, όπου εκτός από τα θέματα 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» (αριθ. 2, 208-209, 365, 649) εμφανίζονται και παραδείγματα με 
πλαστική επίθετη διακόσμηση κυρίως στις συμφύσεις των λαβών (αριθ. 114, 670-671), ενώ σε ορι
σμένα αγγεία διαφαίνεται η προσπάθεια μίμησης μετάλλινων προτύπων (αριθ. 262, 505-506, 
670)332. Οι οινοχόες και των δυο κατηγοριών που εξετάζονται εδώ καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το 
χρονικό διάστημα από τις αρχές του 3ου έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος για κάθε κα
τηγορία χωριστά, επειδή τα συγκεκριμένα παραδειγμάτα δεν εκπροσωπούν επάλληλες βαθμίδες 
στη μορφολογική εξέλιξη του τόπου και, επιπλέον, συγκροτούν ποικίλες ομάδες με αρκετές πα
ραλλαγές και διαφορετική προέλευση η καθεμία.

Στην κατηγορία A πρέπει να ενταχθεί η οινοχόη αριθ. 425 από τη Αυττο, που εμφανίζει στενή 
μορφολογική εξάρτηση από τον αττικό Κεραμεικό333. Το παράδειγμα είναι εγχώριο προϊόν, όπως 
φανερώνει η ποιότητα του πηλού και του γανώματος, ενώ στη μορφή του αναγνωρίζεται ο τόπος 
της ανάλογης αττικής οινοχόης334, η οποία εμφανίζεται στα εργαστήρια της Αθήνας ήδη από τους 
κλασικούς χρόνους και γνωρίζει μεγάλη διάδοση τόσο στον κυρίως ελλαδικό χώρο όσο και στον ευ
ρύτερο μεσογειακό335. Ο τόπος εντάσσεται στην ίδια κεραμική παράδοση με τις οινοχόες αριθ. 
132, 133 και 469 της αθηναϊκής Αγοράς, που χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου και 
στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. αντίστοιχα336. Ορισμένα όμως παραλλαγμένα μορφολογικό γνωρί
σματα, όπως ο βραχύς και στενός λαιμός που συνδυάζεται με την εντονότερη στροφή του τρίφυλ
λου χείλους προς τα έξω, συνηγορούν για την υστερότερη χρονολόγηση του τόπου, η οποία μπορεί 
να τοποθετηθεί περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα337. Κοντά σε αυτήν τη διαπίστωση 
πρέπει να επισημανθεί ότι γενικά οι εγχώριες απομιμήσεις εισηγμένων τόπων έχουν συχνά ως απο-

331. Για τη μέθοδο αυτή της «λείανσης» της επιφάνειας των αγγείων («self-polished» vases), βλ. σχετικά Catling - Waywell 
1977, 99, αριθ. 27-4 l· Fabric Analysis, 2, υποσημ. 18. Πρβλ. επίσης ανάλογο γνώρισμα σε οινοχόες/πρόχους ή σε κρατήρες 
κοινής χρήσης, σε λεκάνες και αγγεία της κατηγορίας «Haclra», βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

332. Η προσπάθεια μίμησης μετάλλινων προτύπων αναφαίνεται συχνά σε πολλά είδη αγγείων της εγχώριας κεραμι
κής και αποτελεί ξεχωριστό χαρακτηριστικό γενικά της κεραμικής παράδοσης της εποχής. Πρβλ. ενδεικτικά μαγειρικά 
σκευή, λεκάνες, αμφορείς ή υδρίες, βλ. στα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους και στο κεφάλαιο για τη 
σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

333. Για κλασικά παραδείγματα από την Αττική, βλ. Agora XII, 60-63, πίν. 6-7. Για την εξέλιξη του σχήματος στην 
Αττική, βλ. Agora XXIX, 125-127, αριθ. 467-493, σχέδ. 34-36, πίν. 46-48.

334. Το αγγείο ονομάζεται και «χους» από τη RotrofT, βλ. Agora XXIX, ό.π. Για τη χρήση του αγγείου και τις παραλ
λαγές του, βλ. σχετικά σχόλια στο Richter - Milne 1935, 18-20, εικ. 114-134.

335. Για σχετικά παραδείγματα του τυπου από άλλα κέντρα της εποχής, βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 320, εικ. 
5, Α36- Apollonia I, πίν. 85-86 (306)· Sciatbi, XLIX, 78 και 76, 79 με ραβδώσεις.

336. Βλ. ό.π. υποσημ. 333.
337. Για την εξέλιξη του σχήματος, βλ. σχετικά Forti 1965, 71-72.
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τέλεαμα τη μακρόχρονη και χωρίς ουσιώδεις αλλαγές χρήση τους στα τοπικά εργαστήρια338, 
πράγμα το οποίο παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο, καθώς χαρακτηρίζει και άλλες κατηγορίες αγγείων της εγ
χώριας παραγωγής339. Ο πηλός είναι καστανοκόκκινος χωρίς προσμείξεις, ενώ ολόκληρο το αγ
γείο καλύπτεται από στιλπνό αραιό, μελανό έως κοκκινωπό γάνωμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία κηλίδων διαφορετικού χροψατος στην επιφάνεια. Ο τύπος χαρακτηρίζεται για τη 
δακτυλιόσχημη βάση, κοίλη στην κάτω επιφάνεια, και το σχεδόν σφαιρικό σώμα με το συνεχές πε
ρίγραμμα έως το τριφυλλόσχημο χείλος. Η κατακόρυφη ταινιωτή λαβή, με κεντρική νεύρωση και 
οξυκόρυφη την κάτω απόληξη, εκφύεται από τον ώμο και καταλήγει στο εσωτερικό του στομίου340.

Ανάλογης μορφής αλλά μικρότερη σε μέγεθος είναι η οινοχόη αριθ. 670, που μπορεί να τοπο
θετηθεί γενικά στην κεραμική παράδοση του προχωρημένου 3ου-α' μισού του 2ου αι. π.Χ.341. Κα
τασκευασμένη από κοκκινωπό καθαρό πηλό και με αμελές μελανό γάνωμα, η οινοχόη χαρακτη
ρίζεται για την ελάχιστη διαφοροποίηση στο περίγραμμα του σοίματος, το οποίο εμφανίζεται με 
εντονότερη καμπυλότητα στο κάτο) μέρος, μορφολογικό γνώρισμα που επικρατεί στα αγγεία της 
κατηγορίας αυτής κυρίως στο 2ο αι. π.Χ., ενώ συχνά αναγνωρίζεται και σε άλλα είδη της εγχώριας 
κεραμικής κατά την ίδια χρονική περίοδο342. Επίσης, οι πλαστικές ραβδοισεις στον άξονα της λα
βής, σε συνδυασμό με τα ανάγλυφα κεφάλια Σατύρου και Σιληνου στην επάνω και κάτω σύμφυση 
αντίστοιχα, θυμίζουν τις ανάλογες αλεξανδρινές οινοχόες από φαγεντιανή του 3ου αι. π.Χ. με τις 
οποίες θα μπορούσε να σχετιστεί γενικά το σχήμα του αγγείου343. Με ανάλογα χαρακτηριστικά πα
ρουσιάζεται και το θραύσμα αριθ. 507 από το λαιμό μελαμβαφούς οινοχόης, ενώ σε ό,τι αφορά το 
παράδειγμα αριθ. 169 θα πρέπει να σημειωθεί ότι με επιφύλαξη μπορεί να ενταχθεί στον τύπο της 
τριφυλλόστομης οινοχόης, καθώς λείπει το χείλος. Όμως, η διαμόρφαιση του περιγράμματος του 
σώματος υποδηλώνει ότι το θραύσμα θα μπορούσε με μεγάλη πιθανότητα να ανήκει στον εξετα
ζόμενο τύπο και να ενταχθεί σε ανάλογη με τα προηγούμενα παραδείγματα χρονική βαθμίδα.

Τη συνέχεια στην εξέλιξη του σχήματος για το α' μισό του 2ου αι. π.Χ. προσφέρει η οινοχόη αριθ. 2, 
που σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα μπορεί να χρονολογηθεί λίγο πριν από το 171 π.Χ., ενώ το 
ελάχιστα νεότερο παράδειγμα αριθ. 644 μπορεί να ενταχθεί για τα σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά του 
στην ίδια βαθμίδα εξέλιξης. Σε σχέση με τα πρωιμότερα αγγεία της σειράς, οι μορφολογικές διαφο
ροποιήσεις που παρατηρούνται στις οινοχόες αυτής της ομάδας είναι σχετικά ελάχιστες και επικε
ντρώνονται κυρίως στο μέγεθος του αγγείου, το οποίο παρουσιάζεται αισθητά μικρότερο, και στο «κα- 
λαθόσχημο» σχήμα του, που επιτυγχάνεται με τη μετατόπιση της μέγιστης διαμέτρου του σοψατος 
προς τη βάση. Ο λαιμός, που παραμένει βραχύς και σχετικά στενός, καταλήγει στο τριφυλλόσχημο 
στόμιο, ενώ η κατά κανόνα ταινιωτή λαβή, η οποία καμπυλοινει απότομα στο ύψος του χείλους, άλλο
τε καταλήγει στο εσωτερικό (αριθ. 2) άλλοτε πάλι στο εξωτερικό του (αριθ. 644).

Σε ανάλογη βαθμίδα εξέλιξης μπορεί να ενταχθεί το θραύομα αριθ. 624 από το ανώτερο σώ
μα οινοχόης, που καλύπτεται από μελανό ανομοιόμορφο επίχρισμα και κοσμείται με φυτικά θέ

338. Πρβλ. ενδεικτικά την ανάλογη περίπτωση του κανθάρου αριθ. 423, που ανήκει οτον τύπο με το πλαστικό χείλος 
από τη Λύττο, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

339. Πρβλ. ενδεικτικά αγγεία με απλό σχήμα, όπαις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης, λεκάνες ή μαγειρικά σκεύη, βλ. 
στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

340. Πρβλ. ανάλογο σχήμα και σε θραύσμα χείλους μελαμβαφούς οινοχόης των αρχών του 3ου αι. π.Χ. από τη Γόρ- 
τυνα, βλ. Cortina I, 175, 178, σχέδ. 174α, αριθ. 48.

341. Το αγγείο βρέθηκε σε κιβώτιο στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου, χωρίς καμία ένδειξη, με μόνη πα
ρατήρηση ότι προέρχεται από κατάσχεση, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο.

342. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε σύγχρονες πρόχους με λαιμό ή σε σχήμα «τουλίπας», βλ. σχετικά στα αντί
στοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους. Ανάλογη εξέλιξη διαπιστώνεται και στην Αττική, βλ. Agora XXIX, 
ό.π. υποσημ. 333.

343. Βλ. σχετικά D.B. Thompson 1973, πίν. LXII.
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ματα της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κυλινδρικός λαιμός, ο 
οποίος υπογραμμίζεται από παράλληλες αυλακώσεις στη ρίζα, είναι πιο επιμήκης από τα πρωιμό- 
τερα παραδείγματα του 3ου αι. π.Χ., χωρίς όμως να παρουσιάζει τις ραδινότερες αναλογίες που 
αναγνωρίζονται σε υστερότερες οινοχόες του β' τετάρτου του 2ου αι. π.Χ., όπως φανερώνει χαρα
κτηριστικό παράδειγμα της ομάδας C (C13) του Η. Thompson από την αθηναϊκή Αγορά344.

Ανάλογα είναι και τα μορφολογικά γνωρίσματα στην οινοχόη αριθ. 644, η οποία εντάσσεται 
χρονικά στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Στο αγγείο αυτό χαρακτηριστικές είναι οι δυο παράλληλες 
αυλακώσεις που περιτρέχουν το σώμα στο ύψος της λαβής, ενώ τα ίχνη λευκου χρώματος, τα οποία 
διατηρούνται κατά τόπους, υποδηλώνουν την παρουσία κοσμημάτων της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος» στην επιφάνεια του σώματος. Στην ίδια ενότητα πρέπει να προστεθεί και η μικρο- 
γραφική οινοχόη αριθ. 365 από το ιερό του Γλαυκου. Το σχήμα εδώ είναι ραδινότερο, με την αύ
ξηση κυρίως του ΰψους του λαιμού. Χαρακτηριστική είναι και η απλοποιημένη χαρακτή διακό- 
ομηση από κρεμάμενα τόξα που αναπτύσσονται στην κοιλιά του αγγείου, διακοσμητικός τρόπος 
αρκετά γνωστός για την όψιμη φάση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»345. Τελευταία στη σειρά 
μπορεί να τοποθετηθεί η οινοχόη αριθ. 262. Κυρία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι τόσο ο 
ιδιαίτερα ψηλός και λεπτός λαιμός, που τονίζεται στη ρίζα του από πυκνές αυλακώσεις, όσο και η 
υποτυπώδης διαμόρφωση του τρίφυλλου χείλους, που υπογραμμίζεται από διπλή χάραξη346. Τα 
μορφολογικά αυτά στοιχεία, με το διαφορετικό κεραμικό χαρακτήρα που εμφανίζουν, υποδηλώ
νουν τη σχέση του οχήματος με μετάλλινα σκευή, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά και σε άλλες 
κατηγορίες κεραμικής, όπως σε υδρίες, πρόχους με λαιμό ή μαγειρικά σκευή347.

Στην ίδια σειρά μπορεί να ενταχθεί και η οινοχόη αριθ. 508 από τη Λυττο, που χρονολογείται 
με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., ενώ τα μορφολογικά γνωρίσματα 
παραπέμπουν σε πρωιμότερους τυπους. Άβαφο, με αμελές πλάσιμο και κατασκευασμένο από πορ- 
τοκαλέρυθρο ακάθαρτο πηλό, το αγγείο αυτό αποδίδεται με πλατιά δακτυλιόσχημη βάοη, ελάχι
στα διαμορφωμένη εξωτερικά. Το σώμα χαρακτηρίζεται για τις κοντόχοντρες αναλογίες και το συ
νεχές περίγραμμα έως το υποτυπώδες τριφυλλόσχημο χείλος, όπου καταλήγει και η μικρή κυλιν
δρική λαβή. Το σχήμα αυτό του αγγείου, ήδη γνωστό από τους κλασικούς χρόνους, απαντά άλλο
τε άβαφο και άλλοτε γανωμένο τόσο στη δυτική Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού 
(Όλυνθος), όπως φανερώνουν παραπλήσια παραδείγματα του τυπου348.

Όπως προαναφέρθηκε, στην κατηγορία Β τοποθετούνται κατά κανόνα τα αγγεία με κύριο χα
ρακτηριστικό το χωριστό λαιμό και τον πλατύ, σαφέστερα διαμορφωμένο ώμο. Τα παραδείγματα 
της σειράς αυτής συγκεντρώνονται κυρίως στον 3ο-2ο αι. π.Χ., ενώ με το σχήμα τους αποδίδουν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατηγορίας που εκπροσωπούν. Η οινοχόη αριθ. 209, η οποία 
χρονολογείται περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., με βάση κυρίως τη συγκριτική-μορφολογική εξέταση 
και των υπόλοιπων αγγείων του συνόλου όπου εντάσσεται, αντιπροσωπεύει την πρώιμη βαθμίδα 
στην κατηγορία Β. Το ανώτερο σωζόμενο τμήμα της χαρακτηρίζεται για την πλατιά επιφάνεια του 
οόμου και το λεπτό ψηλό λαιμό, που καταλήγει σε τριφυλλόσχημο χείλος, ενώ ολόκληρο το αγγείο

344. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 350, σχέδ. 32, C13.
345. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
346. Πρβλ. για το περίγραμμα του σώματος την οινοχόη αριθ. 490 από την αθηναϊκή Αγορά (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.), 

βλ. Agora XXIX, 126-127, σχέδ. 36, πίν. 48.
347. Πρβλ. ενδεικτικά την πρόχου με λαιμό αριθ. 635 από τη Φαιστό, τις υδρίες αριθ. 604, 612, 617 ή την οινοχόη 

αριθ. 603 από το Καμηλάρυ επίσης, την οινοχόη αριθ. 278 από το γέμισμα της δεξαμενής στην Κνωσό ή την οινοχόη 
αριθ. 527 από το ελληνιστικό οικοδόμημα στη Γόρτυνα, βλ. οτον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλι
ξη των οχημάτων τους. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

348. Για ανάλογα παραδείγματα από τη δυτική Κρήτη ή την Όλυνθο, βλ. Weinberg 1960, 107, πίν. 29h, αριθ. 74 (4ος 
αι. π.Χ.)· O lynthus XIII, 217, 221-222, 247, πίν. 159-160, αριθ. 416 (β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), 293 (αρχές του 4ου αι. 
π.Χ.), 312 (τέλη του 5ου-4ος αι. π.Χ.).
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καλύπτεται από καλής ποιότητας μελανό γάνωμα και κοσμείται στον ώμο με χαρακτηριστικά θέ
ματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»349.

Σε παραλλαγή της κατηγορίας Β μπορούν να ενταχθούν οι τριφυλλόστομες οινοχόες αριθ. 114 
και 208, χρονολογούμενες στο α' και στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. αντίστοιχα. Τα αγγεία 
αποδίδουν μορφές του τοπικού εργαστηρίου της Κνωσού, ενώ κοντά στο παράδειγμα αριθ. 208 θα 
μπορούσε ακόμη να τοποθετηθεί το θραύσμα αριθ. 205 για την ομοιότητα του περιγράμματος του. 
Ο τύπος στα παραδείγματα αυτά παρουσιάζεται με μορφολογικά χαρακτηριστικά που παραλλάσ- 
σουν από το γενικό σχήμα. Συγκεκριμένα, εκτός από τη βάση, η οποία διατηρεί το αρχικό χαμηλό 
κωνικό σχήμα, το στίψα αποδίδεται βαθύ, ωοειδές, ενώ ο ψηλός και λεπτός λαιμός υπογραμμίζεται 
στη ρίζα από έντονες αυλακώσεις. Σε ό,τι αφορά την οινοχόη αριθ. 114, χαρακτηριστικά διακοσμη- 
τικά στοιχεία αποτελούν τα πλαστικά πηνία στις προσφύσεις της κατακόρυφης λαβής και το ανά- 
γλυή)ο κεφάλι Αθηνάς στη ρίζα, που συμπληρώνει τον πλαστικό διάκοσμο του αγγείου350. Εξίσου χα
ρακτηριστική είναι και η απόδοση της επιφάνειας, που είναι άβαφη και λεία, καθώς έχει υποστείτη 
γνωστή τεχνική επεξεργασία της «λείανσης», η οποία εφαρμόζεται συχνά σε αγγεία της εγχώριας 
παραγωγής351. Σε αντίθεση προς την προηγούμενη οινοχόη, η νεότερη αριθ. 208, μικρότερη σε μέ
γεθος και με ραδινότερες αναλογίες, χαρακτηρίζεται για το επιμελημένο πλάσιμο και το μελανό 
στιλπνό γάνωμα, που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά της. Χαρακτηριστική είναι επίσης η δια- 
κόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», η οποία απλώνεται στον ώμο του αγγείου και αποδίδει 
θέματα αντιπροσωπευτικά για την ώριμη φάση της τεχνοτροπίας352.

Ξεχωριστό παράδειγμα από την περιοχή της Φαιστού αποτελεί η άβαφη οινοχόη αριθ. 637, 
που διαμορφώνεται με βάση έντονα κοίλη στην κάτω επιιράνεια353 και στόμα σχεδόν σφαιρικό με 
χωριστό ψηλό λαιμό, ο οποίος καταλήγει σε τρίφυλλο στόμιο354. Όμοιο στα γενικά χαρακτηριστι
κά εμφανίζεται και το θραύσμα αριθ. 649, ενώ με παραπλήσιο σχήμα αποδίδεται επίσης η γανω- 
μένη οινοχόη αριθ. 529. Στο παράδειγμα αυτό, προϊόν τοπικού εργαστηρίου, όπως φανερώνουν τα 
κατασκευαστικά κυρίως χαρακτηριστικά, δηλαδή ο μέτριας ποιότητας πηλός και το ανομοιόμορ
φο καστανό γάνωμα, αναγνωρίζονται σε γενικές γραμμές όλα σχεδόν τα μορφολογικά γνωρίσμα
τα τα οποία χαρακτηρίζουν τα αγγεία της σειράς αυτής. Η βάση είναι έντονα κοίλη στην κάτω επι
φάνεια, το σώμα σχεδόν σφαιρικό, ενώ η μόνη σημαντική διαφορά παρατηρείται στο σχήμα του 
λαιμού και στη διαμόρφωση του ώμου. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παραδείγματα, ο λαιμός 
αποδίδεται αισθητά ευρύτερος, ενώ ο σχηματισμός του ώμου είναι υποτυπώδης και υπογραμμίζε
ται στη ρίζα από μόλις διακρινόμενη εγκοπή.

Σε διαφορετική παραλ\αγή της κατηγορίας Β πρέπει να ενταχθεί και μια ομάδα αγγείων με 
κνωσιακή προέλευση, που συγκεντρώνονται χρονικά κυρίως στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ., με μόνη 
ίσοις εξαίρεση τη μικρογραφική οινοχόη αριθ. 366 από το ιερό του Γλαύκου, η οποία χρονολογεί
ται γενικά στον 3ο-2ο αι. π.Χ. Η παραλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται για τη δακτυλιόοχημη βάση, το 
ελάχιστα σφαιρικό σώμα και το σχετικά ψηλό λαιμό, τον οποίο κατά διαστήματα περιτρέχουν ορι
ζόντιες αυλακώσεις355. Ιδιαίτερο μορφολογικά γνώρισμα της ομάδας αποτελεί η χρήση μελανού

349. Για τα θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική αυτή τεχνο
τροπία.

350. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο των αγγείων.
351. Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο για τη μέθοδο της «λείανσης», όπου και σχετικά σχόλια.
352. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
353. Για τον τύπο του «αρνητικού πυθμένα», βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για το ημισφαιρικό κύπελλο.
354. Πρβλ. σχετικά τη μελαμβαφή τρκρυλλόοτομη οινοχόη με στρεπτή την κατακόρυφη λαβή που βρέθηκε σε τάφο στο 

Φαλαγκάρι της Φαιστού μαζί με θησαυρό αργυρών νομισμάτων, βλ. σχετικά Α Δ  42  (1987), Χρονικά, 540, πίν. 311 γ.
355. Πρβλ. συγγενικό χαρακτηριστικό και στις οινοχόες αριθ. 426, 505-506 από τη Λυττο, βλ. παρακάτω στο ίδιο κε

φάλαιο.
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χρώματος αποκλειστικά στη ζώνη του χείλους και στη ράχη της λαβής, στοιχείο που αναγνωρίζε
ται και σε άλλα είδη της εγχώριας κεραμικής, όπως σε σταμνοειδείς λέβητες τυπου Β, σε δίωτα ή 
άωτα σκυφίδια, σε πινάκια ή σε πρόχους με λαιμό356. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του τυπου 
αποδίδουν οι οινοχόες αριθ. 260, 261 και 401, ενώ με ανάλογο σχήμα εμφανίζονται επίσης οι μι- 
κρογραφικές αριθ. 367 και 366, που τοποθετούνται χρονικά στο α' και στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. 
αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παράδειγμα αριθ. 367 ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η διακόσμηοη τυπου «Hadra», η οποία απλώνεται στο σώμα, όπου με την τεχνική της σκιαγραφίας 
αποδίδεται παράσταση κυνηγιού με αίγαγρο και δυο σκυλιά357.

Στις τριφυλλόστομες οινοχόες της κατηγορίας Β ανήκουν επίσης τα παραδείγματα αριθ. 426, 
505 και 506, που αντιπροσωπεύουν παραλλαγή του σχήματος, η οποία συναντάται στον 3ο αι. π.Χ. 
στην περιοχή της Λυττου. Προϊόντα του εγχώριου εργαστηρίου, οι οινοχόες αυτές έχουν κατα
σκευαστεί από το χαρακτηριστικό ντόπιο πορτοκαλέρυθρο, με πολλές ξένες προσμείξεις πηλό και 
είναι γανωμένες με μελανό, κακής ποιότητας επίχρισμα, το οποίο εύκολα απολεπίζεται. Οι τρεις 
οινοχόες, που γενικά παρουσιάζουν ένα σχήμα γνωστό από παραπλήσια παραδείγματα με προέ
λευση τη δυτική Κρήτη358, έχουν βάση δακτυλιόσχημη, σιόμα σχεδόν σφαιρικό, χωρίς σαφή δια
μόρφωση του ώμου, με μόνη εξαίρεση το παράδειγμα αριθ. 506, όπου διακρίνεται καλύτερα. Ο 
λαιμός, στενός και χωριστός, άλλοτε με υποτυπώδη εγκοπή στη ρίζα (αριθ. 505) άλλοτε πάλι με αυ
λάκωση (αριθ. 426), καταλήγει στο τρκρυλλόσχημο στόμιο. Οι λαβές, ταινιωτές (αριθ. 426, 505) ή 
σχεδόν ελλειπτικής διατομής (αριθ. 506), με την έντονα υπερυψωμένη ράχη επάνω από το επίπε
δο του χείλους, καταλήγουν σε αυτό και το περικλείουν. Ξεχωριστό μορφολογικό γνώριομα του τυ
που αποτελούν και οι βαθιές οριζόντιες αυλακώσεις που περιτρέχουν κατά διαστήματα τον ώμο 
και το λαιμό, χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν σχέση του σχήματος με μετάλλινα πρότυπα, 
σύνδεση που ισχύει και για άλλες κατηγορίες αγγείων359.

Στη σειρά αυτή πρέπει επίσης να ενταχθεί η οινοχόη αριθ. 671, η οποία έχει κατασκευαστεί 
από καθαρό καστανόχριομο πηλό και καλύπτεται από μελανό ανομοιόμορφο γάνωμα360. Το σχή
μα αυτό, από όσο τα σημερινά ανασκαφικά δεδομένα επιτρέπουν να γνωρίζουμε, αποδίδει σπάνια 
μορφή για το χώρο της κεντρικής Κρήτης. Για το λόγο αυτό, από τις ποικίλες .τριφυλλόστομες οι- 
νοχόες που εμφανίζονται σε άλλες περιοχές εκτός Κρήτης, ως παραπλήσια περιπτώση θα μπο
ρούσε να αναφερθεί η παραλλαγή η οποία αντιστοιχεί στον τύπο Ε της τυπολογίας των Δρουγου - 
Τουράτσογλου και απαντά στο χώρο της Μακεδονίας από τα μέσα του 3ου έως τις αρχές του 2ου 
αι. π.Χ.361. Το παράδειγμα θα μπορούσε γενικά να σχετιστεί και με μια οινοχόη από τάφο του β' 
μισού του 3ου αι. π.Χ. με προέλευση την περιοχή της Φωκίδας362. ΙΙάντως, τα επιμέρους μορφο- 
λογικά χαρακτηριστικά και των δυο τύπων, που αναφέρθηκαν ως παραπλήσια παραδείγματα, πα
ρουσιάζουν αισθητές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εξεταζόμενη οινοχόη, έτσι ώστε αυτή να 
αποτελεί μοναδική περίπτωση μέσα στο σύνολο των αγγείων της σειράς αυτής.

Το παράδειγμα χαρακτηρίζεται για τη στενή κωνική βάση, επάνω στην οποία στηρίζεται το 
ωοειδές, σχετικά εξογκωμένο στο ανώτερο τμήμα σώμα. Ο οϊμος αποδίδεται σχεδόν οριζόντιος, 
ενώ ο λαιμός είναι ψηλός και πτυχωτός με τρκρυλλόσχημο χείλος. Η κατακόρυηπμ κυλινδρικής

356. Βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
357. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηοη της ομάδας «D» τυπου «Hadra».
358. Το παράδειγμα από την Τάρρα, που σχετίζεται με την ομάδα αυτή, μολονότι αποδίδει περισσότερο το σχήμα των 

ληκύθων, ωστόσο στα γενικά χαρακτηριστικά μπορεί να σχετιστεί με τις οινοχόες αυτής της ομάδας, βλ. Weinberg 1960, 
105, πίν. 32h, αριθ. 50.

359. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
360. Η οινοχόη αυτή βρέθηκε οε κιβώτιο στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου, με μόνη ένδειξη Β.Κ.366β, βλ. 

σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο.
361. Βλ. σχετικά Δρουγου - Τουράτσογλου, A n tK  34 (1991), 1 Γ Ανδρόνικος 1955, 41, εικ.19, αριθ. 2,3.
362. Βλ. M edeon V, 56, 61, σχέδ. 107-108, αριθ. 75.5.
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διατομής λαβή, που φέρει κεντρική νεύρωση, με την αρκετά υπερυψωμένη του χείλους ράχη κα
ταλήγει σε αυτά, όπου στην ένωση προστίθεται ανάγλυφο γυναικείο κεφάλι363. Συμπλήρωμα του 
πλαστικού διακόσμου αποτελούν και τα χα'ρακτά «ιωνικά αυγά», τα οποία περιτρέχουν τη ρίζα του 
λαιμού, κόσμημα αρκετά γνωστό από τον τύπο ϋ  και Ε της τυπολογίας των Δρουγου - Τουράτσο- 
γλου364. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τύπος αυτός της οινοχόης εμφανίστηκε με ποικιλία σχημάτων 
στους ελληνιστικούς χρόνους, φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες κατηγορίες αγγείων, έτσι 
ώστε να σηματοδοτεί γενικότερα την εγχώρια κεραμική της κεντρικής Κρήτης.

2) Χωρίς προχοή (Πίν. 31β-32α και 92β-93α· Χρονολογικός Πίνακας VII)

Για τα τέσσερα αγγεία αριθ. 278, 409, 527 και 603 με προέλευση τη δεξαμενή στη θέση Μοναστη
ριακό Κεφάλι, το ιερό ή αποθέτη στην περιοχή Κνοισου, το οικοδόμημα στη Γόρτυνα και το νε
κροταφείο στο Καμηλάρι της Φαιστού, αντίστοιχα, προτείνεται η ονομασία της οινοχόης χωρίς 
προχοή, για το λόγο ότι στα παραδείγματα αυτά το χείλος κατά μία έννοια διαμορφώνεται κυκλι
κό, δηλαδή χωρίς πρόχυση. Οι οινοχόες της σειράς, μολονότι με τα διαφοροποιημένα επιμέρους 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους εκπροσωπούν διαφορετικούς κεραμικούς τύπους, με το γενικό 
τους σχήμα υποδηλώνουν ιδιαίτερη σχέση με τις μελανόγραφες υδρίες της κατηγορίας «ΡΌδο», 
στοιχείο εμφανέστερο στα δύο παραδείγματα από την περιοχή της Μεσαράς (αριθ. 527, 603)365.

Όλες οι οινοχόες είναι ακόσμητες και καλύπτονται από καστανό ή κοκκινωπό επίχρισμα, κα
κής ποιότητας, που εύκολα απολεπίζεται. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί το παράδειγμα αριθ. 
409, όπου η επιφάνεια είναι αγάνωτη και λεία, όμοια περίπου με την αντίστοιχη των μελανόγρα- 
φων υδριών της κατηγορίας «ΙΌΘγη», ενώ ανάλογο χαρακτηριστικό αναγνωρίζεται συχνά και σε 
άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής366. Κύριο και κοινό χαρακτηριστικό τους, εκτός από 
την όμοια διαμόρφοιση του χείλους, είναι το επίμηκες σώμα με τον ψηλό, χωριστό και ευρύτερο 
στο επάνω μέρος κυλινδρικό λαιμό, μορφολογικά γνώρισμα το οποίο διακρίνει ιδιαίτερα τις όψι
μες υδρίες τύπου «Ε^δι^»367, ενώ δεν είναι σπάνιο και σε άλλα είδη αγγείων, όπως σε μελαμβαφείς 
υδρίες ή σε οινοχόες368. Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί η περίπτωση της οινοχόης αριθ. 409, όπου 
το σοόμα «φυτρώνει» μέσα από ανάγλυφα φύλλα άκανθας και αποδίδει διακοσμητική αρχή γνωστή 
ήδη από τους κλασικούς χρόνους, η οποία απαντά και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής από διάφο
ρες περιοχές του ελληνισμού369. Κατά διαστήματα στο σιόμα χαράσσονται οριζόντιες αυλακιόσεις, 
ενώ) ανάλογες χαράξεις όπως και πλαστικά δακτυλίδια διαμορφώνονται στη ρίζα του λαιμού. Το 
χαρακτηριστικό αυτό, που επαναλαμβάνεται στην οινοχόη αριθ. 278, οπωσδήποτε φανερώνει τη

363. Για τον πλαοτικό διάκοσμο, βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
364. Βλ. A n tK  34 (1991), 11.
365. ΓΙρβλ. ενδεικτικά για το σχήμα την όψιμη υδρία τύπου «Hadra» αριθ. 547 από τον τάφο στον Άη Γιάννη της Φαι

στού, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος. Για παραδείγματα από τις πτολε- 
μαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, βλ. σχετικά H adra  II, 57, σχέδ. 27. ΓΙρβλ. επίσης την υδρία απάτην Ίτανοτης ανα
τολικής Κρήτης, βλ. Guerrini 1964, πίν. IX, F17 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.) ή την υδρία Cassel Τ.496 από την περιοχή της 
Μεσαράς, βλ. A. Enklaar, Β ' Ε λλΚ ερ , πίν. 85. Πρβλ. επίσης ανάλογα παραδείγματα υδριών τυπου «Hadra» απάτην Κνω
σό, βλ. U M , πίν. 104, Η37/10-11.

366. Πρβλ. ενδεικτικά τις οινοχόες αριθ. 114, 636, το πινάκιο αριθ. 416 ή τις λεκάνες αριθ. 625-626, βλ. στον περι
γραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

367. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες τύπου «Hadra» Τ.496 στο Cassel της Γερμανίας, την αριθ. 676 ή την ανάλογη από την 
Ττανο, βλ. Guerrini, ό.π. υποσημ. 365 και στο κεφάλαιο για την κατηγορία «Hadra».

368. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στις υδρίες αριθ. 604, 612 από το Καμηλάρι, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο 
και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Πρβλ. επίσης την οινοχόη G12 του Βρετανικού Μου
σείου με διακόομηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», βλ. Stylistic Progression, 36, πίν. 4 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

369. Για περισσότερα σχόλια και παραδείγματα, βλ. στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.
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στενή σχέση των παραδειγμάτων με μετάλλινα πρότυπα370, ενώ ανάλογο μορφολογικό στοιχείο 
απουσιάζει από τα παραδείγματα της Μεσαράς.

Αντίθετα, το σχήμα της βάσης παραλλάσσει, έτσι ώστε στις οινοχόες αριθ. 278 και 409 διαμορ
φώνεται κωνική από επάλληλα άνισα δακτυλίδια, μορφή γνωστή κυρίως από παραδείγματα με προ
έλευση την περιοχή της Κνωσού, χρονολογούμενα περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ενώ για το παρα
πλήσιο σχήμα της βάσης θα πρέπει να αναφερθεί εδώ και ο κάνθαρος κρητικοΰ τΰπου αριθ. 66137λ 
Σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα, η βάση στην οινοχόη αριθ. 603 αποδίδεται καλυκωτή 
με δυο έντονα πλαστικά δακτυλίδια στην ένωση με το σώμα. Η μορφή αυτή επιτρέπει την τυπολογι
κή σύνδεση, παρά τις ορισμένες μορφολογικές διαφορές, με τις ανάλογες βάσεις μελαμβαφών 
υδριών ή αμφορέων από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, όπως και με εκείνες ορισμένων κανθάρων από 
το ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό ή ακόμη με παραπλήσιες από τη νεκρόπολη στο Sciatbi της Αλε
ξάνδρειας, οι οποίες τοποθετούνται γενικά στην παράδοση του 3ου-αρχών του 2ου αι. π.Χ.372. Για 
την ιδιόμορφη απόδοση της κάτω επιφάνειας της βάσης, όπου σχηματίζεται βαθιά κοιλότητα, η οι- 
νοχόη αυτή πρέπει ακόμη να σχετιστεί με άλλα είδη αγγείων, όπως υδρίες, αμφορείς, κανθάρους ή 
κρατήρες, που εμφανίζονται με όμοιο ή παραπλήσιο χαρακτηριστικό και προέρχονται αποκλειστι
κά από την περιοχή της Μεσαράς. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει κατ’ αναλογία την απόδοση του μορ- 
φολογικου αυτοΰ στοιχείου στο τοπικό εργαστήριο της περιοχής αυτής373. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρ
φωση του χείλους στο παράδειγμα αριθ. 278 αποτελείται από κρεμαστό κυμάτιο και επίθετο σε αυτό 
πλαστικό δακτυλίδι, απόδοση περίπου όμοια με εκείνη την οποία εμφανίζουν και άλλες κατηγορίες 
κεραμικής, όπως υδρίες, λεκάνες ή κάλαθοι374. Αντίθετα, στα αγγεία αριθ. 527 και 603 το χείλος σχη
ματίζεται πλατύ και σχεδόν επίπεδο, μορφή γνωστή κυρίως από τις όψιμες υδρίες «L» τΰπου 
«Hadra», η οποία συχνά αναφαίνεται ανάλογη ή παραπλήσια και σε άλλα είδη αγγείων της ίδιας κα
τηγορίας375. Αξιομνημόνευτο είναι το παράδειγμα αριθ. 409, όπου το πλατύ επίπεδο χείλος περιτρέ
χουν εξωτερικά ανάγλυφα «ιωνικά αυγά» στεφανωμένα από λοξά χαρακτά γραμμίδια, διακοσμητι- 
κό θέμα το οποίο εμφανίζεται συχνά γραπτό σε ερυθρόμορφα αττικά αγγεία, ενώ αναγνωρίζεται συ- 
νηθέστερα χαρακτό ή ανάγλυφο σε μετάλλινα σκευή, κατά κύριο λόγο σε υδρίες376.

Με διαφοροποιημένο σχήμα εμφανίζονται επίσης οι λαβές των παραδειγμάτων της σειράς. Συ-

370. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για άλλα είδη αγγείων, όπως για παράδειγμα τον «καλυκωτό» κάνθαρο ή εκείνον 
με τα «ανάγλυφα πέταλα», ακόμη τη μελαμβαφή υδρία ή τον αμφορέα, τη λεκάνη και τα μαγειρικά σκευή, που ενδεικτι
κά αναφέρονται, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Για περισσότερες παρατηρήσεις, βλ. στο κεφά
λαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

371. Πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο κρητικοΰ τΰπου αριθ. 352, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την 
εξέλιξη του σχήματος. Βλ. επίσης U M , πίν. 95, Η24/1, 5, Η25/2.

372. Πρβλ. σχετικά την υδρία αριθ. 613 ή τον αμφορέα αριθ. 605 από το Καμηλάρι, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για 
την εξέλιξη των σχημάτων τους. Πρβλ. επίσης τη βάση του κανθάρου αριθ. 308 από το ιερό της Δήμητρας, βλ. στον περι
γραφικό κατάλογο. Για παραπλήσια παραδείγματα από το Sciatbi, βλ. Sciatbi, πίν. XXXVI, αριθ. 44-45.

373. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στις υδρίες αριθ. 604, 612-614, στους αμφορείς αριθ. 605-609, 647, στον κάν
θαρο κρητικοΰ τΰπου αριθ. 528 ή στο αγγείο αριθ. 647, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλι
ξη των σχημάτων τους. Για σχετικά σχόλια, βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.

374. Πρβλ. για τον τΰπο του χείλους τις υδρίες αριθ. 612, 613, 617 ή τη λεκάνη αριθ. 500, βλ. στον περιγραφικό κα
τάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Πρβλ. επίσης για ανάλογο χαρακτηριστικό τη λεκάνη Κ241 
ή τον κάλαθο Κ.232 από την Ελεΰθερνα, όπως και τον ανάλογο Π 1345 από τη Βέροια, βλ. ΕΧενθερνα II, 104-105, σχέδ. 28- 
29· Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 154, σχέδ. 41, πίν. 27.

375. Πρβλ. παραπλήσια διαμόρφωση στις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης αριθ. 591, 595, στην υδρία αριθ. 604 ή 
στο θήλαστρο αριθ. 602, ακόμη στις οινοχόες αριθ. 640-641 και στον κωδωνόσχημο κρατήρα αριθ. 647, βλ. στον περι
γραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό στη με
λαμβαφή οινοχόη G12 του Βρετανικού Μουσείου, βλ. Stylistic Progression, ό.π. υποσημ. 368.

376. Για σχετικά σχόλια και παραδείγματα, βλ. στα κεφάλαια για τον πλαστικό διάκοσμο και για τη σχέση κεραμι
κής-μεταλλοτεχνίας.
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γκεκριμενα, στην οινοχόη αριθ. 603 η Λαβή πλάθεται πλατιά, ταινιωτή, με αυλακώσεις στο μήκος, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο ανάλογο μορφολογικό γνώρισμα ορισμένων υδριών «ί.» της κατη
γορίας «Hadra» αλλά και αγγείων από άλλα είδη κεραμικής377. Αντίθετα, στο παράδειγμα αριθ. 278 
η λαβή αποδίδεται διπλή, έχει κυλινδρική διατομή και κοσμείται οτο μήκος με ενάλληλα λογχόσχη- 
μα χαρακτά φύλλα, θέμα το οποίο αναφαίνεται παραπλήσιο και στην κοινής χρήσης οινοχόη/πρό- 
χου αριθ. 591 από το Καμηλάρι, χρονολογούμενη στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ.378. Σε ό,τι αφορά 
το σχήμα της λαβής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παράδειγμα αριθ. 527 η μορφή είναι πιο συν
θέτη, καθώς διαμορφώνεται από δυο στρεπτές ενωμένες λαβές, που έχουν ως πρόσθετο διακοσμη- 
τικό στοιχείο πλαστικό πηνίο στην ένωση με το χείλος. Ο τύπος αυτός είναι συνηθέστερος στις προ)- 
ιμες μελανόγραφες υδρίες <Έ» της κατηγορίας «Ηπά^», ενώ απαντά και σε μεταγενέστερη τριφυλ- 
λόστομη οινοχόη με προέλευση το Φαλαγκάρι της Φαιστού, με τη διαφορά ότι σε όλες αυτές τις πε
ριπτώσεις η λαβή αποδίδεται απλή, ελικοειδής, συχνά χωρίς το πλαστικό πηνίο379. Ανάλογη διακο- 
σμητικέ] αντίληψη ακολουθεί και η λαβή στο παράδειγμα αριθ. 409, όπου ανάγλυφα φυτικά θέμα
τα, συνδυασμένα με μορφές από το διονυσιακό κύκλο, συνθέτουν έναν πλούσιο πλαστικό διάκοσμο, 
πιθανότατα μοναδικό για την εγχώρια κεραμική της κεντρικής Κρήτης, ωστόσο όμως περισσότερο 
γνωστό από άλλα παραδείγματα της σύγχρονης ή και παλαιότερης μεταλλοτεχνίας380. Όλες αυτές 
οι διαπιστώσεις σχετικά με τα μορή)ολογικό: γνωρίσματα των οινοχοών της σειράς αυτής, όπως τα 
κοφτά τελειώματα στο περίγραμμα της βάσης ή του χείλους, η εκτενής χρήση της χάραξης ή των 
πλαστικών στοιχείων σε συνδυασμό με τις σύνθετες μορφές των λαβών, προσφέρουν σαφείς ενδεί
ξεις για την ύπαρξη στενής σχέσης και εξάρτησης των αγγειλον της ομάδας με μετάλλινα σκευή, φαι
νόμενο συνηθισμένο για την εποχή, γνωστό και από άλλες κατηγορίες κεραμικής381.

3) Η κοινής χρήσης (Πίν. 32β-36 και 93β-95· Χρονολογικός Πίνακας VII)

Οι οινοχόες/πρόχοι κοινής χρήσης που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη προέρχονται από τους τά
φους στο Καμηλάρι (αριθ. 588-601) ή τη Φαιστό (αριθ. 631-634, 636, 640-641, 645), ενώ) κοντά σε αυ
τές μπορούν να προστεθούν ορισμένα παραδείγματα από την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 115α-γ, 
«Ανεξερεύνητη Έπαυλη») και μια ομάδα με προέλευση το στραιμα καταστροφής της Αυττου (αριθ. 
490-493, 441-442). Το κοινής χρήσης και συνήθως αμελούς κατασκευής αυτό αγγείο, άλλοτε άβαφο 
άλλοτε πάλι γανωμένο, αποτελεί το κατ’ εξοχήν σχήμα της οινοχόης/πρόχου κατά τον 3ο-2ο αι. 
π.Χ.382 με πολυάριθμα παραδείγματα και ποικιλία παραλλαγών που απαντουν σε πολλές περιοχές 
του ελληνιστικού κόσμου, γεγονός το οποίο δηλώνει την πλατιά γεωγραφική εξάπλωση του τΰπου383.

377. Πρβλ. ενδεικτικά για τον τΰπο της λαβής τις υδρίες «L« τΰπου «Hadra» αριθ. 576, 580, 583-584 από το Καμηλά
ρι ή τις αριθ. 533-534 από τον Άγιο Παύλο της Φαιατοΰ, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 
την εξέλιξη του σχήματός τους.

378. Βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
379. Πρβλ. την υδρία «L» τΰπου «Hadra» αριθ. 574, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και οτο κεφάλαιο για την εξέλι

ξη του σχήματος. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. H adra  II, 53, σχέδ. 12-14, 16- H adra Vases, πίν. 1-3, 19, 46-47. Για το πα
ράδειγμα από το Φαλαγκάρι, βλ. Α Δ  42  (1987), Χρονικά, 540, πίν. 311 γ_

380. Για περισσότερα σχόλια και παραδείγματα, βλ. στα κεφάλαια για τον πλαστικό διάκοσμο και για τη σχέση κε- 
ραμικής-μεταλλοτεχνίας.

381. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
382. Η οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης εξαιτίας της αγάνωτης επιφάνειας πιθανότατα χρησίμευε συνηθέστερα ως 

αγγείο για την αποθήκευση νεροΰ και όχι οίνου. Ωστόσο, εξετάζεται στο κεφάλαιο για τις οινοχόες, καθώς η χρήση της 
δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη, βλ. σχετικά Agora XXIX, 124.

383. Η μορφή του απλοΰ αυτοΰ αγγείου, που γνωρίζει μεγάλη διάδοση στους ελληνιστικούς χρόνους, έχει να παρου
σιάσει πολυάριθμα παραδείγματα, βλ. ενδεικτικά Μαρκουλάκη - Νινιοΰ-Κινδελή 1982, 92-94, σχέδ. 39-41 (τέλη του 4ου-
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Οι οινοχόες/πρόχοι του συνόλου αποτελούν προϊόντα των εγχώριων εργαστηρίων, ενώ με τα ξεχω
ριστά χαρακτηριστικά τους εμφανίζουν αξιόλογη ποικιλία παραλλαγών, οι οποίες σε όλες τις πε
ριπτώσεις αποδίδουν την κεραμική παράδοση των εργαστηρίων παραγωγής τους. Τα παραδείγ
ματα στο σύνολό τους καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα του 3ου και το α' μισό περίπου 
του 2ου αι. π.Χ. Όμως, τα ανασκαφικά δεδομένα είναι συχνά ασαφή, εΤσι ώστε ο χρονολογικός 
προσδιορισμός στις περισσότερες περιπτώσεις να στηρίζεται κυρίως στη μορφολογική εξέταση και 
στη σύγκριση με τύπους από άλλες περιοχές384·

Την πολυπληθέστερη ομάδα της σειράς αντιπροσωπεύουν οι οινοχόες/πρόχοι από το Καμη- 
λάρι και οι ανάλογες από τη Φαιστό, οι οποίες τόσο με τα μopq)oλoγικά όσο και με τα κατασκευα
στικά γνωρίσματά τους αποτελούν χαρακτηριστική παραλλαγή της κατηγορίας των αγγείων όπου 
εντάσσονται. Όλα τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα έχουν μέσο ύψος 0,20-0,30 
μ., είναι συνήθως άβαφα, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις καλύπτονται από επίχρισμα καστανού 
(αριθ. 592) ή κιτρινωπού χρώματος (αριθ. 591, 600, 634), που εύκολα απολεπίζεται. Ο πηλός των αγ
γείων, συνήθως χρώματος ανοιχτού καστανού έως κιτρινωπού, είναι κατά κανόνα καθαρός, σε ορι
σμένες όμως περιπτώσεις περιέχει πολλά ξένα οώματα και είναι ιδιαίτερα εύθρυπτος, με αποτέλε
σμα η επιδερμίδα να απολεπίζεται εύκολα συχνά μαζί με το υπόστρωμα (αριθ. 593, 596). Επι
πλέον, στο παράδειγμα αριθ. 599 τμήματα της επιφάνειας διαφοροποιήθηκαν χρωματικά κατά τη 
διάρκεια της όπτησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κηλίδων κατά τόπους.

Βασικά μορφολογικά γνωρίσματα του τύπου είναι η δακτυλιόσχημη βάση, συχνά με κωνική 
διαμόρφωση εξωτερικά (αριθ. 588-589, 591,593-596, 599, 603), ενώ σε δύο περιπτώσεις αποδίδε
ται έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια (αριθ. 634, 641 )385. Το σχεδόν σφαιρικό ή ωοειδές σώμα με 
τον ευρύ και ψηλό κυλινδρικό λαιμό άλλοτε καταλήγει σε χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα έξω 
(αριθ. 588-590, 592-593, 597-600) άλλοτε πάλι σε πλατύ και επίπεδο (αριθ. 591,595, 640-641), ενώ 
σε δύο παραδείγματα είναι εντελώς αδιαμόρφωτο (αριθ. 594, 596). Οι λαβές, κατά κανόνα απλές, 
ταινιωτές, με τις ελαφρώς υψωμένες ράχες τους καταλήγουν άλλοτε στο εσωτερικό (αριθ. 588-590, 
597-598) και άλλοτε στο εξωτερικό του χείλους (αριθ. 593-594, 596, 599, 631, 641). Επίσης, χαρα
κτηριστικό διακοσμητικό στοιχείο αποτελούν τα ενάλληλα χαρακτά λογχοειδή φύλλα, που ανα
πτύσσονται στο μήκος της λαβής στο παράδειγμα αριθ. 591, χαρακτηριστικό το οποίο απαντά πα
ραπλήσιο ή συγγενικό και στις μεταγενέστερες οινοχόες/πρόχους αριθ. 278 και 409 από την πε
ριοχή της Κνωσού386. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο βασικό της σχήμα η οινοχόη/πρόχους 
αυτής της κατηγορίας διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη σε όλη σχεδόν τη χρονική διάρκεια που 
χρησιμοποιείται, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει το συντηρητικό χαρακτήρα των αγγείων αυτού 
του είδους387.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στις οινοχόες/πρόχους αυτής της σειράς διακρίνονται ποικίλες 
παραλλαγές, που στηρίζονται κυρίως στη διαφορετική απόδοση του ανώτερου σώματος και ιδιαίτε

αρχέςτου 3ου αν. π.Χ.)· Η. Thompson 1934, 464-465, εικ. 8/Α50 (α'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, 139-142, πίν. 
63/727 (3ος-2ος αι. π.Χ.)· M édéon V, 37, οχέδ. 33-34, 41.3 (3ος αι. π.Χ.)· Σ. Δρουχου - Γ. Τουράτσογλου, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 
73στ (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· H istria  II, 186, πίν. XXIV/4 (τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Apollonia I, πίν. 88/342· 
SC E  IV, 3, οχέδ. 28, 1-3 (150-50 π.Χ.)· A drian i 1952α-β (νεκρόπολη El Manara), εικ. 21/20 (τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. 
π.Χ.) (νεκρόπολη Plinthine), πίν. LIV/1 (240-210 π.Χ.)· Tonds, 22-3/1 lb ,12b, 26/15b (3ος αι. π.Χ.), 57/37a (2ος αι. π.Χ.).

384. Για το χρονολογικό προσδιορισμό των αγγείων, βλ. στα αντίστοιχα εισαγωγικό: κεφάλαια του περιγραφικού κα
ταλόγου.

385. Για τον τύπο αυτό της βάσης (αρνητικός πυθμένας), βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος του ημι- 
σφαιρικου κυπέλλου.

386. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος της οινοχόης χωρίς προχοή.
387. Η εμμονή σε καθιερωμένους παλαιότερους τόπους αποτελεί φαινόμενο που χαρακτηρίζει γενικότερα την ελλη

νιστική κεραμική της Κρήτης· για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια. Βλ. επίσης Cortina I, 173· 
Hayes 1971, 273-274.
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ρα στη σαφή ή όχι διάκριση του λαιμού, χωρίς όμως οι μορφολογικές αυτές διαφοροποιήσεις να 
έχουν κάποια χρονολογική σημασία388. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις το αγγείο διαμορ
φώνεται κατά μία έννοια με συνεχές σιγμοειδές περίγραμμα από τη βάση έως το χείλος και παράλ
ληλα δηλώνεται ο ώμος (παραλλαγή α') (αριθ. 588-590, 597-598, 600-601). Ωστόσο, δεν απουσιάζουν 
οι περιπτώσεις όπου το περίγραμμα του αγγείου παρουσιάζεται καλύτερα αρθρωμένο, καθώς ο χω
ριστός κυλινδρικός λαιμός διακρίνεται σαφέστερα από το σώμα (παραλλαγή β') (αριθ. 591-592, 595, 
599, 632-634, 640-641), στοιχείο το οποίο σε ορισμένα παραδείγματα τονίζεται από παράλληλες χα
ράξεις (αριθ. 632, 634) ή οριζόντιο υποτυπώδες έξαρμα (αριθ. 591). Πέρα όμως από τις μορφολογι- 
κές αυτές διαφορές, αξίζει να σημειωθεί ότι κύριο και κοινό χαρακτηριστικό των οινοχοών/πρόχων 
της ομάδας αποτελεί το ευρυ, με καμπύλο περίγραμμα οτην κοιλιά σχήμα. Εκτός τουτου, οι μικρές 
αυτές διαφοροποιήσεις, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν διαδοχικές φάσεις οτην εξελικτική πορεία του 
οχήματος, ελάχιστα μπορούν να χρησιμεύσουν ως χρονολογικό στήριγμα. Περισσότερο ίσως υπο
δηλώνουν την αργή εξέλιξη του αγγείου με το απλό αυτό σχήμα, φαινόμενο που παρατηρείται και οε 
άλλα κοινής χρήσης σκευή, όπως σε λεκάνες ή σε μαγειρικά σκευή389. Επιπλέον, αξίζει να επιση- 
μανθεί η ποικιλομορφία των παραδειγμάτων του βασικού τυπου, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 
στοιχείο της εγχώριας παραγωγής της κεντρικής Κρήτης, ενώ αναγνιορίζεται και ευρΰτερα390.

Το σχήμα αυτό της οινοχόης/πρόχου, που μπορεί να τοποθετηθεί γενικά μέσα στα χρονικόχ 
πλαίσια του 3ου αι. π.Χ., απαντά με ελάχιστες μορφολογικές διαφοροποιήσεις και σε άλλες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου, όπως χαρακτηριστικά φανερώνουν οι οινοχόες Π5585, Π5586 
και Π5587 από πρώιμο ελληνιστικό λαξευτό τάφο στην περιοχή των Χανίων391, ενώ κοντά οε αυ
τές μπορούν να αναφερθοΰν και οι συγχρονές τους από τις νεκροπόλεις Sciatbi και Hadra (El 
Manara) της Αλεξάνδρειας392. Εξάλλου, συγγενικά στο σχήμα αγγεία από την Αττική, μαζί με ορι
σμένα παραπλήοιά τους από την Όλυνθο και τη Βέροια, επιβεβαιώνουν την παρουσία του σχήμα
τος τουλάχιστον από τον 4ο αι. π.Χ.393.

Αισθητά διαφοροποιημένο από το γενικό τύπο και με σχήμα που θυμίζει έντονα εκείνο της τριφυλ- 
λόστομης οινοχόης τυπου Α394, το αγγείο αριθ. 631 από τη Φαιστό αποδίδει ποικιλία της κατηγορίας, 
ενώ μορφολογικά αποτελεί μοναδική περίπτοιση μέσα στο οΰνολο των αγγείων που εξετάζονται οε αυ
τήν τη μελέτη. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του παραδείγματος αποτελεί η σφαιρική διαμόρφωση του 
σώματος, το οποίο στηρίζεται σε πλατιά δακτυλιόσχημη βάση και τελειώνει σε στενό υποτυπώδη λαιμό 
με πλατύ επίπεδο χείλος, όπου καταλήγει η ταινιωτή λαβή. Σημαντικό μορφολογικά γνώρισμα αποτε
λούν και οι οριζόντιες αυλακώσεις, οι οποίες περιτρέχουν το σώμα οτο ύψος της λαβής, έτσι ώστε το συ
νεχές περίγραμμα του αγγείου να φαίνεται ότι διακόπτεται κατά μία έννοια οτο σημείο αυτό.

Εξίσου σημαντική εμφανίζεται η ομάδα των ο ιν ο χ ο ώ ν /π ρ ό χ ω ν  από την Κνωσό, που μπορούν 
μορφολογικά να ενταχθουν στην παραλλαγή β' (αριθ. 115α-γ). Τα αγγεία αποδίδουν πρώιμη πα

388. Πρβλ. ανάλογη διάκριση και στην κατηγορία των τριφυλλόοτομων οινοχοών, βλ. παραπάνω οτο σχετικά Keqiá- 
λαιο για την εξέλιξη του σχήματος.

389. Βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
390. Η αρκετά μεγάλη ποικιλία των σχημάτων της εγχώριας παραγοιγής γενικά στον 3ο-2ο αι. π.Χ. φανεριίινει την 

ύπαρξη αυτόνομων τοπικών εργαστηρίων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα το καθένα, χωρίς τούτο να σημαίνει 
ότι απουσιάζουν και οι μεταξύ τους επιδράσεις, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.

391. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή, ό.π. υποσημ. 383.
392. Βλ. Sciatbi, 87, εικ. 43. Για περισσότερα παραδείγματα από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, βλ. Adriani 1936, (κοι

μητήριο Mustâfa Pacha), 136, σχέδ. 58, 10,12,19 (τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Adriani 1940, Hadra (rue d’Abou
kir), πίν. XXX, 25 (260-220 π.Χ.).

393. Βλ. σχετικά Agora  XII, πίν. 78, αριθ. 1698 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.)· Olynthus XIII, πίν. 151, αριθ. 284-285 (α' μισό 
του 4ου αι. π.Χ.)· Α Δ  29 (1973-1974), Χρονικά, πίν. 513δ (4ος αι. π.Χ.).

394. Πρβλ. ενδεικτικά για το περίγραμμα του σώματος τις τριφυλλόστομες οινοχόες αριθ. 425, 670, βλ. παραπάνω 
στο σχετικό κεφάλαιο για τον τύπο.
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ραλλαγή του τύπου, καθώς χρονολογούνται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., ενώ με τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά τους συγκροτούν ξεχωριστή ομάδα μέσα στο σύνολο των αγγείων που εξετάζονται εδώ. 
Προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου, τα παραδείγματα βρίσκονται ακόμη κοντά στην κεραμική πα
ράδοση των οινοχοών/πρόχων του προηγούμενου αιώνα, όπως φανερώνουν παλαιότερα παραδείγ
ματα από το χοόρο της Κνωσού395. Τα αγγεία χαρακτηρίζονται για τη δακτυλιόσχημη βάση, η σποία 
είναι καλύτερα αρθρωμένη στα παραδείγματα αριθ. 115α και 115γ, το σχεδόν σφαιρικό σώμα, αρκε
τά εξογκωμένο στο επάνω τμήμα, και τους καλά διαμορφωμένους ώμους. Ο χωριστός και ευρύς κυ
λινδρικός λαιμός καταλήγει σε χείλος, το οποίο άλλοτε στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω, όμοια περί
που με παλαιότερα παραδείγματα από τον ίδιο χώρο (αριθ. 115β-γ)396, άλλοτε πάλι εμφανίζεται σχε
τικά πλατύ και επίπεδο (αριθ. 115α), χαρακτηριστικό που το συνδέει με νεότερες κεραμικές μορ- 
φές397· Οι λαβές, πλατιές και ταινιωτές, διαγράφοντας άνετη καμπύλη επάνω από την επιφάνεια του 
χείλους, καταλήγουν στη ρίζα του. Πρόσθετο και τυπικό γνώρισμα της ομάδας, που χαρακτηρίζει γε
νικότερα την εγχώρια κεραμική της Κνωσού ήδη από τους κλασικούς χρόνους, πρέπει να θεωρηθεί 
το καστανό εξίτηλο χρώμα, το οποίο καλύπτει το επάνω μισό τμήμα των οινοχοών/πρόχων398.

Στην παράδοση των οινοχοών/πρόχων του 3ου αι. π.Χ. μπορούν ακόμη να ενταχθούν τα πα
ραδείγματα αριθ. 593, 594 και 596, που αποδίδουν σχήμα σπάνιο για την εγχώρια παραγωγή, κα
θώς εμφανίζονται με μικτά χαρακτηριστικά λαγύνου και οινοχόης. Κύρια μορφολογικά γνωρί
σματα είναι η χαμηλή κωνική βάση, το σφαιρικό, έντονα εξογκωμένο στο ανώτερο τμήμα σώμα με 
τον καλά διαμορφωμένο πλατύ ώμο, που ιδιαίτερα στο παράδειγμα αριθ. 594 αποδίδεται με κο
φτερή ακμή. Ο στενός και βραχύς λαιμός καταλήγει σε κυκλικό στόμιο με παράλληλες χαράξεις 
στη ρίζα (αριθ. 594, 596), ενώ σε μία περίπτωση παρατηρείται υποτυπώδης διαμόρφωση του χεί
λους, η οποία συνοδεύεται από ελαφρά στροφή του προς τα έξω (αριθ. 593). Περισσότερο γνωστή 
από άλλες περιοχές, η παραλλαγή αυτή της οινοχόης/πρόχου αναγνωρίζεται σε συγγενικού τύπου 
αγγεία ελληνιστικών χρόνων από την Κόρινθο και την Πύλο399, ενώ τα γνωστά παραδείγματα από 
την Αττική χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους400.

Στις οινοχόες/πρόχους της παραλλαγής β' θα πρέπει να περιληφθούν και τα παραδείγματα 
αριθ. 490 και 493 από τη Λύττο, που αντιπροσωπεύουν παραλλαγή του τύπου, ενώ κοντά οε αυτά θα 
μπορούσαν ακόμη να προστεθούν τα παραδείγματα αριθ. 491, 441-442, 492 και 479 από τον ίδιο 
χώρο, τα οποία αποδίδουν ποικιλίες του βασικού σχήματος. Ο τύπος αυτός της οινοχόης/πρόχου, 
που στο γενικό σχήμα απαντά όχι μόνο στην παραπάνω περιοχή αλλά και στον ευρύτερο γεωγρα
φικό χώρο, ανάγεται στα όψιμους κλασικούς-πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, όπως φανερώνουν 
παραπλήσια παραδείγματα, κυρίως από την περιοχή της Λύττου, αλλά και ορισμένα από την Κνω
σό401. Η εικόνα του τύπου συμπληρώνεται και με μια ποικιλία της παραλλαγής, η οποία εντοπίζεται 
στη γειτονική Χερσόνησο και αποδίδει σε απλή μορφή το εξεταζόμενο σχήμα402. Κατασκευασμέ

395. Βλ. σχετικά U M , πίν. 76, 79, Η5/5-6, Η 10/8-12 (α' και β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. αντίστοιχα).
396. Βλ. U M , ό.π., Η 10/8-12.
397. Πρβλ. για τον τύπο του χείλους νεότερες οινοχόες/πρόχους από την περιοχή της Μεσαράς, όπως για παράδειγ

μα τις αριθ. 591, 595, 640-641. Συγγενική είναι επίσης η απόδοοη του χείλους στις υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra», 
βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός τους.

398. ΙΙρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στις τριφυλλόστομες οινοχόες αριθ. 260, 261,367, 401, του 2ου αι. π.Χ., σε οτα- 
μνοειδείς λέβητες τΰπου Β κλασικών χρόνων, σε γωνιώδη κύπελλα ή σε όψιμες πρόχους με λαιμό, βλ. στα κεφάλαια για 
την εξέλιξη του σχήματός τους. Βλ. επίσης U M , πίν. 76, 77, Η5/7 (α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), Η6/5 (380-350 π.Χ.) αντί
στοιχα· K R S , 13, σχέδ. 8 (5ος/4ος αι. π.Χ.).

399. Βλ. σχετικά Corinth VII, III, 113-115, πίν. 633, 634, 636· Καλτσάς 1983, 66, σχέδ. 28, αριθ. 1739, όπου και σχε
τικά σχόλια.

400. Βλ. σχετικά Agora XII, 208, πίν. 77, αριθ. 1682 (5ος αι. π.Χ.), 1685 (4ος αι. π.Χ.).
401. Βλ. σχετικά Α Δ  29 (1973-1974), Χρονικά, 886, πίν. 661δ· U M , πίν. 79, Η 10/8.
402. Βλ. Α Δ  45 (1990), Χρονικά, 415, πίν. 196β.
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νες από το χαρακτηριστικό πορτοκαλέρυθρο με ξένες προσμείξεις πηλό, που ιδιαίτερα στο πα
ράδειγμα αριθ. 492 είναι εντελώς καμένος, με αμελές, κακής ποιότητας γάνωμα, οι οινοχόες/πρό- 
χοι αυτής της ομάδας χαρακτηρίζονται κυρίως για τη χαμηλή κωνική (αριθ. 442) ή μικρή δακτυ- 
λιόσχημη βάση (αριθ. 441, 491), η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδεται χωρίς εξωτερική 
διαμόρφωση (αριθ. 479, 490, 493) με ελάχιστα κοίλη την κάτω επιφάνεια, στοιχείο το οποίο θυμί
ζει έντονα τις βάσεις συγχρόνων αμφορίσκων από την Κνωσό403. Το σώμα διαμορφοινεται σφαιρι
κό, ενώ ο χωριστός και σχεδόν κατακόρυφος κυλινδρικός λαιμός, που αυλακώνεται από οριζόντιες 
χαράξεις404, τελειώνει σε κυκλικό στόμιο, όπου καταλήγει και η απλή ταινιωτή λαβή. Πρόσθετο 
και ξεχωριστό μορφολογικό γνώρισμα αποτελεί η κυλινδρική, με μείωση προς το πέρας προχοή, 
σε μία περίπτωση με υποτυπώδη διαμόρφωση (αριθ. 442), που υψώνεται στον ώμο των αγγείων 
αριθ. 441-442 και 491 απέναντι από τη λαβή. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζονται 
και σε συγγενικού οχήματος αγγεία από το χώρο κυρίως της Κνωσού ήδη από τον 4ο αι. π.Χ., υπο
δηλώνουν σαφή σχέση και εξάρτηση ανάμεσα στα δύο τοπικά εργαστήρια, πράγμα που παρατη- 
ρείται και σε άλλες κατηγορίες αγγείων από τις περιοχές αυτές405. Σε αντίθεση με τις οινοχόες/πρό- 
χους που εξετάστηκαν προηγουμένως, το παράδειγμα αριθ. 492 έχει περισσότερο ωοειδές περί
γραμμα στην κοιλιά και κυλινδρική προχοή στον ώμο, ενοί ο βραχύς, χωριστός και χωρίς αυλακώ
σεις λαιμός καταλήγει σε κυκλικό στόμιο, το οποίο σφραγίζεται από ηθμό. Η χαρακτηριστική αυ
τή διαμόρφωση του στομίου, όπως και η παρουσία της προχοής, αποτελούν μορφολογικό γνιορί- 
σματα που ανταποκρίνονται σε ένα παρόμοιο αγγείο του τέλους του 4ου αι. π.Χ. από την περιοχή 
της Λύττου, το οποίο φέρει επίσης γραπτή διακόσμηση406.

Στο ίδιο κεφάλαιο θα μπορούσαν ακόμη να εξεταστούν τα παραδείγματα αριθ. 110 και 636 
από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» και τη Φαιστό αντίστοιχα, μολονότι η μορφή που εμφανίζουν 
δεν επιτρέπει την ένταξή τους σε μία από τις προηγούμενες ποικιλίες. Κύρια χαρακτηριστικά του 
κνωσιακού παραδείγματος, που χρονολογείται στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., είναι η μικρή δα- 
κτυλιόσχημη βάση όπου στηρίζεται το μονοκόμματο με σιγμοειδές περίγραμμα σώμα, το οποίο 
διακόπτεται στο μέσον του ύψους από οριζόντιες χαράξεις. Το χείλος αποδίδεται με ελαφρά στρο
φή προς τα έξω, ενώ στη ρίζα του απολήγει και η κατακόρυφη ταινιωτή λαβή. Το απιόσχημο αυτό 
σχήμα, σπάνιο για την εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης, θα μπορούσε γενικά να παρα
βληθεί με έναν τύπο μελαμβαφούς, μικρού μεγέθους οινοχόης, που εμφανίζεται στο χώρο της Μα
κεδονίας (Βεργίνα) περί τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., χωρίς όμως να επιβιώνει ως σχήμα στους επόμε
νους ελληνιστικούς χρόνους407. Εκτός τούτου, μπορεί να σχετιστεί με μεταγενέστερο τύπο οινο- 
χόης/πρόχου με προέλευση το Φαλαγκάρι της Φαιστού, χρονολογούμενο λίγο πριν από τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.408, ενώ συγγενικής μορφής μπορεί να θεοιρηθεί και η οινοχόη/πρόχους αριθ. 631 
από τη Φαιστό409.

Το αγγείο αριθ. 636, που αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα της εγχώριας κεραμικής και 
χρονολογείται στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., έχει κατασκευαστεί από καστανόχριομο καθαρό πη
λό, είναι άβαφο και έχει λεία επιφάνεια. Η βάση είναι αδιαμόρφωτη εξοτιερικά, ενώ η κάτω επι
φάνεια αποδίδεται έντονα κοίλη. Το σώμα, που αποδίδεται σφαιρικό στο κατώτερο τμήμα και κο- 
λουροκωνικό στο ανώτερο, καταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. Η ταινιωτή λαβή ξεκινά

403. Βλ. σχετικά ί/Μ, πίν. 82, Η 12/31-34 και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του οχήματος.
404. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικά και στους αμφορίσκους και στις προχοΐσκες, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για τον 

τύπο, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
405. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
406. Βλ. Α Δ  29 (1973-1974), Χρονικά, 886, πίν. 6616.
407. Βλ. σχετικά Σ. Δρουγου - Γ. Τουράτσογλου, Γ ' Ε λλΚ ερ , 134-135, πίν. 73ε.
408. Βλ. Α Δ  42 (1987), Χρονικά, 540, πίν. 308β.
409. Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
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από τη ρίζα του κώνου και καταλήγει στο λαιμό 
κάτω από το χείλος, όπου στο σημείο αυτό δια
μορφώνεται με πτύχωση. Το αγγείο αποδίδει 
αρκετά σπάνιο σχήμα, καθώς ένα μόνο παράλ
ληλο αναφέρεται από την περιοχή της Φαι
στού410, ενώ θα ήταν δυνατόν να παραβληθεί 
γενικά με το κατά πολύ πρωιμότερο προχοίδιο 
αριθ. 110.

Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ

1) Ο κιονωτός (Πίν. 37α και 96α· Χρονολογι
κός Πίνακας VIII)

Ο κιονωτός κρατήρας ή κατά την αρχαία ονομα
σία «κορίνθιος ή κορινθιουργής»411 αντιπροσω
πεύεται στην εγχώρια κεραμική από την κεντρική 
Κρήτη με το παράδειγμα αριθ. 221, που ανήκει 
στα ευρήματα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» 
και χρονολογείται οτα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου 
αι. π.Χ. Κοντά σε αυτόν μπορεί ακόμη να προ
στεθεί και ο μικρογραφικός αριθ. 361, ο οποίος 
προέρχεται από το ιερό του Γλαύκου και εντάσσε
ται χρονικά στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ. Το εί
δος αυτό του κρατήρα, ιδιαίτερα αγαπητό στους 
αρχαϊκούς-πρώιμους κλασικούς χρόνους στην Ατ
τική και στην Κόρινθο, όπου το σχήμα αντιπρο
σωπεύεται με άριστα παραδείγματα από τη μελα
νόμορφη και ερυθρόμορφη αγγειογραφία412, δεν 
απαντά συχνά στα μεταγενέστερα αττικά σύνολα, 
σε αντίθεση με την Κόρινθο όπου ο τύπος εξακο
λουθεί να κατέχει σημαντική θέση413. Αγγεία ανά-

410. Πρόκειται για το παράδειγμα F5454a, που είναι 
μεγαλύτερο σε μέγεθος (σωζ. ΰψ. 0,18 μ.) από το αριθ. 636 
και διατηρείται μέχρι το ΰψος της λαβής, όπου και διακρί- 
νονται ίχνη οριζόντιων αυλακώσεων, βλ. σχετικά A SA tene  
LXXIV-LXXV, n.s. LVIII-LIX (1996-1997), 325.

411. Για την ονομασία «κρατήρ κορίνθιος ή κορινθι- 
ουργής», βλ. σχετικά Amyx 1958, 198, υποσημ. 79· Rumpf 
1927,45, 123-Beazley 1941, 597.

412. Βλ. D ucreyi al. 1976, 256, ιδιαίτερα υποσημ. 4. 
Για παραδείγματα κιονωτών κρατήρων αρχαϊκών-κλασι- 
κ(ί)ν χρόνων, βλ. Boardman 1974, 67, εικ. 65.1, 71, εικ. 75· 
Boardman 1975, 116, εικ. 168-170, 186, εικ. 333.

413. Για περισσότερα σχόλια και σχετικά παραδείγμα
τα, βλ. Agora XII, 54-55' Boulter 1953, 91, πίν. 33' Ducrey 
é ta l, 1976, 256.

VIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  
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λογου τυπου κλασικών χρόνων αναφέρονται και από τη νότια Ιταλία414 ή από περιοχές της ανατο
λικής Μεσογείου415, ενώ δεν απουσιάζουν και τα εισηγμένα παράλληλα από την Αττική σε χρονο
λογημένα σύνολα της Κνωσού416. Επίσης, και άλλοι κιονωτοί κρατήρες, όπως εκείνοι από τη Λα- 
τώ417, την Κόρινθο418, τη Δήλο419, την αθηναϊκή Αγορά420 ή την Πέργαμο421, που ενδεικτικά ανα- 
φέρονται, φανερώνουν την επιβίωση του σχήματος σε πολλές περιοχές της μεσογειακής λεκάνης 
και στους ελληνιστικούς χρόνους.

Ο κιονωτός κρατήρας αριθ. 221, θραυσματικής διατήρησης, αποτελεί τόσο με το σχήμα όσο 
και με τη χαρακτηριστική διακόσμηση τυπου «Ηπάτπ» ένα από τα πιο αξιόλογα παραδείγματα της 
ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη422. Το αγγείο χαρακτηρίζεται για το σφαιρικό 
σώμα, τον ευρυ χωριστό λαιμό με τα ανοιχτά προς τα επάνω τοιχώματα, ο οποίος στεφανώνεται με 
χείλος επίπεδο, σχηματισμένο από πλατιά πλαστική ταινία με βάθυνση στην εσωτερική περίμε
τρο. Οι κατακόρυφες διπλές, κυλινδρικής διατομής λαβές με μείωση στο μέσον του υψους, οι οποί
ες συνδέουν τον ώμο με το χείλος, διαμορφώνονται στην ένωση με αυτό πλατύτερες και με μικρές 
οριζόντιες προεξοχές. Από την ευρυτερη περιοχή της κεντρικής Κρήτης γνωστά παραδείγματα τα 
οποία μπορούν να συνδεθουν με το αγγείο αριθ. 221 είναι οι δυο κιονωτοί κρατήρες από τη Λατώ, 
που τοποθετούνται στην κεραμική παράδοση του 3ου αι. π.Χ.423. Το πρώτο παράδειγμα (αριθ. 
549) εμφανίζεται λιγότερο αρθρωμένο σε αντίθεση με το καλύτερα πλασμένο από την Κνωσό, ενώ 
στο δεύτερο (αριθ. 550) το σχήμα είναι πιο επίμηκες σε σχέση με το περισσότερο σφαιρικό του 
κρατήρα αριθ. 221. Πάντως, όλες αυτές οι μορφολογικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 
ανάμεσα στα παραδείγματα αυτά δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη χρονολογική σημασία, ενώ πι
θανότατα μπορούν να υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον στον 3ο και στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. το αγ
γείο αυτό απαντά σε ποικιλία σχημάτων424.

Ο μικρογραφικός κιονωτός κρατήρας αριθ. 361, κατασκευασμένος από καστανό με ξένες προ
σμείξεις πηλό και γανωμένος με μελανό, αρκετά απολεπισμένο επίχρισμα, αντιπροσωπεύει με το 
αρκετά διαφοροποιημένο σχήμα του χαρακτηριστικό όψιμο τύπο της κατηγορίας. Το μικρό αυτό 
αγγείο με το γενικά επίμηκες σώμα αλλά κυρίως με τη βάση από πολλαπλά επάλληλα δακτυλίδια 
και το ανεπτυγμένο πόδι, στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει και άλλες μικρογραφίες αγγείων από το 
ίδιο ανασκαφικό σύνολο425, φαίνεται να αποδίδει περισσότερο ποικιλία του σχήματος, φαινόμενο 
ήδη γνωστό από άλλες κατηγορίες κεραμικής και χαρακτηριστικό για την εγχώρια παραγο)γή της 
κεντρικής Κρήτης.

414. Βλ. Trendall 1967, 40-41, πίν. 17, 108-109, πίν. 55.
415. Βλ. Ducreyé ta l. 1976, 257.
416. Βλ. Coldstream 1973, 57-58, σχέδ. 11, αριθ. 76-79.
417. Βλ. Ducreyi«/. 1976, 253-260, σχέδ. 1 (αριθ. 549), σχέδ. 2-3 (αριθ. 550).
418. Βλ. Corinth VII, III, 107-108, πίν. 21, 59, αριθ. 613-615 (περί το 300 π.Χ.).
419. Βλ. Leroux 1913, αριθ. 107.
420. Πρόκειται για το παράδειγμα P. 17985, που βρέθηκε αε ανασκαφικό σύνολο του 3ου αι. π.Χ. από την αθηναϊκή 

Αγορά, αλλά δεν q iaú^ai να προέρχεται από αττικό εργαστήριο, βλ. Agora  XII, 54-55.
421. Βλ. PergForsch 2, 104, πίν. 47-48.
422. Για τη διακόσμηση τυπου «Hadra» της ομάδας «D», βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
423. Βλ. Ducrey, ό.π. υποσημ. 417.
424. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως σε οινοχόες ή σταμνοειδείς λέβητες, βλ. 

σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
425. Πρβλ. για τον τύπο της βάσης την ανάλογη του σχεδόν συγχρόνου μικρογραφικού κωδωνόσχημου κρατήρα 

αριθ. 360 από το ιερό του Γλαύκου ή εκείνη του μικρογραφικου κανθάρου Κρητικού τύπου αριθ. 352 από τον ίδιο χώ
ρο, ή ακόμη του αμφορίσκου αριθ. 354, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήμα
τός τους.



2) Ο κωδωνόσχημος (Πίν. 37β-38α και 96β· Χρονολογικός Πίνακας VIII)

Οι κωδωνόσχημοι κρατήρες αριθ. 43, 44 και 647 με προέλευση τον αποθέτη του Μικρού Ανακτό
ρου και τη Φαιστό αντίστοιχα, καθώς επίσης και οι μικρογραφικοί αριθ. 360 και 402 από το ιερό 
του Γλαυκου και το ιερό-οικία στο χώρο του Βενιζελείου στην Κνωσό τόσο με το χαρακτηριστικό 
σχήμα του σώματος, στοιχείο που προσδιορίζει και τον τύπο, όσο και με τα διακοσμητικά θέμα
τα426, τα οποία εμφανίζονται στα αγγεία αριθ. 43 και 647, αποτελούν αξιόλογα δείγματα όχι μόνο 
για την ίδια την κατηγορία τους αλλά και για την ελληνιστική κεραμική της κεντρικής Κρήτης γε
νικότερα. Στην ίδια ομάδα θα μπορούσε επίσης να προστεθεί το θραύσμα αριθ. 324 από το ιερό 
της Δήμητρας στην Κνωσό, που πιθανότατα ανήκει σε αγγείο ανάλογου τυπου.

Με καταγωγή από τον αττικό Κεραμεικό το σχήμα αυτό του κρατήρα είναι ήδη γνωστό από 
τους κλασικούς χρόνους όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου427, 
ενώ ανάλογου τυπου αγγεία έχουν δώσει και οι κλίβανοι στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι στην 
Κνωσό, που χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.428. Χαρακτηριστικά δείγματα ελληνιστικών χρόνων 
για το είδος αυτό του αγγείου, με αρκετές όμως μορφολογικές διαφοροποιήσεις, παραδίδουν επί
σης πολυάριθμοι κρατήρες, οι οποίοι προέρχονται από ποικίλα κέντρα της εποχής, γεγονός που 
φανερώνει τη χρήση του σχήματος μέχρι τους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους429.

Οι κωδωνόσχημοι κρατήρες της ομάδας είναι σχεδόν σύγχρονοι μεταξύ τους, καθώς οι αριθ. 
43, 44 και 647 χρονολογούνται στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα, ενώ για τους μι- 
κρογραφικους μπορεί να προταθεί ευρυτερη χρονολόγηση στο 2ο ατ. π.Χ. Τόσο με το σχήμα όσο 
και με τη διακόσμησή τους αντιπροσωπεύουν δυο διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις και επι
πλέον ισάριθμες διακοσμητικές τεχνοτροπίες, καθώς τα παραδείγματα αριθ. 43 και 324 ανήκουν 
στην ομάδα των αγγείων της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», ενώ τα αριθ. 44 και 647 εντάσσονται 
σε εκείνη του τυπου «Hadra».

Ο ευρυστομος κρατήρας αριθ. 43, αποσπασματικής διατήρησης, με το σιγμοειδές περίγραμμα 
του στόματος, που τελειώνει στο επάνω μέρος σε πλατύ, στραμμένο προς τα έξω χείλος, όπου χα- 
ράσσετατ περιμετρική αυλάκωση, αλλά και με τις οριζόντιες κυλινδρικές και υπερυψωμένες λαβές, 
ανταποκρίνεται καλύτερα, παρά τις ελάχιστες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, προς το σχήμα μιας 
ομάδας κρατήρων από τη Δήλο, χρονολογούμενων στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ. Τα δηλιακά αυ
τά παραδείγματα με την πλατιά βάση, η οποία αποτελείται από επάλληλα κυμάτια με κοφτερά τε- 
λειώματα, μπορούν επίσης να δώσουν μια ιδέα για την αντίστοιχη του κρητικου αγγείου, που δεν 
σώζεται430. Ολόκληρη η εσωτερική μαζί και η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου καλύπτονται από 
μελανό ανομοιόμορφο επίχρισμα, ενώ τα κοσμήματα της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος» εντάσ

426. Για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» και εκείνη τύπου «Hadra», βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.
427. Το σχήμα του κωδωνόσχημου κρατήρα, περισσότερο συνηθισμένο στη μελανόμορφη και ερυθρόμορφη αττική 

αγγειογραφία, αποβαίνει αρκετά σπάνιο στα απλά ακόσμητα αγγεία των όψιμων κλασικών χρόνων. Ήδη από τους κλα
σικούς χρόνους ο τύπος διακρίνεται σε δύο παραλλαγές, που πιθανότατα μπορούν να συνδυαστούν με δύο διαφορετικές 
προελεύσεις: α) στον κρατήρα με λαβές σε σχήμα ωτίου (Αττική) και β) σε εκείνον με κανονικές λαβές (Μίλητος), βλ. σχε
τικά Agora XII, 55, σχέδ. 2, πίν. 3, αριθ. 59-62. Πρβλ. επίσης για το σχήμα του κωδωνόσχημου κρατήρα το συγγενικό ενός 
τύπου λεκάνης, βλ. Agora  XII, πίν. 82-84· Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 63.

428. Οι κωδιονόσχημοι κρατήρες από τους κλιβάνους στο Μοναστηριακό Κεφάλι, ένας ακέραιος με καστανοκόκκινο 
επίχρισμα και τμήματα τεσσάρων με καστανό γάνωμα, αποτελούν προϊόντα τοπικού εργαστηρίου, ενώ από τον ίδιο χώ
ρο αναφέρεται και ένας μικρογραφικός, αποσπασματικής διατήρησης, γανωμένος με κοκκινωπό επίχρισμα, βλ. K K G , 
171, πίν. 13, A, a, e.

429. Βλ. σχετικά S. Rotroff, Γ Έ λ λ Κ ε ρ , 22, πίν. 3γ (αθηναϊκή Αγορά, β'τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 119-121, 
174-182, σχέδ. 20-23, πίν. 65β-70α (Ρόδος, 3ος-2ος αι. π.Χ.)· PergForsch 2, 48, 58, πίν. 13-14 (περί το 230-170 π.Χ.)· Sa- 
maria-Sebaste III, 239-240, σχέδ. 45, ιδιαίτερα αριθ. 1 (τέλη του 3ου-2ος αι. π.Χ.).

430. Βλ. Delos XXXI, πίν. 14, αριθ. 6000-6001, πίν. 22, αριθ. 6201, πίν. 108, αριθ. 6002.
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σονται σε ζώνες γΰρω από το σώμα του αγγείου. Σε ό,τι αφορά τους μικρογραφικοΰς κρατήρες αριθ. 
360 και 402 θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στο πρώτο παράδειγμα, 
ανταποκρίνονται γενικά στην υστεροκλασική φάση του σχήματος431. Αντίθετα, η διαμόρφωση της 
βάσης από επάλληλα δακτυλίδια συνδέει το αγγείο με κεραμικές μορφές του 2ου αι. π.Χ.432.

Ο κωδωνόσχημος κρατήρας αριθ. 647, που παρουσιάζεται με διαφορετικά μορφολογικά και κα
τασκευαστικά γνωρίσματα, αντιπροσωπεύει ποικιλία του σχήματος, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται στενά με την κεραμική παράδοση του τοπικού εργαστηρίου 
της Φαιστού433. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια έχει μελανό ανομοιόμορφο γάνωμα, ενώ η εξωτε
ρική καλύπτεται από κιτρινωπό λείο αλείφωμα, όπου απλώνονται τα κοσμήματα της κατηγορίας 
«Ηπόο»434. Το αγγείο σχηματίζεται από ημισφαιρικό σώμα, το οποίο στηρίζεται σε βάση πλατιά, 
βαθμιδωτή, με ανεπτυγμένο πόδι και βαθιά κοιλότητα στην κάτω επιφάνεια. Ο λαιμός, ευρΰς και ψη
λός, καταλήγει σε χείλος πλατύ και επίπεδο, σχήμα που θυμίζει έντονα τις υδρίες <Τ» τυπου «Ηώάτπ» 
αλλά και αγγεία από άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής435. Επίσης, στη ρίζα του ώμου υψώ- 
νονται οι δυο κυλινδρικές λαβές, οι οποίες σταματούν κάτω από το χείλος. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι το σχήμα της βάσης, με τη χαρακτηριστική διαμόρφωσή του, αποδίδει έναν τύπο συνηθισμένο 
στην περιοχή της Μεσαράς, καθώς εμφανίζεται όμοιος ή παραπλήσιος και σε άλλα είδη αγγείων της 
εγχώριας παραγωγής, όπως σε αμφορείς ή υδρίες, έτσι οιστε να αποτελεί ξεχωριστό μορφολογικό γνώ
ρισμα του τοπικού εργαστηρίου, ιδιαίτερα κατά το 2ο αι. π.Χ.436.

Η ΛΑΓΥΝΟΣ

(Πίν. 38β και 96γ· Χρονολογικός Πίνακας IX)

Η λάγυνος437, το γνωστό αυτό αγγείο των ελληνιστικών χρόνων με το χαρακτηριστικό ασκόμορ
φο σώμα και το στενό ψηλό λαιμό438, αντιπροσωπεύεται μέσα στο σύνολο της κεραμικής από την 
κεντρική Κρήτη με το παράδειγμα αριθ. 285, που προέρχεται από το γέμισμα του φρεατίου στη 
θέση Μοναστηριακό Κεφάλι της Κνωσού, ενώ σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα χρονολο
γείται στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ. Το είδος αυτό του αγγείου, το οποίο χρησίμευε κυρίως ως 
«οινοφόρος» σε συμπόσια ή γιορτές439, συναντάται σε πολλές περιοχές της μεσογειακής λεκά-

431. Πρβλ. σχετικά τους κρατήρες από τους κλιβάνους στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό, βλ. K K G , 171.
432. Πρβλ. σχετικά τον κιονωτό μικρογραφικό κρατήρα αριθ. 361 από τον ίδιο χώρο, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 

την εξέλιξη του σχήματος, όπου σχετικά παραδείγματα.
433. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
434. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό στις υδρίες «L» τυπου «Hadra», βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία.
435. Πρβλ. για τον τύπο του χείλους την ανάλογη ή παραπλήσια διαμόρφωση οε υδρίες της ομάδας «L», στα θήλα- 

στρα-υδρίες αριθ. 602, 622 και στις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης αριθ. 591, 595, 640-641, βλ. στον περιγραιρικό κα
τάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

436. Βλ. σχετικά σχόλια και παραδείγματα στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους και σε εκείνο για το το
πικό εργαστήριο της Φαιστού.

437. Για το σχήμα έχει επίσης προταθεί η ονομασία «Pitane ware», καθώς πολυάριθμα παραδείγματα του τυπου έχουν 
βρεθεί στην περιοχή αυτή του μικρασιατικού χώρου, βλ. Agora  XXIX, 225- Α ν Ρ  XI, 122.

438. Γενικά για το σχήμα και τη διασπορά του τυπου, βλ. ενδεικτικά Leroux 1913' Η. Thompson 1934, 450-45 Τ 
Pierobon 1979, 21-bO- Agora XXIX, 127, αριθ. 494-498, σχέδ. 37, πίν. 49, 225-232, αριθ. 1503-1545, σχέδ. 88-94, πίν. 115- 
117· PergForsch 2, 104, 106-109, σχέδ. 7-9, πίν. 41-42, 46-49· Délos XXVII, 251-252, D96-D119, πίν. 44-45· Délos XVIII, 
377-378, πίν. CV.

439. Βλ. Η. Thompson 1934, 450. Για περισσότερα σχόλια, βλ. Anderson 1954, 156-157. Στην Αττική εμφανίζεται 
ήδη από το β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. ο τύπος της λαγυνου καθημερινής χρήσης. Πρόκειται για μεγάλο αγγείο πιθανό
τατα προορισμένο για το εμπόριο, όπου ορισμένα παραδείγματα φέρουν και ενσφράγιστες λαβές όπως ακριβώς και οι 
αντίστοιχοι αμφορείς, βλ. σχετικά Agora XXIX, 226· Vanderpool et al. 1962, 39, αριθ. 50, πίν. 21 · Edwards et al. 1965, 18-19.
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νης, κυρίως μετά τα μέσα του 2ου έως το α' μι
σό του 1ου αι. π.Χ.440, μολονότι τα πρωιμότε- 
ρα δείγματα του τΰπου ανάγονται στις αρχές 
του 2ου αι. π.Χ. μ και λίγο νωρίτερα441. Αντί
θετα, το σχήμα δεν φαίνεται να έχει συνεχι
στές μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ., καθώς 
απουσιάζει από τα πρώιμα ανασκαφικά σύνο
λα των ρωμαϊκών χρόνων442. Η χρονολόγηση 
των λαγυνων είναι προβληματική, κυρίως για 
το λόγο ότι η μορφολογική εικόνα που εμφα
νίζουν δεν ανταποκρίνεται στη συνηθισμένη 
εξέλιξη των αναλογιών ενός αγγείου, δηλαδή 
στην αύξηση του υψους σε σχέση με το πλά
τος, αλλά συνηθέστερα ακολουθεί ανάστροφη

440. Οι λάγυνοι που έχουν κατασκευαστεί σε κέντρα 
της δυτικής Μεσογείου διαφέρουν τόσο στο σχήμα όσο και 
στη διακόσμηση από εκείνες των ανατολικών περιοχών. 
Μάλιστα, η Canosa θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κέ
ντρα παραγοιγήςτους, βλ. Pottier 1913,169' Machioro 1910, 
168-196. Στην ανατολική Μεσόγειο εντοπίζονται δύο του
λάχιστον μεγάλα κέντρα παραγωγής τους, η περιοχή της 
Περγάμου και η Κύπρος, βλ. PergForsch 2, 109-110· Α ν Ρ  
XI, 122' SC E  IV, 3, 57, 59. Αντίθετα, η αραιή εμφάνιση 
του σχήματος στην κυρίως Ελλάδα, τη Συρία, την Παλαι
στίνη και τη Βόρεια Αφρική πιθανότατα υποδηλώνει την 
απουσία εργαστηρίων παραγωγής λαγύνων στις περιοχές 
αυτές. Για παραδείγματα από ανατολικές περιοχές της Με
σογείου και την κυρίως Ελλάδα, βλ. Labraunda  II, 1, 17-19, 
πίν. 8, 33, αριθ. 81-95· Bruneau 1970, 513-515, 518· Κάλ
τσας 1983, 37-41· Α. Γιαννικουρή, Β. Πατσιαδά, Μ. Φι- 
λήμονος, Β ' Ε λλΚ ερ , 175-176. Για συγκεντρωμένη βιβλιο
γραφία και παραδείγματα, βλ. επίσης Agora XXIX, 226, 
υποσημ. 35.

441. Ορισμένα θραύσματα του τύπου από την αθηναϊ
κή Αγορά δείχνουν ότι το αγγείο αυτό ήταν ήδη γνωστό 
στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. στην Αττική, ενώ στην Ταρσό 
έχει βρεθεί θραύσμα αγγείου, που πιθανολογείται ότι ανή
κει σε λάγυνο και χρονολογείται στο τέλη του 3ου αι. π.Χ., 
βλ. σχετικά Agora XXIX, 227· Tarsus I, 226, αριθ. 189. Οι 
«λάγυνοι» αριθ. 1145, 1146 από την Αγορά των Αθηνών, 
που αναφέρονται από τον Howland και χρονολογούνται 
στον 3ο αι. π.Χ., αποδίδουν περισσότερο το παραπλήσιο 
σχήμα του ασκού τύπου «guttus», βλ. Agora IV, 95. Πρώι
μα παραδείγματα του τύπου εμφανίζονται σποραδικά και 
στην Κύπρο, βλ. SC E  IV, 3, 75.

442. Ο Leroux πιστεύει ότι η παρουσία του σχήματος 
και στα μεταγενέστερα ριομαΐκά ανασκαφικά σύνολα μπο
ρεί να θεοιρηθεί πιθανή, απλώς δεν έχει ακόμη διαπιστω
θεί, βλ. Leroux 1913, 102. Η ονομασία «λάγυνος» εξακο
λούθησε να χρησιμοποιείται και στους ρωμαϊκούς χρόνους 
για αγγεία με παραπλήσιο σχήμα, βλ. σχετικά Ghali-Kahil 
1960,73-91.
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πορεία443. Πάντως, με βάση την ταξινόμηση του ΗεΙΜίΌητ οι Αάγυνοι διακρίνονται σε δυο κυρίες πα
ραλλαγές με παράλληλη εμφάνιση και εξέλιξη: α) σε εκείνες με ψηλότερο το κατώτερο σοιμα σε σχέ
ση με το ανώτερο (παραλλαγή Α) και β) στις λαγύνους με αμφικωνικό σώμα (παραλλαγή Β)444.

Η λάγυνος αριθ. 285, που δεν διατηρεί τη βάση της, μπορεί να ενταχθεί, σύμφωνα με την παρα
πάνω διάκριση, στην παραλλαγή Α. Το αγγείο χαρακτηρίζεται για το κωνικό-κυλινδρικό σοίμα, τον 
ελάχιστα καμπύλο ώμο με την έντονη ακμή και το στενό ψηλό, χωριστό, κυλινδρικό λαιμό, ο οποίος 
τελειώνει σε χείλος από πλαστικό δακτυλίδι. Η ταινιωτή με γωνιώδες περίγραμμα λαβή, που φέρει 
αυλακώσεις στο μήκος, διακρίνεται για την ιδιόμορφη κατασκευή της, καθώς δεν είναι συμπαγής, 
ενώ το ίδιο χαρακτηριστική είναι και η διαμόρφωση του λαιμού, ο οποίος προχωρεί στο εσωτερικό 
του σώματος445. Τα κατασκευαστικά αυτά γνωρίσματα είναι συνηθισμένα για την κατηγορία τοιν λα- 
γύνων και απαντούν συχνά σε παράδειγματα από την Αθήνα, την Κόρινθο, την Πριήνη ή τα Λά- 
βρανδα446. Στο σχήμα της εξεταζόμενης λαχύνου ανταποκρίνονται καλύτερα τα παραδείγματα από 
την Αίγινα, την αθηναϊκή Αγορά, τον Κεραμεικό, την Ερέτρια ή τη Ρόδο447. Αξίζει ακόμη να σημειω
θεί ότι το αγγείο δείχνει να είναι εισηγμένο, όπως φανερώνουν τόσο η σύσταση του πηλού όσο και το 
κιτρινωπό, αρκετά εύθρυπτο επίχρισμα. Κοντά σε αυτά τα ξεχωριστά για την τοπική κεραμική πα
ραγωγή κατασκευαστικά γνωρίσματα, που οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα σε ξένη προέλευση, πρέ
πει επίσης να προστεθεί η μοναδικότητα του σχήματος μέσα στο σύνολο των αγγείων που παράγο- 
νται στα εγχώρια εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης. Σε ό,τι αφορά το γραπτό φυτικό διάκοσμο που 
απλώνεται στον ώμο της λαγύνου, όπου πιθανότατα συνδυάζονται σχηματοποιημένοι βότρυες με ται
νίες448, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεματικός αυτός χαρακτήρας σχετίζεται στενά με τη χρήση του 
αγγείου, καθώς μπορεί να συνδεθεί με τις πραγματικές ταινίες ή τα στεφάνια, τα οποία σε πολλές πε
ριπτώσεις κοσμούσαν τις ίδιες τις λαγύνους σε συμπόσια και γιορτές449.

Η ΟΛΓΊΗ

(Πίν. 38γ-39α και 96δ· Χρονολογικός Πίνακας X)

Το είδος αυτό του μικρού σε μέγεθος αγγείου, το οποίο χρησίμευε κυρίως για τη μέτρηση υγρών450, 
αντιπροσωπεύεται από σχετικά ολιγάριθμη ομάδα μέσα στο σύνολο της κεραμικής από την κε
ντρική Κρήτη. Ο τύπος ανάγεται στους αρχαϊκούς χρόνους451 και εκπροσωπεί συνηθισμένη κατη-

443. Βλ. SC E  IV, 3, 75· Η. Thompson 1934, 450-451.
444. Βλ. Labraunda  II, 1,18.
445. Στην κατηγορία αυτή τιον αγγείων ο λαιμός, εξαιτίας του σωληνωτού σχήματός του, κατασκευάζεται χωριστά 

και στη συνέχεια προσαρμόζεται στο σώμα του αγγείου.
446. Για ανάλογη διαμόρφωση του λαιμού και της λαβής, βλ. Leroux 1913, 21, 24, αριθ. 16, 26 αντίστοιχα- Broneer 

1935, 71 Labraunda  II, 1, 19.
447. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. A lt-Ä g ina , II, 1, 84, αριθ. 668-669 (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.)- Η. Thompson 1934, 

404, Ε72 (περί τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.)- Kerameikos IX, 167, πίν. 71, αριθ. 403:4 (β'τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.)- Leroux 1913, 
21, αριθ. 17- Β ' Ε λλΚ ερ , 175, πίν. 89α (Π7258, α' μισό του 1ου αι. π.Χ.).

448. Για λαγύνους με κοσμήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», βλ. Πατσιαδά 1983, 124, πίν. 76δ-ε, αριθ. 180- 
18 Γ Leroux 1913, 63, αριθ. 125· Broneer 1947, 240, πίν. 58, 12. Για τη συνηθέστερη κατηγορία των λευκών λαγύνων, βλ. 
PergForsch 2, 103, 105-106.

449. Βλ. σχετικά Δ. Κυριάκού, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 192- Αθήναιος VII, 276, b.
450. Βλ. σχετικά Agora XII, 78- Agora X, 56-57.
451. Ο τύπος απαντά ήδη στον 6ο αι. π.Χ. στην Αττική, βλ. Agora XII, 76-77, αριθ. 236-54, σχέδ. 3. πίν. 12. Σύγχρονα 

παραδείγματα αναφέρονται και από άλλες περιοχές, όπως τη Σικελία, τη Θήρα ή τη Ρόδο, βλ. σχετικά Μαρκουλά- 
κη - Νινιού-Κινδελή 1982, 77, ιδιαίτερα υποσημ. 199-201. Επίσης o Vanderpool αναφέρει ένα παράδειγμα του τέλους του 
6ου-αρχών του 5ου αι. π.Χ. που βρέθηκε σε φρεάτιο, βλ. Vanderpool 1946, 276.
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γορία ανάμεσα στα καθημερινής χρήσης αγ
γεία, ιδιαίτερα στους κλασικούς χρόνους, όπως 
φανερώνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα από 
την Αγορά των Αθηνών, την Όλυνθο ή τη Ριτσώ- 
να της Βοιωτίας452. Από την περιοχή της κεντρι
κής Κρήτης χαρακτηριστικά δείγματα του τό
που έδωσαν οι κλίβανοι από το Μοναστηριακό 
Κεφάλι στην Κνωσό, τα οποία εντάσσονται στην 
κεραμική παράδοση του 4ου αι. π.Χ.453. Επί
σης, τα νεότερα παραδείγματα από την περιο
χή των Χανίων, χρονολογούμενα στο πέρασμα 
από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ., προσφέρουν σαφή 
ένδειξη για την παρουσία του τόπου oto νησί 
στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους454. Εκτός 
όμως από την πολυπληθή αυτή ομάδα της δυτι
κής Κρήτης, η εικόνα του τόπου συμπληρώνεται 
και με τα παραδείγματα του συνόλου αυτου, που 
προέρχονται κυρίως από τους τάφους οτο Καμη- 
λάρι (αριθ. 556-558) και το ιερό της Δήμητρας 
στην Κνωσό (αριθ. 290, 299-301, 316-317), ενώ 
το σχήμα εκπροσωπείται στη Λόττο με το παρά
δειγμα αριθ. 494.

Στα γενικά χαρακτηριστικά η όλπη σχημα
τίζεται από επίμηκες ωοειδές σώμα με επίπεδη 
βάση και στενό λαιμό, που καταλήγει σε χείλος 
ελάχιστα στραμμένο προς τα έξω. Σημαντικό 
γνώρισμα του τόπου αποτελεί επίσης το σχήμα 
της ταινιωτής λαβής, η οποία αποδίδεται με ρά
χη υψοψένη, συχνά αισθητά ψηλότερα από το 
χείλος (αριθ. 290, 316, 494, 558). Ορισμένες από 
τις όλπες της ομάδας (αριθ. 556-558), για τα κοι
νά μορφολογικά χαρακτηριστικά που εμφανί
ζουν με τις αντίστοιχες από τα Χανιά, μπορούν 
να ενταχθουν σε ανάλογη χρονική βαθμίδα, ενώ 
κοντά σε αυτές μπορεί να προστεθεί και η μι- 
κρογραφική αριθ. 290. Αντίθετα, οι υπόλοιπες 
(αριθ. 299-301, 316-317, 494), οι οποίες χρονο
λογούνται στο β' μισό του 3ου-αρχές του 2ου αι.

452. Βλ. σχετικά Agora XII, 78-79, αριθ. 255-283, σχέδ. 
3, πίν. 12-13, όπου παρουσιάζεται είτε ολόβαφη είτε με 
ταινίες στο σώμα. Βλ. επίσης Olynthus V, 204-211, πίν. 162- 
165- Burrows - Ure 1908, πίν. XIIlg.

453. Βλ. K K G , 169, σχέδ. 3.
454. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιοΰ-Κινδελη 1982, 77-83, 

σχέδ. 33-35. Ανάλογα δείγματα προέρχονται επίσης από 
τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, βλ. Sciatbi, 
πίν. 1/88, LI/94.
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π.Χ., αποτελούν το νεότερο όριο της ομάδας, γεγονός που σημαίνει ότι ο τύπος εξακολουθεί να χρη
σιμοποιείται τουλάχιστον στην περιοχή της κεντρικής Κρήτης και στην ώριμη φάση τιον ελληνιστι
κών χρόνων.

Όλα τα αγγεία της ομάδας έχουν αμελές πλάσιμο, ενώ ο πηλός είναι ωχροκάστανος, καθαρός 
και αρκετά εύθρυπτος, με μόνη εξαίρεση την όλπη αρίθ. 494, η οποία είναι κατασκευασμένη από 
καστανόχρωμο με ξένες προσμείξεις πηλό. Από τα παραδείγματα της ομάδας, τα αριθ. 556 και 558 
είναι αγάνωτα, σε αντίθεση με τις μικρογραφικές όλπες από το ιερό της Δήμητρας, οι οποίες φέ
ρουν μελανό έως καστανοκόκκινο αραιό και κακής ποιότητας γάνωμα. Επίσης, σε δυο περιπτώ
σεις (αριθ. 494, 557) η επιφάνεια του ανώτερου σώματος και η ράχη της λαβής (αριθ. 494) καλύ
πτονται από αραιό καστανό εξίτηλο χρώμα455.

Οι όλπες της σειράς αυτής, εκτός από το χαρακτηριστικό μικρό μέγεθος και το επίμηκες σώ
μα, εμφανίζουν μεταξύ τους ορισμένες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, που εντοπίζονται κυρίοις 
στην εξωτερική διαμόρφωση της βάσης και στο σχήμα του σοψατος. Με την προϋπόθεση αυτή, 
οι όλπες της ομάδας αντιπροσωπεύουν και τις τρεις παραλλαγές (Α, Β, Γ) της τυπολογίας των 
Μαρκουλάκη - Νινιοϋ-Κινδελή456, οι οποίες έχουν παράλληλη εμφάνιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι ελάχιστες μορφολογικές διαφορές που παρατηρούνται στο σχήμα δεν αποδίδουν διαδοχικές 
βαθμίδες στην εξέλιξή του, αλλά, το πιθανότερο, αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κεραμικές παρα
δόσεις, πράγμα το οποίο παρατηρείται και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως σε αμφορείς, 
οινοχόες ή υδρίες457.

Στην αρχή της σειράς θα μπορούσε να τοποθετηθεί η μικρογραφική όλπη αριθ. 290, που δια
μορφώνεται με αμελή επίπεδη βάση, ωοειδές σώμα, εξογκιομένο στο ύψος του ώμου, και με υψω
μένη τη ράχη της λαβής, χαρακτηριστικά τα οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στην παραλλα
γή Α της τυπολογίας των Μαρκουλάκη - Νινιοϋ-Κινδελή. Με ανάλογο σχήμα εμφανίζονται επίσης 
οι όλπες αριθ. 299-301, που χρονολογούνται με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα στο β' μισό του 3ου 
αι. π.Χ., ενώ κοντά σε αυτές μπορούν να τοποθετηθούν για την ομοιότητα του σχήματος και οι νε
ότερες μικρογραφικές αριθ. 316 και 317.

Αντίθετα, η όλπη αριθ. 556, που ανήκει στην παραλλαγή Β, παρουσιάζεται με τα γνωστά 
χαρακτηριστικά του τύπου, όπως είναι η επίπεδη βάση χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφοιση εξωτερικά, 
όπου μόνον αμελής αυλάκωση χαράσσεται γύρω από την επιφάνεια στήριξης. Το σιόρα σχηματί
ζεται επίμηκες, ωοειδές, ελάχιστα εξογκωμένο στον ώμο, ενώ ο λαιμός είναι βραχύς και καταλήγει 
σε χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα έξω. Επίσης, ξεχοιριστό μορφολογικό στοιχείο αποτελεί το 
σχήμα της λαβής, που στο παράδειγμα αυτό με υψωμένη τη ράχη ελάχιστα επάνω από το επίπεδο 
του χείλους καταλήγει στο εσωτερικό του.

Οι υπόλοιπες όλπες της ομάδας (αριθ. 494, 557-558), που ανταποκρίνονται τυπολογικά στην 
παραλλαγή Γ, διακρίνονται ως προς το σχήμα από τις προηγούμενες παραλλαγές με τη σχετικά 
πλατύτερη βάση και το περισσότερο ωοειδές σώμα, το οποίο έχει συνεχές περίγραμμα έως το στε
νό στόμιο, όπου διαμορφώνεται χείλος με ελάχιστη στροφή προς τα έξω. Σημαντικό επίσης χαρα
κτηριστικό, που προσδιορίζει και τον τύπο, είναι η αισθητά ανυψωμένη επάνω από το πέρας του 
τοιχώματος λαβή, η οποία, ιδιαίτερα στα αγγεία αριθ. 494 και 558, με απότομη καμπύλη καταλή
γει στο εσωτερικό του χείλους. Εκτός από την ομάδα αυτή και την πολυπληθέστερη της δυτικής 
Κρήτης, λείπουν ουσιαστικά οι ενδείξεις για την παρουσία του σχήματος σε άλλες περιοχές της 
Κρήτης. ΕΙάντως, ο μεγάλος αριθμός των παραδειγμάτων από την περιοχή των Χανίων επιτρέπει

455. Πρβλ. όμοιο χαρακτηριστικό και στην όλπη ΙΊ5590 από το λαξευτό τάφο των Χανίων, βλ. Μαρκουλάκη - Νινιού-Κιν- 
δελή 1982, 82, σχέδ. 35. Το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά σε παραδείγματα του γ' τετάρτου του 4ου αι. 
π.Χ. απάτην αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 128· Agora XII, 255, πίν. 13, αριθ. 275 (Ρ12692).

456. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιοϋ-Κινδελή 1982, 78.
457. Βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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την υπόθεση ύπαρξης στο γεωγραφικό αυτό 
χώρο ενός τοπικού εργαστηρίου στους πρώι
μους ελληνιστικούς χρόνους με ιδιαίτερη προ
τίμηση στο σχήμα της όλπης.

ΤΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΧΟΪΔΙΟ

(Πίν. 39β και 96ε· Χρονολογικός Πίνακας XI)

Τα προχο'ί'δια αριθ. 404 από την Κνωσό και 
αριθ. 537 και 639 από την περιοχή της Φαιστού 
ανταποκρίνονται σε αττικό τύπο των όψιμων 
ελληνιστικών χρόνων458, ενώ το σχήμα τους 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει σε μικρογρα
φία το παραπλήσιο της χύτρας των κλασικών- 
πρώιμων ελληνιστικών χρόνων459. Η χρονολό
γηση των παραδειγμάτων στηρίζεται κυρίως 
στη σύγκριση με τυπους από τον αττικό Κερα- 
μεικό, δεδομένο που επιτρέπει την ένταξή τους 
στα χρονικά πλαίσια του 2ου αι. π.Χ., με σχετι
κή πιθανότητα περί τα μέσα του αιώνα και ιδι
αίτερα στο β' μισό του460.

Τα προχο'ί'δια της σειράς συγκροτούν τόσο 
από κατασκευαστική όσο και από μορφολογι- 
κή άποψη μια σχετικά ομοιογενή ομάδα με αρ
κετά κοινά χαρακτηριστικά, μολονότι θα πρέ
πει να σημειωθεί ότι διαπισταινονται και ορι
σμένες διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Ο πη
λός των αγγείων είναι καθαρός, κιτρινωπός ή κα- 
οτανόχρωμος, ενώ αραιό καστανοκόκκινο επί
χρισμα καλύπτει ολόκληρη την εξωτερική και 
εσωτερική επιφάνειά τους. Τα παραδείγματα 
αυτά, αν και στο γενικό σχήμα εμφανίζονται 
σχεδόν όμοια, διαφοροποιούνται συχνά στα επι- 
μέρους χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να παραλ-

458. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 132-133, αριθ. 533-555, 
σχέδ. 39-40, πίν. 51-52.

459. Για παραδείγματα κλασικών χρόνων, βλ. σχετικά 
Olynthus V, 227, πίν. 173, αριθ. 839-841 (5ος-αρχές του 4ου 
αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 132. Η Metzger χρησιμοποιεί την 
ονομασία της «χύτρας» για τον τύπο, βλ. I.R. Metzger 1973, 
80-81.

460. Σε ό,τι αφορά το παράδειγμα αριθ. 639 τα ανα- 
οκαφικά δεδομένα επιτρέπουν ακριβέστερη χρονολόγη
ση, καθώς το αγγείο βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής 
της Φαιοτοΰ, που τοποθετείται χρονικά περί το 150 π.Χ.

XI. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
I
A

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΧΟΪΔΙΟ

σ > -

320
310
300

290

280

270

260

250

240

230
220

210
200
190

180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

70

60

50

ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

226



λάσσουν από το βασικό τύπο. Τα τρία προχοΐ- 
δια παρουσιάζονται με αδιαμόρφωτη εξωτε
ρικά βάση, άλλοτε επίπεδη στην κάτω επιφά
νεια (αριθ. 537, 639) άλλοτε πάλι ελάχιστα κοί
λη (αριθ. 404). Το σώμα διαμορφώνεται περισ
σότερο (αριθ. 639) ή λιγότερο σφαιρικό (αριθ. 
537) και σε μία περίπτωση ανεπαίσθητα αμφι- 
κωνικό (αριθ. 404). Στη ρίζα του χείλους, το 
οποίο άλλοτε στρέφεται έντονα προς τα έξω 
(αριθ. 404) και άλλοτε είναι σχεδόν κατακόρυ- 
φο (αριθ. 639), καταλήγει η ταινιωτή λαβή, η 
οποία σε μία περίπτωση έχει σχεδόν τετράγω
νη διατομή και φέρει αυλακεοσεις στο μήκος 
(αριθ. 404)461.

ΓΊροχοΐδια παραπλήσιου σχήματος με δια
μορφωμένη ή όχι την επιφάνεια στήριξης και 
περισσότερο ή λιγότερο βαθύ σώμα είναι γνω
στά στην Αττική και περιλαμβάνονται στις ομά
δες Β και Ο από την αθηναϊκή Αγορά462. Μάλι
στα, σύμφωνα με την άποψη του Η. Τΐιοιπρδοπ, 
στα παραδείγματα αυτά αναφαίνεται και κά
ποια επίδραση μετάλλινων προτύπων. Κοντά σε 
αυτά μπορούν επίσης να αναφερθούν και συγ
γενικά αγγεία από την Κόρινθο, την Πριήνη ή 
την Κύπρο463, ενώ πρωιμότερη βαθμίδα του 
σχήματος αποδίδει η ομάδα από τη νεκρόπολη 
στο της Αλεξάνδρειας464.

Ο ΑΜΦΟΡΕΑΣ

(II ίν. 39γ-41α και 97α· Χρονολογικός Πίνακας
X I I )

Οι αμφορείς που εξετάζονται σε αυτήν τη με
λέτη προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Κα- 
μηλάρι (αριθ. 605-611), ενώ δύο παραδείγματα

461. Πρβλ. για τον τΰπο της λαβής τνς αντίστοιχες δυο 
αγγείων από το Φαλαγκάριτης Φαιστού, που χρονολογού
νται λίγο πριν από το 150 π.Χ., βλ. σχετικά Α Δ  42 (1987), 
Χρονικά, 539, πίν. 308β, δ.

462. Βλ. Η. Thompson 1934, 341, εικ. 21, Β32 (τέλητου 
4ου-α' μισό του 3ου αι. π.Χ.), 348, εικ. 29, C8 (β' τέταρτο 
του 2ου αι. π.Χ.). Βλ. επίσης Agora XXIX, 132.

463. Βλ. σχετικά Corinth VII, III, 56, πίν. 10, 49, αριθ. 
280· P rim e , 422, εικ. 538:4, 7, αριθ. 65-66· SC E  IV, 3, 60, 
65, σχέδ. 23:15 και σχέδ. 28:1 αντίστοιχα.

464. Βλ. σχετικά Sciatbi, 89, σχέδ. 48-49.
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(αρίθ. 540-541) έχουν βρεθεί στον Άη Γιάννη της Φαιστού465. Τα αγγεία της σειράς, μολονότι ολι
γάριθμα, συγκροτούν χαρακτηριστική ομάδα μέσα στο σύνολο της κεραμικής από την κεντρική 
Κρήτη, καθώς με τα ιδιόμορφα μορφολογικά γνωρίσματά τους αποδίδουν αντιπροσωπευτικούς 
τύπους του εργαστηρίου της Φαιστού. Αξιόπιστη μαρτυρία για την απόδοση των παραδειγμάτων 
στην εγχώρια παραγωγή της Μεσαράς αποτελεί και η έλλειψη όμοιων ή παραπλήσιων παραδειγ
μάτων από άλλες γεωγραφικές ενότητες του νησιού, με μόνη εξαίρεση τους αμφορείς που ανήκουν 
σε ταφικό σύνολο από την Ττανο στην ανατολική Κρήτη466.

Σε ό,τι αφορά το χρονολογικό προσδιορισμό των αγγείων, αυτός δύσκολα μπορεί να καθορι
στεί με ακρίβεια, για το λόγο ότι τα ανασκαφικά δεδομένα είναι ασαφή, καθώς όλα τα παραδείγ
ματα έχουν βρεθεί σε μη στρωματογραφημένες επιχώσεις. Με αφετηρία το δεδομένο αυτό, η χρο
νολογική τοποθέτηση των αμφορέων μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιμέρους στοιχεία της μορφής, 
όπως είναι το σχήμα της βάσης, του σοιματος ή του χείλους. Η μορφολογική εξέταση, που στη συ
γκεκριμένη περίπτωση αποτελείτο μοναδικό σημείο αναφοράς καθώς σπανίζουν οι ακριβείς ανα- 
σκαφικές ενδείξεις, οδηγεί στα τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ. ή και λίγο αργότερα, χωρίς 
όμως να υπάρχει η δυνατότητα για σαφέστερο χρονολογικό προσδιορισμό.

Στην πλειονότητά τους οι αμφορείς είναι κατασκευασμένοι από πηλό καστανοκόκκινο, καθα
ρό, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις από ωχροκάστανο (αριθ. 540, 611) ή ακόμη και τεφρό (αριθ. 
541). Το γάνωμα, αραιό μελανό και σε μία περίπτωση μεταλλικό (αριθ. 541), καλύπτει ολόκληρη 
την εξωτερική επιφάνεια μαζί και την εσωτερική του χείλους και του λαιμού. Εξαίρεση στον κανό
να αποτελεί το παράδειγμα αριθ. 611, όπου το επίχρισμα είναι υπόλευκο και σχεδόν τελείως απο
λεπισμένο467, ενώ στο αγγείο αριθ. 540 η αγάνωτη επιφάνεια έχει υφή λεία, όμοια περίπου με την 
αντίστοιχη των μελανόγραφων υδριών «Σ» τύπου «Ητάττ»468. Κύριο και κοινό μορφολογικό γνώ
ρισμα για τους αμφορείς της ομάδας αποτελεί το ωοειδές σώμα, χωρίς όμως να λείπουν και οι απο
κλίσεις από το αρχικό σχήμα. Αντίθετα, η διαμόρφωση της βάσης, του λαιμού ή του χείλους είναι 
τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν τα παραδείγματα της σειράς και 
επιτρέπουν τη διάκρισή τους σε ποικίλες παραλλαγές. Με βάση την παρατήρηση αυτή, μπορούν 
να συγκροτηθούν δύο κύριοι τύποι-μορφές, ο επιμήκης (Α) και ο σφαιρικός (Β), με ιδιαίτερα ο κα
θένας χαρακτηριστικά.

Ο πρώτος τύπος (Α), που αντιπροσωπεύεται από τους αμφορείς αριθ. 540, 541 και 611, χαρα
κτηρίζεται για τις μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των παραδειγμάτων, έτσι ώστε από μορφολογική 
άποψη τα αγγεία της σειράς να αποτελούν πραγματική ενότητα. Με ύψος που κυμαίνεται από 0,25 
έως 0,40 μ. περίπου469, τα παραδείγματα εμφανίζονται με στενή κωδωνόσχημη βάση, έντονα κοί
λη στην κάτω επιφάνεια, και ανεπτυγμένο πόδι, μορφή αρκετά γνωστή και από άλλα είδη αγγείων 
της εγχώριας παραγωγής, όπως κανθάρους ή μελαμβαφείς υδρίες, χωρίς ακόμη το σχήμα να απου

465. Ο αμφορέας εκτός από αγγείο οίνου χρησίμευε επίσης για την αποθήκευση και άλλων υγρών, ακόμη και στερε
ός τροφής, βλ. σχετικά Richter - Milne 1935, 3-4.

466. Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα από την Ίτανο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται πιθανότατα για εισηγμένα 
προϊόντα ή για πιοτά αντίγραφα των φαιστιακών παραδειγμάτων, καθώς είναι γνωστές οι φιλικές-εμπορικές σχέσεις μετα
ξύ των δυο αυτών περιοχοιν και των κοινών συμμάχων τους, των I Ιτολεμαίων της Αίγυπτου, τον 3ο αι. π.Χ. και στις αρχές του 
2ου αι. π.Χ., βλ. Guerrini 1964, πίν. X, b-c. Για το τοπικό εργαστήριο της Φαιστού και για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, 
βλ. στα σχετικά κεφάλαια.

467. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στον κάνθαρο κρητικου τόπου αριθ. 661, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο 
και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την κατηγορία.

468. Για την τεχνική αυτή, βλ. σχετικά σχόλια και παραδείγματα στο κεφάλαιο για τις μελανόγραφες υδρίες της ομά
δας «L» τυπου «Hadra».

469. Το παράδειγμα αριθ. 541, που διατηρεί μόνο το ανώτερο τμήμα του, είναι ακόμη μεγαλύτερο σε μέγεθος από τα 
δυο ακέραια όμοιά του, καθώς το σωζόμενο ΰψος του από τον ώμο έως το χείλος είναι περίπου 0,17 μ. και η διάμετρος 
χείλους 0,132 μ.
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σιάζει και από τις όψιμες υδρίες «ί» της κατηγορίας «Ηπότα»470. Το ιδιαίτερα επίμηκες οώμα με 
το χαρακτηριστικό στενό και ψηλό λαιμό καταλήγει σε χείλος που έχει όμοια σχεδόν μορφολογι- 
κή διαμόρφωση με εκείνη της βάσης. Οι ταινιωτές λαβές, με έντονες ραβδώσεις στο μήκος, ξεκι
νούν από τον ώμο και καταλήγουν εξωτερικά στη ρίζα του χείλους, όπου προστίθενται πλαστικά 
πηνία, διακοσμητικά στοιχεία οπωσδήποτε ξεχωριστά για τον τύπο471. Αμφορείς με ανάλογα χα
ρακτηριστικά εμφανίζονται και στο ταφικό σύνολο από την Ίτανο, χρονολογούμενοι με βάση τα 
συνευρήματα στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ με όμοιο περίπου σχήμα αποδίδονται και ορισμέ
νες όψιμες οινοχόες αλλά και υδρίες <Τ» τύπου «Ηη0γη», οι οποίες εντάσσονται γενικά σε ανάλογα 
χρονικά πλαίσια472.

Ο δεύτερος τύπος (Β), που αντιπροσωπεύεται από το μεγαλύτερο αριθμό των παραδειγμάτων, 
περιλαμβάνει αμφορείς, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν διαφορετική μορφή ο καθένας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα, κοινό για όλα σχεδόν τα αγγεία της 
ομάδας, είναι η έντονα μεταλλική διαμόρφωση ιδιαίτερα της βάσης και του χείλους, η οποία δίνει 
καθαρή αντίληψη μετάλλινου σκεύους, επίδραση αρκετά γνωστή και από άλλα είδη αγγείων της 
περιόδου αυτής473. Στο γενικό τους σχήμα οι αμφορείς αυτού του τύπου έχουν σε σχέση με τους 
προηγούμενους περισσότερο καμπύλο-ωοειδές περίγραμμα στην κοιλιά, ενώ ο λαιμός αποδίδεται 
βραχύτερος και ευρύς. Επίσης, τόσο η βάση όσο και το χείλος, που εμφανίζονται συχνά με δια
φοροποιημένο σχήμα, συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από βαθιές χαράξεις ή έντονα πλαστικά δα
κτυλίδια, στοιχεία τα οποία με το κοφτό περίγραμμά τους υποδηλώνουν στενή σχέση με μετάλλι
να πρότυπα. Στους περισσότερους αμφορείς η βάση είναι κωδωνόσχημη με ψηλό ή ελάχιστα χα
μηλότερο πόδι και κατά κανόνα με βαθιά κοιλότητα στην κάτο) επιφάνεια (αριθ. 606, 608-610). 
Αντίθετα, στο παράδειγμα αριθ. 607 το σχήμα εμήχτνίζεται κάπως διαφοροποιημένο, καθώς τα μέ
ρη της βάσης κατά μία έννοια «συναιρούνται», με αποτέλεσμα το πόδι να ηιαίνεται περισσότερο 
ανεπτυγμένο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, μορφή η οποία θυμίζει έντονα την ανάλογη του 
κρατήρα αριθ. 647 από τη Φαιστό474. Σε τρίτη περίπτωση (αριθ. 605) η βάση αποδίδεται καλυκω- 
τή, σχήμα αρκετά γνωστό καθώς εμφανίζεται όμοιο ή παραπλήσιο τόσο σε μελαμβαφείς υδρίες ή 
οινοχόες από την περιοχή της Μεσαράς όσο και σε ελάχιστα δείγματα κανθάρων από το ιερό της 
Δήμητρας στην Κνωσό, τα οποία γενικά τοποθετούνται στην κεραμική παράδοση του προχωρη
μένου 3ου ή των αρχών του 2ου αι. π.Χ.475. Το χείλος άλλοτε αποδίδεται κωδωνόσχημο και βρί
σκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με την όμοια απόδοση της βάσης (αριθ. 606, 608) άλλοτε πάλι εμ
φανίζεται με παραπλήσιο σχήμα (αριθ. 607, 609) σχεδόν όμοιο με εκείνο της βάσης του αμφορέα 
αριθ. 607. Τέλος, στα παραδείγματα αριθ. 605 και 610 τσ χείλος σχηματίζει έναν ευρύ κάλυκα, 
μορφολογικό στοιχείο που υποδηλώνει σαφή σχέση του αγγείου τόσο με τη μορφή ορισμένων όψι

470. Πρβλ. ενδεικτικά τον κάνθαρο κρητικού τύπου αριθ. 528 από τη Γόρτυνα, τις υδρίες αριθ. 604, 614, 676, τη μι
κρή υδρία του Μουσείου του Μονάχου ή την υδρία τύπου «Ηιιάιτι» Ε907 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. στον 
περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους. Βλ. επίσης Ε λλΚ ερΚ ρήτης, 136, 
εικ. 4Ε Οσυπίπΐ 1964, πίν. X, Ε, 22.

471. Βλ. σχετικά σχόλια στα κεφάλαια για τον πλαστικό διάκοσμο των αγγείων και για τη σχέση κεραμικης-μεταλλο- 
τεχνίας.

472. Βλ. Οιιυπ ίηί 1964, πίν. X, Ε, 22 και ό-ε. Πρβλ. τη μελαμβαφή υδρία αριθ. 604 και την οινοχόη αριθ. 603 από το 
Καμηλάρι, τις οινοχόες αριθ. 527 και 278 από τη Εόρτυνα και τη δεξαμενή στην Κνοισό αντίστοιχα, την υδρία τύπου 
«Ηπάιτι» αριθ. 547 από τον Άη Γιάννη της Φαιστού και την αριθ. 676 από τη Γόρτυνα, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και 
στα κεφάλαια για τις κατηγορίες αυτές. Πρβλ. επίσης την υδρία Ε907 ή εκείνη από την Ίτανο, βλ. Ε λλΚ ερΚ ρήτης· Οιιυπτηί 
1964, πίν. IX, Ε, 17.

473. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
474. Βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
475. Πρβλ. τις μελαμβαφείς υδρίες αριθ. 613, 617, την οινοχόη αριθ. 603 από το Καμηλάρι ή τους κανθάρους αριθ. 

292, 308 από το ιερό της Δήμητρας, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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μων παναθηναϊκών αμφορέων476 όσο και με 
την ανάλογη μελαμβαφών από την Κυρήνη477. 
Αξιομνημόνευτη είναι ακόμη η μορφολογική 
συγγένεια των παραδειγμάτων της σειράς με 
έναν αμφορέα της κατηγορίας «Δυτικής Κλι- 
τυος» από τη νεκρόπολη στο δώΔίδΐ της Αλε
ξάνδρειας478, γεγονός που καταδεικνύει την 
ύπαρξη, εκτός των στενών εμπορικών σχέσεων, 
και ξεχωριστής κεραμικής σχέσης μεταξύ των 
δυο αυτών γεωγραφικών περιοχών της ανατο
λικής Μεσογείου479.

Ο ΚΑΔΟΣ (δΙΤυΣΑ)

(Πίν. 41 β και 97β· Χρονολογικός Πίνακας XIII)

Ο μικρογραφικός κάδος αριθ. 428 από το στρο)- 
μα καταστροφής της Λυττου αποδίδει σχήμα 
σπάνιο για την κεραμική της κεντρικής Κρήτης, 
αρκετά όμως γνωστό και συνηθισμένο ιδιαίτερα 
στη μεταλλοτεχνία, τουλάχιστον από τους κλασι
κούς χρόνους, χωρίς ο τύπος να απουσιάζει και 
από την κεραμική παραγωγή των μεγάλων κέ
ντρων της αρχαιότητας480. Τα περισσότερα από 
τα γνωστά παραδείγματα του τΰπου είναι από 
μέταλλο και προέρχονται από ποικίλες περιοχές 
της μεσογειακής λεκάνης481, ενώ οι απομιμή

476. Βλ. Βαλαβάνης 1991, πίν. 5-31.
477. Βλ. Kopeke 1964, πίν. 26-27/3.
478. Βλ. Sciatbi, πίν. XXXV, αριθ. 42.
479. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδο- 

με'να της εποχής.
480. Για χάλκινα παραδείγματα του τόπου, βλ. Προ- 

σκυνητοπουλου 1979, 110-125, πίν. 46-48, με αναλυτικό 
κατάλογο και συγκεντρωμένη βιβλιογραφία. Για πήλινους 
κάδους, βλ. Agora XXIX, 134-135, αριθ. 570-578, σχέδ. 
40, πίν. 53· Candela 1985, 32-34· Morel 1981, 398-399, 
πίν. 197-199, αριθ. 6511-653 l· Green 1979,81-87.

481. Ως κέντρο παραγωγής αυτών των αγγείων έχουν 
προταθεί διάφοροι τόποι, όπως η Κάτω Ιταλία (Τάρας), η 
Βουλγαρία, η Μικρά Ασία ή η Αθήνα, για το λόγο ότι σε αυτές 
τις περιοχές άνθισαν κατά την αρχαιότητα αξιόλογα κέντρα 
μεταλλοτεχνίας, βλ. Al. Radnóti, Die römischen Bronzegefässe 
von Pannonie, Leipzig 1938, 107· W. Züchner, Der Berliner 
Mänadenkrater, 98es Winckelmannsprogramm, Berlin 1938, 21- 
22- Ch. Picard, L'ait ionien de la Anatolie a la Grèce du Nord, 
Manuel III, 1, Paris 1948, 199-200· Schneider-Herrman 1964, 
118. Γενικά για το θέμα της προέλευσης των «κωδωνόσχη- 
μων» κάδων, βλ. Προσκυνητσπουλου 1979, 120-122.
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σεις του σχήματος σε πηλό, μολονότι σχετικά ολιγάριθμες, αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγμα
τα του τόπου και της περιόδου όπου ανήκουν482. Οπωσδήποτε το γεγονός της ανεύρεσης μεγάλου 
αριθμού κάδων σε ποικίλα κέντρα του αρχαίου κόσμου δηλώνει την πλατιά γεωγραφική εξάπλω- 
ση του τόπου και τη μεγάλη χρονική διάρκειά του, καθώς αγγεία με παραπλήσιο σχήμα εμφανί
ζονται και στους ρωμαϊκούς χρόνους483. Ο ίδιος ο κάδος, ο οποίος γενικά θεωρείται σκεύος καθη
μερινής χρήσης484, χρησίμευε συχνότερα ως αγγείο οίνου485, ενώ σε ελάχιστες περιπτοοσεις χρησι
μοποιήθηκε και ως τεφροδόχος486.

Το παράδειγμα αριθ. 428, που ανήκει στον τόπο A της Zahlaas, γνωστό και ως κωδωνόσχη- 
μο487, είναι κατασκευασμένο από καστανοκόκκινο καθαρό πηλό και καλύπτεται από μελανό 
στιλπνό ανομοιόμορφο γάνωμα. Το μικρό αυτό αγγείο έχει βάοη δακτυλιόοχημη, έντονα κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια, και σώμα κωδωνόσχημο, που τελειώνει σε ευρό άνοιγμα με χείλος αδια
μόρφωτο, το οποίο κλίνει ελαφρώς προς τα μέσα. Η ταινιωτή αψιδωτή λαβή καταλήγει σε δυο 
διαμετρικά αντίθετα σημεία στο πέρας του τοιχώματος, όπου στις προσφύσεις σχηματίζονται 
ψευδοπροχοή οε μορφή λεοντοκεφαλής και ανάγλυφο γυναικείο κεφάλι αντίστοιχα, ενώ) σε κά
θε απόληξη υπάρχει από ένα εμπίεστο ανθέμιο488. Ο μικρογραφικός κάδος της Λυττου βρίσκε
ται ακόμη στην παράδοση των αγγείων του τέλους του 4ου αι. π.Χ., καθώς με το σχήμα του θυ
μίζει περισσότερο κλασικά μετάλλινα πρότυπα από άλλες περιοχές489, ενώ τα ανασκαφικά δε
δομένα οδηγούν σε νεότερη χρονολόγηση, περί το γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Παραπλήσια πή
λινα αγγεία, τα οποία μπορούν να συνδεθουν μορφολογικά με το κρητικό παράδειγμα, είναι 
ένας μικρογραφικός κάδος στο Μουσείο της Γενεύης490 και ένας δεύτερος στη Limoges της Γαλ
λίας491, με τη διαφορά ότι σε αυτά την ανάγλυφη λεοντοκεφαλή έχει αντικαταστήσει απλή κυ
λινδρική προχοή.

482. Στην πλειονότητά τους οι πήλινοι κάδοι προέρχονται από την Κάτω Ιταλία, κυρίως από την Απουλία, την Κομπα
νία, την Ετρουρία ή τον Τάραντα, βλ. Προσκυνητοποΰλου 1979, 120, ιδιαίτερα υποσημ. 90. Σε ορισμένες ακόμη περι
πτώσεις φέρουν επάνω στο συνηθέστερα μελανό στιλπνό γάνωμα, που μιμείται μετάλ\ινα πρότυπα, γραπτή διακόομηση, η 
οποία κατά κανόνα περιορίζεται στη ζώνη τσυ χείλους, βλ. σχετικά Aléria 1960-1968, 269, 281, 295, πίν. 110, 129, αριθ. 
752, 817, 899· G. Pianu, Ceramiche Etrusche Sovradipinte, Roma 1982, 131-132, πίν. CX, 262a, 264c, 265d· I. Jucker, Aus der 
Antikensammlung des Bemischen Historischen Museums, Bern 1970, 67-68, πίν. 40, αριθ. 94.

483. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 134-135.
484. Γενικά για τη χρήση του κάδου, βλ. Amyx 1945, 510, εικ. l-2‘ Sparkes 1975, 133, πίν. XVI:c.
485. Στον κάδο συνήθως υπήρχε το κρασί, άκρατο ή κεκραμένο, από όπου το αντλούσαν με την «αρυταινα» ή με μια 

προχοίσκη και το μετάγγιζαν στις οινοχόες, για να γίνει στη συνέχεια η οινοχόηοη στα κύπελλα πόσης, βλ. Sparkes 1975, 
135, πίν. XVII:f.

486. Για τη χρήση του κάδου ως τεφροδόχου αγγείου χαρακτηριστικά είναι τα δυο παραδείγματα από τη Σκιλλουντία 
της Ηλείας, που βρέθηκαν γεμάτα από καμένα οστά, υπολείμματα τέφρας και ένα κομμάτι λινοΰ υφάσματος, βλ. ΓΙρο- 
σκυνητοπουλου 1979, 124.

487. Βλ. G. Zahlaas, Grossgriechische und römische Metalleimer, München 1971.
488. Τα πλαστικά αυτά στοιχεία στις προσφύσεις της λαβής εμφανίζονται σε αρκετά μεγάλη ποικιλία με επικρατέ

στερο θέμα τη λεοντοκεφαλή σε συνδυασμό με κεφάλι Σιληνου ή Αθηνάς, ενώ δεν είναι σπάνιοι και άλ\οι συνδυασμοί 
όπως με κεφάλι Ηρακλή, εφήβου ή γυναίκας, πρβλ. σχετικά το κρητικό παράδειγμα· βλ. επίσης Candela 1985, όπου και 
περισσότερα παραδείγματα.

489. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα από την περιοχή της Μακεδονίας, βλ. ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 194, πίν. 227:δ 
(Δερβένι, τάφος β)· Ανδρόνικος 1984, 146, 210-211, εικ. 104, 176-177 αντίστοιχα (Βεργίνα).

490. Βλ. CVA Genève I, Musée d’Art et d’Histoire, 1962, 69, πίν. 41, αριθ. 13 (MF 184).
491. Βλ. CVA, Musée de Limoges Andrien Dubuché, Paris, 1969, 44, πίν. IV, αριθ. 11 (79-86).
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Γ. ΑΓΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΠΟΙΚΙΛΑ ΥΓΡΑ

ΤΟ ΜΥΡΟΔΟΧΕΙΟ - Ο ΨΕΥΔΟΑΜΦΟΡΙΣΚΟΣ 

(Πίν. 41γ-43α και 98· Χρονολογικός Πίνακας XIV)

Τα μυροδοχεία492 αποτελούν για την κεραμική των ελληνιστικών χρόνων χαρακτηριστική και συ
νηθισμένη κατηγορία αγγείων, με προορισμό όχι μόνο ταφικό493, καθώς χρησίμευαν συνηθέστερα 
για την αποθήκευση αρωματικών ελαίων494. Το σχήμα, που εμφανίζεται περί τα τέλη του 4ου αι. 
π.Χ. σε πολλές περιοχές της μεσογειακής λεκάνης, φαίνεται ότι συνεχίζει την παράδοση του αρυ- 
βαλλοειδους ληκυθίου, γνωστού ταφικου κτερίσματος στους κλασικούς χρόνους, το οποίο διαδέ
χεται και αντικαθιστά μέσα στο σύνολο των πήλινων κτερισμάτων των τάφων495. Παρά το γεγονός 
ότι τα μυροδοχεία αντιπροσωπεύουν ένα σχήμα γνωστό και με πλατιά γεωγραφική εξάπλωση, 
ωστόσο είναι δύσκολο να καθοριστεί ο τόπος καταγωγής του τύπου, ο οποίος κατά την άποψη ορι
σμένων μελετητών τοποθετείται σε περιοχές της ανατολικής Μεσογείου496.

Τα εξεταζόμενα μυροδοχεία και ψευδοαμφορίσκοι από την κεντρική Κρήτη προέρχονται τό
σο από ταφικά σύνολα (αριθ. 554, Καμηλάρυ αριθ. 381-388, τάφοι στη θέση Αμπελόκηποι Κνω
σού· αριθ. 405, 407, Σεράγια Κνωσού) όσο και από οικιστικά (αριθ. 218, 230, «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη»· αριθ. 437-439, Λύττος), ενώ δύο παραδείγματα έχουν άγνωστη προέλευση (αριθ. 667- 
668). Ο αριθμός των αγγείων που συγκροτούν την ομάδα είναι σχετικά μικρός, όμως με βάση τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αντιπροσωπεύουν αξιόλογη ποικιλία τύπων με 
ανάλογες χρονολογικές αντιστοιχίες. Με μέγεθος το οποίο ποικίλλει από το φυσικό έως το «γιγα- 
ντιαίο» (αριθ. 405, 667)497 τα μυροδοχεία της ομάδας καλύπτουν τη χρονική έκταση από τα τέλη 
του 4ου έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα, προσφέροντας παράλληλα αντιπροσωπευτι
κά παραδείγματα του σχήματος για όλη τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιείται. Επίσης, 
αξίζει να επιοημανθεί ότι στα περισσότερα μυροδοχεία της σειράς τόσο η χρονολογική τοποθέ-

492. Για τα βραχύσωμα αυτά αγγεία, που συχνά ονομάζονται και δακρυδόχοι, βαλσαμάρια η αλάβαστρα, χωρίς όμως 
οι όροι αυτοί να είναι γενικότερα αποδεκτοί, ουδεμία έως σήμερα ολοκληρωμένη μελέτη έχει υπάρξει. Επίσης, από τον 
J. de Alarcâo χρησιμοποιείται ο λατινικός όρος olfactariolum, βλ. σχετικά J. de Alarcâo, La céramique commun, locale 
et régionale, Fouilles de Conimbriga 5, Paris 1975, 36. Με την κατηγορία αυτή της κεραμικής ασχολήθηκαν κατά καιρούς 
διάφοροι μελετητές, οι απόψεις των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε αρχαιολογικά περιοδικά και μελέτες. Για την πρώι
μη ελληνιστική περίοδο, βλ. σχετικά Forti 1962, 143-157. Γενικά για την κατηγορία, βλ. Labraunda II, 1, 23-27· Agora 
XXIX, 175-178, αριθ. 1163-1172, σχέδ. 72, πίν. 85- Η. Thompson 1934,472-474· Tarsus I, 171-172'Δρούγου - Τουράτσο- 
γλου, Τάφοι Βέροιας, 123-29- Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 241-244· Τσάκος 1977, 344-419- Καλτσάς 1983, 56-63' Anderson- 
Stojanovic 1987, 105-122, όπου και περισσότερη βιβλιογραφία.

493. Η παρουσία μυροδοχείων σε οικιστικά σύνολα αλλά και σε ιερά είναι συχνή και διαπιστωμένη σε διάφορες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου. Πρβλ. σχετικά τα μυροδοχεία από τη Λύττο ή την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη». Βλ. επίσης 
Η. Thompson 1934, 326, Α64-65, 335, Β6-7, 342, Β44, 368, C76· Alt-Ägina II, 1, 88-91, πίν. 55-56· Tarsus l· Hama III, 2, 
45-50.

494. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 175-176, ιδιαίτερα υποσημ. 31.
495. Βλ. σχετικά Forti 1962, 143· Boulter 1963, 115· Labraunda 11,1, 25. Για τη χρήση των κλασικών ληκυθίων, βλ. 

Haspels 1936, 92, 125-129, 176. Η RotrofFae σχετικά πρόσφατη μελέτη της υποστηρίζει ότι τα αττικά, γκρίζου χρώματος 
μυροδοχεία οφείλουν την καταγωγή τους στους κυπριακούς δίχρωμους αμφορείς τύπου V, βλ. Rotroff 1984, 258.

496. Ο Thompson προτείνει ως τόπο καταγωγής των μυροδοχείων τη Συρία, ενώ ο Westholm την Αίγυπτο, βλ. Η. 
Thompson 1934, 474· SCE IV, 3, 74. Αντίθετα, ο Hellström ανακρούει τις παραπάνω απόψεις και πιστεύει ότι δεν υπάρ
χει συγκεκριμένος τόπος καταγωγής των αγγείων, αλλά μόνο τοπικές σύγχρονες παραΑλαγές, που απαντούν σε περιοχές 
της μεσογειακής λεκάνης, βλ. Labraunda II, 1, 26-27.

497. Μολονότι το συνηθισμένο μέγεθος των παραδειγμάτων κυμαίνεται από 0,08-0,20 μ., αναφέρονται και παρα
δείγματα με «γιγαντιαίο» μέγεθος από άλλα ελληνιστικά κέντρα, βλ. σχετικά Wiseman - Mano-Zissi 1976, 280, σχέδ. 9.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ

τηση όσο και η τυπολογική κατάταξη επιχει- 
ρείται με κάθε επιφύλαξη και στηρίζεται κυ
ρίως στις μορφολογικές ομοιότητες με παρό
μοια στρωματογραφημένα παραδειγμάτα από 
ποικίλες γεωγραφικές περιοχές του ελληνιστι
κού κόσμου. Η μέθοδος αυτή της χρονολόγη
σης ακολουθείται για το λόγο ότι τα ανασκαφι- 
κά στοιχεία σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εί
ναι ασαφή και δεν προσφέρουν ουσιαστική 
χρονολογική στήριξη. Σε ό,τι αφορά την εξελι
κτική πορεία του σχήματος διαπιστώνεται και 
εδώ η γενικότερη τάση της ελληνιστικής κερα
μικής, που προχωρεί από κοντόχοντρα σε πιο 
επιμήκη αγγεία. Η αλλαγή αυτή, η οποία ση
μειώνεται κυρίως στο πέρασμα από τον 3ο στο 
2ο αι. π.Χ., δεν συνδέει σε κάθε περίπτο^ση τη 
μορφολογική εξέλιξη του σχήματος με τη χρονο
λογική τοποθέτηση των παραδειγμάτων, ιδιαί
τερα για το χρονικό διάστημα του 2ου αι. π.Χ., 
καθώς σε ανασκαφικά σύνολα αυτής της περιό
δου συχνά συνυπάρχουν σφαιρικά και ατρακτό- 
σχημα μυροδοχεία498.

Ως πρωιμότερο παράδειγμα του συνόλου 
μπορεί να θεωρηθεί το μυροδοχείο αριθ. 668, 
το σχήμα του οποίου θυμίζει έντονα τους 
σφαιρικούς αμφορίσκους των κλασικών χρό
νων και για το λόγο αυτό πρέπει να θεωρηθεί 
ότι συνεχίζει την κεραμική παράδοση εκεί
νων των αγγείων499. Το βραχύσωμο αυτό μυ
ροδοχείο, που χαρακτηρίζεται από την απου
σία ποδιού, εμφανίζεται με πλατιά δακτυλιό-

498. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 472. Για τα προ
βλήματα της τυπολογικής και χρονολογικής κατάταξης τιον 
μυροδοχείων, βλ. επίσης νεότερες μελέτες, Τσάκος 1977, 
350, σχέδ. 2, αριθ. 2154, 2193 και 374, σχέδ. 11· Καλτσάς 
1983, 56, 60-62, σχέδ. 24, αριθ. 1672, σχέδ. 25, αριθ. 1746, 
σχέδ. 26, αριθ. 1681, 1755· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάιροχ 
Βέροιας, 125.

499. Τα πρωιμότερα παραδείγματα της κατηγορίας 
με το σφαιρικό χωρίς πόδι σώμα θυμίζουν τους κλασικούς 
αμφορίσκους, με μόνη διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχουν οι 
λαβές και το κυρτό χείλος. Για κλασικούς αμφορίσκους, 
βλ. Agora XII, πίν. 39, αριθ. 1147, 1150, 1159. Το σφαιρι
κό σχήμα των μυροδοχείων, που κυριαρχεί στην ανατο
λική Μεσόγειο στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., εμφανίζεται πο
λύ νοιρίτερα στην Ισπανία, συγκεκριμένα στο α' μισό του 
5ου αι. π.Χ., βλ. Forti 1962, 146, αριθ. 13· Guadrado 1977- 
1978, 399, 401, σχέδ. 1.
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σχημη βάση και σχεδόν σφαιρικό σώμα. Ο λαιμός διαμορφώνεται στενός και βραχύς, ενώ το 
χείλος πλάθεται ταινιωτό με κλίση προς τα κάτω. Άβαφο με καστανόχρωμες γραπτές ταινίες 
στον ώμο και με ολόβαφο το χείλος, καθώς επίσης και το επάνω μέρος του λαιμού, το παρά
δειγμα αυτό αποδίδει το συνηθισμένο τρόπο διακόομησης της κατηγορίας σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου που χρησιμοποιείται500. Επιπλέον, η εμφανής ομοιότητα του σχήματος με παρα
δείγματα του τέλους του 4ου αι. π.Χ. από τον Κεραμεικό και την αθηναϊκή Αγορά επιβεβαιώνει 
τη σχέση του αγγείου με την αττική κεραμική παράδοση και δικαιολογεί την ένταξή του σε 
ανάλογα χρονικά πλαίσια501.

Στην ομάδα των μυροδοχείων εντάσσεται και ο ψευδοαμφορίσκος αριθ. 554 από το νεκρο
ταφείο στο Καμηλάρι. Το σχήμα αυτό, ήδη γνωστό και συνηθισμένο από τον 4ο αι. π.Χ., όπως 
φανερώνουν παραδείγματα από τον κυρίως ελλαδικό αλλά και τον ευρύτερο μεσογειακό χώ
ρο, εμφανίζεται με ανάλογη συχνότητα και σε νεότερα αναοκαφικά σύνολα του 3ου-2ου αι. 
π.Χ.502. Άβαφο και με αμελή κατασκευή, το παράδειγμα διαμορφώνεται με χαμηλή κωνική 
βάση, σχετικά ευρύ σώμα χωρίς πόδι και δύο ψευδολαβές στο ύψος των ώμων, ενώ ο στενός 
και βραχύς λαιμός καταλήγει σε λεπτό χείλος. Στο γενικό σχήμα το αγγείο ομοιάζει με εκείνα 
από την αγορά των Αθηνών, τον Κεραμεικό, την Αίγινα ή τη Βέροια, τα οποία χρονολογούνται 
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., δεδομένο που επιτρέπει την τοποθέτησή του σε ανάλογη χρονική 
βαθμίδα503.

Την επόμενη φάση για τη σειρά των μυροδοχείων αντιπροσωπεύουν τα παραδείγματα αριθ. 
437-439 από τη Λύττο, τα οποία μπορούν να χρονολογηθούν στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Με με
λανό, κακής ποιότητας γόνωμα και οριζόντιες υπόλευκες γραπτές ταινίες στο σώμα και στον ώμο 
(αριθ. 437-438), τα παραδείγματα έχουν, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, λιγότερο καμπύλο περί
γραμμα στην κοιλιά504. Ιδιαίτερα στο ακέραιο μυροδοχείο αριθ. 437 το σώμα τελειώνει σε λαιμό 
κάπως βραχύ με χείλος στενό, ενώ το ελάχιστα διαμορφωμένο πόδι καταλήγει σε αμελή κωνική 
βάση. Ως παραπλήσιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν τα παραδείγματα με προέλευση το 
λαξευτό τάφο οτα Χανιά ή τα ανάλογα από την Αγορά των Αθηνών, τον Κεραμεικό ή τη Βέροια, 
χρονολογούμενα στα τέλη του 4ου-α' μισό του 3ου αι. π.Χ.505.

Αντίθετα, το αμελέοτερης κατασκευής άβαφο μυροδοχείο αριθ. 439 με το σχετικά γωνιώδες 
περίγραμμα στην κοιλιά, που ξεχωρίζει απότομα από το λαιμό, και το ελάχιστα ψηλό πόδι, το 
οποίο καταλήγει σε κωνική βάση, διακρίνεται σαφώς από τα δύο προηγούμενα, επιμελέστερης κα
τασκευής και περισσότερο καμπυλόγραμμα μυροδοχεία. Παραδείγματα με το σχήμα αυτό και με 
παραπλήσια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά προέρχονται από το λαξευτό τάφο των Χανίων, ενώ

500. Για πρώιμα παραδείγματα, βλ. Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Γ’ ΕλλΚερ, πίν. 45γ-δ (αρχές και β' τέταρτο του 3ου 
αι. π.Χ.)· Ακαμάτη, Τάψοι Πέλλας, πίν. 1, αριθ. 3, 5, 9· Α. Γιαννικουρή, Β. Πατοιαδά, Μ. Φιλήμονος, Β'ΕλλΚερ, πίν. 87α:2 
(α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.). Για όψιμα παραδείγματα, βλ. Η. Thompson 1934, 391, D78, 418, Ε138 (β' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, πίν. 53, Π 1474 (τέλη του 2ου-αρχές του 1ου αι. π.Χ.).

501. ΓΙρβλ. οχετικά Kerameikos IX, 184, πίν. 96, Ε81 (τέλη του 4ου αι. π .X.)· Agora XII, πίν. 63, αριθ. 1491, 1492 (325- 
300 π.X.).

502. Βλ. Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 127, ιδιαίτερα υποοημ. 42· Ακαμάτη, Τάψοι Πέλλας, 107, σχέδ. 16, 
πίν. 46, αριθ. 8 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.)· Parovic-Pecikan 1974, 109, σχέδ. 93/1-2.

503. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Kerameikos IX, ό.π. υποσημ. 50Γ Agora XII, ό.π. υποσημ. 501 · Alt-Ägina II, 1, 88, 
πίν. 55, αριθ. 700-704· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, ΓΈλλΚερ, πίν. 38α/1. Από τον ευρΰτερο μεσογειακό χώρο, βλ. Forti 1962, 
116· Ακαμάτη, Τάψοι Πέλλας, τύπος 1, 108-109, σχέδ. 93/1-2.

504. Για τα μελαμβοφή μυροδοχεία, την εξέλιξη ή τη χρονική διάρκειά τους, βλ. σχετικά σχόλια στο Agora XXIX, 
176-177, όπου και περισσότερα παραδείγματα του τΰπου.

505. Βλ. σχετικά Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδελή 1982, 85, σχέδ. 36, αριθ. 5602, 5600· Η. Thompson 1934, 342, Β44 
(320-240 π.Χ.)· Kerameikos IX, πίν. 68, αριθ. 360/3, 364/2 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.), 369/4, 378/2.1 (μέσα του 3ου αι. π.Χ.)· 
Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Γ'ΕλλΚερ, πίν. 38β/1 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).
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ως παράλληλα μπορούν να αναφερθούν και μυροδοχεία από ποικίλες περιοχές του ελληνιστικού 
κόσμου, όπως τον Κεραμεικό, τη Ρόδο ή την Κύπρο506.

Στο τελευταίο τέταρτο του 3ου ή στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. μπορεί να ενταχθεί το μυροδοχείο 
ή ψευδοαμφορέας αριθ. 218. Το παράδειγμα αυτό, που σε μέγεθος υπερβαίνει το φυσιολογικό, φέ
ρει μελανό μεταλλικό, μέτριας ποιότητας γάνωμα και πιθανότατα ανήκει στην κατηγορία των ψευ
δοαμφορέων, σε περίπτωση που το ανεπαίσθητο έξαρμα στον ώμο υποδηλώνει την ύπαρξη λαβών. 
Τα χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως το ευρύ, αρκετό εξογκωμένο στο επάνω τμήμα στόμα με 
το χαμηλό πόδι και τη σχετικά πλατιά δακτυλιόσχημη βάση, όπως επίσης ο στενός, ελάχιστα ευ
ρύτερος προς τα επάνω λαιμός με το λοξότμητο χείλος, είναι στοιχεία τα οποία συμφωνούν με 
πρωιμότερες αλλά και με σύγχρονες μορφές. Ως παραπλήσιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερ
θούν τα παραδείγματα Π2159 από τη Βέροια507 και Π310 και Π364 από την Πέλλα508. Από τα τέ
λη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ. γνωστά παραδείγματα τα οποία μπορούν να συνδεθούν γενικά 
με το αγγείο αριθ. 218 είναι οι αμφορείς-μυροδοχεία Π5614 και Π5618 από το λαξευτό τάφο στα 
Χανιά, που σε αντίθεση προς το κνωσιακό αγγείο χαρακτηρίζονται για το περισσότερο καμπύλο 
περίγραμμα του σώματος και το σχετικά ευρύτερο λαιμό509.

Το «γιγαντιαίο» μυροδοχείο αριθ. 405, μολονότι δεν σώζει τη βάση του ώστε να υπάρχει σα
φής εικόνα του σχήματος, μπορεί μορφολογικά να τοποθετηθεί οτα ευρύτερα χρονικά πλαίοια 
του 2ου αι. π.Χ. Επίσης, το μυροδοχείο αριθ. 407, το οποίο σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομέ
να προέρχεται από την ίδια ταφή, αντιπροσωπεύει μεταγενέστερη εξέλιξη του τύπου, γεγονός 
που καθιστά αρκετά δύσκολη την τοποθέτηση των παραδειγμάτων αυτών σε σχετική χρονολογι
κή σειρά. Το μυροδοχείο αριθ. 405, κατασκευασμένο από τεφρό εύθρυπτο πηλό και με γάνωμα 
μελανό, κακής ποιότητας, χαρακτηρίζεται κυρίως για το σχεδόν σφαιρικό σώμα, ενώ ο λαιμός, ο 
οποίος διαμορφώνεται στενός και σχετικά ψηλός, καταλήγει σε χείλος από πλαστικό λοξότμητο 
δακτυλίδι. Τα μορφολογικά αυτά γνωρίσματα μπορούν να σχετιστούν με τη σταδιακή παραμόρ
φωση του σχήματος που σημειώνεται στο 2ο αι. π.Χ., στοιχείο το οποίο ενισχύει και η αμελής κα
τασκευή του αγγείου. Αξίζει ακόμη να αναήίερθεΐ ότι ο τύπος αναγνωρίζεται παραπλήσιος και οε 
άλλα κανονικού μεγέθους μυροδοχεία, τα οποία προέρχονται από άλλες περιοχές και χρονολο
γούνται στο 2ο αι. π.Χ.510.

Τα υπόλοιπα μυροδοχεία της ομάδας (αριθ. 230, 381-382, 384-388, 407, 667) πρέπει να χρο
νολογηθούν μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα, με βάση τις μορφολογικές ομοιότητές 
τους με άλλα οτρωματογραήΐημένα παραδείγματα. Ανάμεσα στα μυροδοχεία της σειράς, τα αριθ. 
382 και 384, όπου εντάσσεται και ο ψευδοαμφορίσκος αριθ. 383, μπορούν να αποτελέσουν μια ενό
τητα για το λόγο ότι έχουν κοινά κατασκευαστικά και μopq)oλoγικá χαρακτηριστικά. Εκτός από 
τον όμοιο κοκκινωπό πηλό και το κακής ποιότητας μελανό γάντομα, τα παραδείγματα χαρακτηρί
ζονται κυρίως για το ευρύ με καμπύλο περίγραμμα στην κοιλιά σχήμα, περισσότερο έντονο στο 
αριθ. 382, και το σχετικά πλατύ, ελάχιστα ανεπτυγμένο πόδι που καταλήγει σε δακτυλιόσχημη βά
ση, με εξαίρεση το μυροδοχείο αριθ. 382, όπου διαμορφώνεται κωνική και αμελής. Τα μορφολο- 
γικόχ αυτά γνωρίσματα, που ανταποκρίνονται σε προγενέστερη χρονική βαθμίδα του οχήματος,

506. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982, 88, σχέδ. 37, Π5582, Π6080/5- Κβΐαιηβϋιο.ϊ IX, 185, πίν. 96, Ε89/1, Ε91 
(μέσα του 3ου αι. π.Χ.)· Α. Γιαννικουρή, ΓΈλλΚερ, πίν. 239γ, Π4020 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· 50Ε IV, 3, σχέδ. 24, αριθ. 27 
(ελληνιστική I κεραμική, 325-150 π.Χ.).

507. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 65 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.).
508. Βλ. Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, πίν. 36 (2ος αι. π.Χ.).
509. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982, 89, σχέδ. 38, πίν. 25α.
510. Πρβλ. ενδεικτικά Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Τ' ΕλλΚερ, 84, πίν. 40α (αριστερά, α'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· Ακα

μάτη, Τάφοι Πέλλας, 157, πίν. 22, αριθ. 164 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 60, 
Π2104 (α'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).
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χαρακτηρίζουν και μυροδοχεία από άλλα ελληνιστικά κέντρα, όπως την Πέλλα, την Πυλο ή τη Βέ
ροια, χρονολογούμενα στον προχωρημένο 2ο ή στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.511.

Το «γιγαντιαίο» μελαμβαφές μυροδοχείο αριθ. 381, όπως και το παραπλήσιο αρίθ. 667 αντι
προσωπεύουν όψιμη φάση του σχήματος, που μπορεί να τοποθετηθεί στο β' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.512. Κυρία χαρακτηριστικά είναι το σφαιρικό σώμα, ιδιαίτερα εξογκωμένο στο επάνω τμήμα 
στο παράδειγμα αριθ. 381, και η αρκετά πλατιά επιφάνεια του ώμου, στοιχεία τα οποία εμφανίζο
νται συχνά και σε πρώιμα παραδείγματα513. Αντίθετα, ο λαιμός, που διαμορή>ώνεται στενός και 
ανεπτυγμένος με χείλος λοξότμητο, ή το σχετικά ψηλό πόδι, το οποίο καταλήγει σε κωνική βάση, 
συμφωνούν περισσότερο με νεότερες μορφές. Εκτός από τα παραδείγματα αυτά, η εικόνα του τύ
που συμπληρώνεται και από άλλα παρόμοια, που προέρχονται από τη Δήλο, την Πύλο, τη Βέροια 
ή τη Σάμο και χρονολογούνται στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.514.

Στην ίδια χρονική βαθμίδα μπορούν επίσης να ενταχθούν τα μυροδοχεία αριθ. 230, 385-388 και 
407. Στα παραδείγματα αυτά τα χαρακτηριστικά παραλλάσσουν έτσι, ώστε οι μεταξύ τους διαφο
ρές δεν επιτρέπουν την ένταξή τους στην ίδια μορφολογική ενότητα. Με την προϋπόθεση αυτή, τα 
παραδείγματα αριθ. 230, 386-387 και 407, με το επίμηκες σώμα, τον ψηλό λαιμό και το ανεπτυγμέ
νο πόδι, που καταλήγει σε αμελή κωνική βάση, ή τις γραπτές υπόλευκες ταινίες στην κοιλιά και το 
λαιμό του μυροδοχείου αριθ. 230, αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικό και γνωστό τύπο με πλατιά 
γεωγραφική εξάπλωση στους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους515. Παραπλήσιο σχήμα έχει και το 
παράδειγμα αριθ. 385, το οποίο σε αντίθεση με τα προηγούμενα χαρακτηρίζεται για τον ευρύτερο 
λαιμό και το καστανό χρώμα στη ζώνη του χείλους, γνωστός τρόπος διακόσμησης των όψιμων 
ατρακτόσχημων μυροδοχείων και συνηθέστερος για εκείνα χωρίς πόδι, που υποκαθιστούν τα επι
μήκη από τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. και εξής516. Τέλος, το μυροδοχείο αριθ. 388 με την αμελή κα
τασκευή και τις σχετικά κοντόχοντρες αναλογίες, όπου η διάμετρος του χείλους είναι σχεδόν ίση 
με εκείνη της βάσης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραμόρφωσης του σχήματος, η 
οποία παρατηρείται στους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους517.

511. Βλ. Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 184, πίν. 36-37, αριθ. 310, 309· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 10, 
Π 1243, Π 1244 (αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Καλτσάς 1983, 57, σχέδ. 21, αριθ. 1720 (τέλη του 2ου-αρχές του 
1ου αι. π.Χ.).

512. Με ανάλογα μορφολογικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται επίσης τα παραδείγματα από το φρεάτιο στο Μο
ναστηριακό Κεφάλι της Κνωσού, όπως και το θραύσμα αριθ. 91 (inv. 1375) από τη Γόρτυνα. Τα παραδείγματα από την 
Κνωσό δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο, για το λόγο ότι δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν στο Μουσείο 
Ηρακλείου ή στο Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού. Πιθανότατα χάθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 
βλ. σχετικά KCG, πίν. 14 c-cl· Gortina I, 192, σχέδ. 185-186.

513. Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο για τα πρώιμα παραδείγματα του τυπου.
514. Πρβλ. σχετικά Φ. Ζαφειροπούλου - Π. Χατζηδάκης, Τ' ΕλλΚερ, πίν. 198, 202, Β14960 (τέλη του 2ου-αρχές του 

1ου αι. π.Χ.)· Καλτσάς 1983, 62, σχέδ. 26, πίν. 20, 32, αριθ. 1681, 1755· Β. ΑλΛαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Τ’ ΕλλΚερ, πίν. 
79α:3 (Π2944, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Τσάκος 1977, 411, πίν. 133δ, αριθ. 2184 (μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αρ
γότερα).

515. Πρβλ. ενδεικτικά Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 160, 162, σχέδ. 47, αριθ. 192, πίν. 22, αριθ. 179 (β' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 56-57, πίν. 26, ΓΙ1402,111404 (β' μισό του 2ου-1ος αι. π.Χ.)· Kerameikos IX, 
πίν. 69, αριθ. 387 (μέσα του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 71, αριθ. 402:1-2 (1ος αι. π.Χ.), πίν. 96, Ε101:2 (2ος αι. π.Χ.)· Alt-Ágina II, 
1, 89, πίν. 56, αριθ. 720 (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.).

516. Πρβλ. σχετικά Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 133-134, σχέδ. 30, πίν. 7, αριθ. 57 (2ος αι. π.Χ.)· Δρουγου - Τουράτσο- 
γλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 26, Π 1410 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα)· Φ. Ζαφειροποΰλου - Π. Χατζηδάκης, 
Τ ’ ΕλλΚερ, πίν. 202α, Β14902 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.)· Tomis, 44-45, 32c (2ος αι. π.Χ.).

517. Πρβλ. σχετικά Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 26, Π 1409 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή και αρ
γότερα)· Ακαμάτη, Τάφοι Πέλλας, 172, πίν. 28, αριθ. 252· Bruneau 1970, 483, σχέδ. 116, αριθ. 61.14 (β' μισό του 1ου αι. 
π.Χ.), 491, σχέδ. 143-144, αριθ. 85.3, 85.4 (τέλη του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα).
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Ο ΑΣΚΟΣ

1) Ο «πτηνόσχημος» (Πίν. 43β· Χρονολογικός 
Πίνακας XV)

Ο «πτηνόσχημος» ασκός518, σχήμα γνωστό του
λάχιστον από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. στον ατ
τικό Κεραμεικό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 
για την κεραμική των κλασικών χρόνων, αντι
προσωπεύεται στα ανασκαφικά σύνολα από 
την κεντρική Κρήτη με το παράδειγμα αριθ. 
113, που προέρχεται από την «Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη» στην Κνωσό και χρονολογείται στις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ. Τα αγγεία της κατηγο
ρίας αυτής, τα οποία χρησίμευαν για τη φύλα
ξη ελαίων ή πολυτίμων αρωμάτων, εμφανίζο
νται με ποικιλία τύπων σε διάφορα μεγέθη στα 
χρονολογημένα σύνολα του 5ου-4ου αι. π.Χ.519, 
όπως φανερώνουν αντιπροσωπευτικά παρα
δείγματα από την Αττική και την Όλυνθο520.

Ο ασκός αριθ. 113 θα μπορούσε γενικά να 
ενταχθεί στον τύπο Βυπζΐυγ Α, ο οποίος εμφα
νίζεται στην Αττική περί τα τέλη του 5ου αι. 
π.Χ., χρησιμοποιείται συχνότερα στο β' μισό 
του 4ου αι. π.Χ.521, ενώ το κατώτερο χρονολο
γικό του όριο δεν φαίνεται να υπερβαίνει τις 
πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ., όπως τουλά
χιστον συμπεραίνεται από τα μέχρι σήμερα

518. Η ονομασία «πτηνόσχημος» χρησιμοποιείται από 
τη Rotroff και αντιστοιχεί στον τύπο Α της τυπολογίας 
Beazley, βλ. σχετικά Agora XXIX, 171, αριθ. 1126-1130, 
πίν. 83.

519. Στο β' μισό του 4ου έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. 
το αγγείο αποκτά μικρότερο μέγεθος και χρησιμοποιεί
ται, το πιθανότερο, μόνο για τη φύλαξη πολυτίμων ελαίων, 
βλ. A gora  XXIX, 171.

520. Για τη μορφή του αγγείου, τις παραλλαγές και τη 
χρήση του στους κλασικούς χρόνους, βλ. Agora  XII, 157- 
160, σχέδ. 11, 22, πίν. 39, 46, 47, αριθ. 1166-1196, 210- 
211, σχέδ. 14, πίν. 80, αριθ. 1725-1738. Πρβλ. επίσης πα
ραδείγματα από την Όλυνθο, βλ. Olynthus XIII, πίν. 170- 
171α, αριθ. 448-455.

521 .0  τύπος Beazley Α χαρακτηρίζεται, εκτός από το 
«πτηνόμορφο» και σχετικά ψηλό σχήμα του σώματος, κυ
ρίως για τη μία μόνο προχοή που φέρει, σε αντίθεση με τα 
πολυάριθμα ετρουσκικά και κατωιταλιώτικα παραδείγ
ματα του τυπου Β, τα οποία είναι ολιγάριθμα στον ελλαδι- 
κό χώρο και φέρουν δυο προχυσεις, βλ. Agora XII, 210, 
ιδιαίτερα υποσημ. 7.

XV. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜ ΑΤΩΝ
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γνωστά παραδείγματα του τύπου522. Κατασκευασμένος από κοκκινωπό με ξένες προσμείξεις πηλό, 
εμφανίζεται ακόσμητος όπως όλα τα αγγεία του τυπου και καλύπτεται στο ανώτερο τμήμα του σώ
ματος από καστανόχρωμο μεταλλικό ανομοιόμορφο επίχρισμα, ενώ το υπόλοιπο σώμα και η βάση 
μένουν άβαφα. Κύριο γνώρισμα του παραδείγματος, χαρακτηριστικό για τον τύπο που αντιπροσω
πεύει, είναι το «πτηνόμορφο» σχήμα του σώματος με τις δυο παράλληλες αυλακώσεις στο ύψος του 
ώμου523. Το σώμα στηρίζεται σε δακτυλιόσχημη βάση και στεφανώνεται από τοξωτή ταινιωτή λαβή, 
στην πρόσφυση της οποίας υπάρχει κυκλικό στόμιο, όπου στερεώνεται ευρύ πλαστικό δακτυλίδι524.

Από τα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ. τα γνωστά παραδείγματα που μπορούν να συνδε
θούν με το σχήμα του «πτηνόσχημου» ασκού προέρχονται κυρίως από την αθηναϊκή Αγορά και τη 
νεκρόπολη του δατΛί στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου, με τη διαφορά ότι στις περιπτώσεις αυτές το 
στόμιο του αγγείου διαμορφώνεται καλυκωτό525. Άλλα περίπου σύγχρονα ή κάπως νεότερα παρα
δείγματα, όπως εκείνο που περιλαμβάνεται στην ομάδα Β (Β31) του Η. Τ1ιοπιρ8οη ή τα αριθ. 1128- 
1130 από την αγορά της Αθήνας, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, εμφανίζονται με σώμα βραχύ και 
ευρύτερο, στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται σε σχετικά νεότερη βαθμίδα εξέλιξης του τύπου526.

2) Ο δίστομος (Πίν. 99α· Χρονολογικός Πίνακας XV)

Ο δίστομος ασκός αριθ. 677 από τη Χερσόνησο Πεδιάδος, με διακόομηση της τεχνοτροπίας «Δυ
τικής Κλιτύος», αντιπροσωπεύει έναν τύπο ήδη γνωστό από τους κλασικούς χρόνους, όπως φανε
ρώνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Αττική, ο οποίος χρησίμευε για τη φύλαξη λαδιού 
και ξυδιού527. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι το πρωιμότερο παράδειγμα του τύπου ανά
γεται οτον 5ο αι. π.Χ.528, ενώ τα περισσότερα σωζόμενα αγγεία του είδους ανήκουν στα τέλη του 4ου 
αι. π.Χ. και στους ελληνιστικούς χρόνους, με προέλευση κυρίως την Αττική, τη Φωκίδα, τη Βοιωτία, 
την Κόρινθο ή τη Δήλο529, και ακόμη τη Ρόδο ή την αιτωλική Καλλίπολη530.

Ο δίστομος ασκός αριθ. 677 έχει το γνωστό σχήμα του τύπου, το οποίο στα γενικά χαρακτηρι
στικά διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο οε όλη τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιείται. Το αγ
γείο σχηματίζεται από δακτυλιόσχημη βάση, όπου στηρίζεται το κατώτερο με μικρή καμπυλότητα 
τμήμα του σώματος, ενώ το ανώτερο αποδίδεται θολωτό. Με τοξωτή λαβή συνδέονται οι δύο προχθ
ές, η μία απλή κυλινδρική και η άλλη με τριφυλλόσχημη απόληξη, οι οποίες επικοινωνούν εσωτερι
κά με δύο ανεξάρτητους χώρους. Ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από μελανό, αρκετά 
απολεπισμένο γάνωμα, ενώ η γραπτή διακόομηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», εκτός από τον 
ώμο, εμφανίζεται επίσης στον κώδωνα και γύρω από το λαιμό των προχύσεων. Φύλλα αμπέλου και

522. Για παραδείγματα του τυπου αυτοΰ από τα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ., βλ. Agora  XII, 358-359, πίν. 80, 
αριθ. 1735-1736 (β' μισό του 4ου αι. π.Χ.), 1737 (320-275 π.Χ.)· Η. Thompson 1934, 341, εικ. 21, Β31 (τέλη του 4ου-αρ- 
χέςτου 3ου αι. π.Χ.)· Agora  XXIX, 171, αριθ. 1126-1130· Braun 1970, 135, πίν. 54:2 απότοΔίπυλο· Sciatbi, πίν. LIX, αριθ. 
135 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.).

523. Οι αυλακώσεις αυτές, όχι μόνον αποδίδουν διακοσμητικά στοιχεία, αλλά έχουν και πρακτική σημασία, καθώς με 
την παρουσία τους δηλώνεται το σημείο όπου πρέπει να εφαρμοστεί διαφορετική επεξεργασία στο πλάσιμο του αγγείου, 
πράγμα που επιβάλλει το σχήμα αυτό καθεαυτό. Για περισσότερες παρατηρήσεις, βλ. Agora XII, 211.

524. Για την εξέλιξη του σχήματος στον αττικό Κεραμεικό, βλ. Agora XXIX, ό.π. υποσημ. 522.
525. Βλ. Sciatbi, ό.π. υποσημ. 522‘ Agora XII, ιδιαίτερα αριθ. 1735-1736· A gora  XXIX, αριθ. 1126.
526. Βλ. Η. Thompson 1934, 341, εικ. 2Τ Agora XXIX, πίν. 83.
527. Για αττικά παραδείγματα, βλ. Agora XXIX, 179-180, αριθ. 1173-1182, σχέδ. 72, πίν. 86· Bovon - Bruneau 1966, 

138, αριθ. 31 (5ος αι. π.Χ.), αριθ. 27 (τέλη του 4ου αι. π.Χ.). Για περισσότερα σχόλια, βλ. M édéon  V, 78-79. Βλ. επίσης 
Robinson 1962, 117, πίν. 45α. Για τη χρήση του αγγείου, βλ. Bovon - Bruneau 1966, 139-143’ M édéon V.

528. Βλ. σχετικά Bovon - Bruneau 1966, 138, αριθ. 31, σχέδ. 16.
529. Βλ. Agora XXIX, ό.π. υποσημ. 527- Bovon - Bruneau 1966, 132-138. Médéon V, 79-82· Robinson 1962, 117, πίν. 45a.
530. Βλ. Πατσιαδά 1983, 126, πίν. 77γ· Ε. Μπαζιωτοπουλου-Βαλαβάνη, Γ 'ΕΧΧΚερ. 52, πίν. 16δ.
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βότρυες απλώνονται γΰρω από το κέντρο του θολωτού τμήματος και στον ώμο, ενώ με απλό κλαδί 
ελιάς κοσμείται το πέρας των προχοών531. Αξιοσημείωτο είναι ότι απέναντι στα πρωιμότερα, περισ
σότερο καμπύλα και κοντόχοντρα σχήματα532, στο κρητικό παράδειγμα το περίγραμμα του αγγείου 
αποδίδεται περισσότερο ευθυγραμμο, ενώ παρατηρείται και ουσιαστική αλλαγή στη σχέση ΰψους 
και πλάτους. Συγκεκριμένα, ο ασκός γίνεται περισσότερο επιμήκης, χαρακτηριστικό που αναγνωρί
ζεται στα παραδείγματα του 2ου ή των αρχών του 1ου αι. π.Χ.533. Στο σχήμα του κρητικοΰ παρα
δείγματος ανταποκρίνεται καλύτερα ο δίστομος ασκός από το Κάλλιο ή οι αντίστοιχοι από τον αττι
κό Κεραμεικό, οι οποίοι χρονολογούνται στο πέρασμα από τον 3ο στο 2ο αι. π.Χ.534.

3) Τΰπου <^πίϋιΐ8» (Πίν. 43γ· Χρονολογικός Πίνακας XV)

Το σχήμα του ασκού τύπου <̂ πΟτΐ8», που εκπροσωπείται στην εγχώρια παραγωγή με τα παραδείγ
ματα αριθ. 68 και 69 από τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου, είναι γνωστό στον αττικό Κεραμεικό 
ήδη από τους κλασικούς χρόνους535, ενώ σημαντικός αριθμός ανάλογης μορφής αγγείων έχει βρεθεί 
και στην Όλυνθο536. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο τύπος εξακολουθεί να παράγεται και στους ελ
ληνιστικούς χρόνους, παρά το γεγονός ότι τα γνωστά παραδείγματα είναι σποραδικά και σχετικά ολι
γάριθμα537. Το μικρό αυτό αγγείο, το οποίο μπορεί να σχετιστεί με την αποθήκευση πολύτιμων ελαί
ων, στο γενικό σχήμα χαρακτηρίζεται για την πλατιά δακτυλιόσχημη βάση, το χαμηλό βαρύ, σχεδόν 
«καλαθόσχημο» σώμα και το στενό ψηλό λαιμό, που καταλήγει σε χείλος έντονα στραμμένο προς τα 
έξω. Η μικρή δακτυλιόσχημη λαβή τοποθετείται στον ώμο, ενο) χαρακτηριστικά γνιορίσματα αποδί
δουν οι χαράξεις ή οι αυλακώσεις στη μέγιστη διάμετρο του σολματος και στη ρίζα του λαιμού.

Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα της σειράς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κατασκευαστικά γνω
ρίσματα, όπως η σύσταση του πηλού ή το αραιό καοτανόχρωμο γάνωμα, συνηγορούν για την εγχώρια 
προέλευσή τους. Τα ανασκαφικά στοιχεία δεν επιτρέπουν τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό των 
αγγείων, δεδομένο που οδηγεί στη συγκριτική μορφολογική εξέταση, κυρίως με παράλληλα από τον 
αττικό Κεραμεικό. Με βάση, κατά κύριο λόγο, τα επιμέρους στοιχεία της μορφής των ασκών της σει
ράς, προκύπτει ευρύτερη χρονολόγησή τους, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στον 3ο αι. π.Χ., με με
γαλύτερη πιθανότητα στο α' μισό του. Τα δύο παραδείγματα, με βάση τα μορφολογικά γνωρίσματα, 
μπορούν να προσγραφούν σε αττικούς τύπους των αρχών του 3ου αι. π.Χ.538. Το σχήμα διατηρεί τα 
βασικά στοιχεία του τύπου, ενώ χαρακτηριστικές μορφές αποτελούν ο ελάχιστα κυρτός ώμος ή το μό
λις γωνιώδες περίγραμμα του σώματος, που εκπροσωπούν ενδιάμεσες ή μεταβατικές μορφές ανάμε
σα στα πρώιμα και στα υοτερότερα, εντελώς γωνιώδη και περισσότερο επιμήκη σχήματα539.

531. Πρβλ. ανάλογη διακόσμηση και στα αττικά παράλληλα, βλ. Agora XXIX, 179. Αντίθετα, τα υστεροκλασικά παρα
δείγματα κοσμούνται με φυτικά θέματα αποδοομένα με μελανά ή ερυθρό χρώμα, όμοια με εκείνα των κλασικών ασκών, βλ. 
σχετικά Olynthus V, 85-86, 172-173, αριθ. 86-90, 401,403, 404, 407- Olynthus XIII, 258-259, αριθ. 457-461, πίν. 173, 174.

532. Πρβλ. σχετικά τα πρωιμότερα παραδείγματα από την Αττική, βλ. Agora XXIX, 179-180, αριθ. 1173-1176· 
Médéon V, 70, σχέδ. 137-138, 129 Α.1 (μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.), 72, σχέδ. 141-42, 129 Β.1 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

533. Βλ. Bovon - Bruneau 1966, 136, σχέδ. 8-11, 137, σχέδ. \ 4,· Agora XXIX, 180, αριθ. 1180-1182.
534. Βλ. Ε. Μπαζιωτοπουλου-Βαλαβάνη, ό.π. υποσημ. 530· Agora XXIX, 180, αριθ. 1180.
535. Για την εξέλιξη του σχήματος στους κλασικούς χρόνους, βλ. Agora XII, 160, αριθ. 1192-1196, σχέδ. 11, πίν. 39.
536. Βλ. σχετικά Olynthus V, 224-226, αριθ. 813, 814, 820, 821, 823, 824, 826, 830, 834, πίν. 172· Olynthus XIII, 246- 

248, αριθ. 411-415, 417-421, πίν. 168.
537. Βλ. ενδεικτικά Agora XXIX, 173-174, αριθ. 1143-1151, σχέδ. 71, πίν. 83-84· Alt-Ägina II, 1, 69, αριθ. 469, 36· 

Demetrias I, 106, αριθ. 79, πίν. ΧΧΙ:3 και 42:3· Anderson 1954, 154, αριθ. 254, σχέδ. 17· ΙΙατσιαδά 1983, 125, αριθ. 182- 
189, σχέδ. 30, πίν. 76στ-77β.

538. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 1143, 1144 από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 173, σχέδ. 71.
539. Βλ. Agora XXIX, αριθ. 1150, 1151.
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ΤΟ ΦΛΑΣΚΙ

(Πίν. 99β· Χρονολογικός Πίνακας XVI)

Τα δυο φλασκιά αριθ. 440 και 518 από τη Λότ
το αντιπροσωπεύουν ένα σχήμα ήδη γνωστό 
από την εποχή του Χαλκού τόσο στην Κρήτη540 
όοο και ευρύτερα541, το οποίο έκτοτε εμφανί
στηκε με ποικιλία μορφών σε πολλές περιοχές 
της μεσογειακής λεκάνης542. Η παρουσία του 
τύπου είναι σπάνια στον ελλαδικό χώρο κατά 
τη διάρκεια των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων, 
σε αντίθεση προς τους ελληνιστικούς χρόνους, 
οπότε το σχήμα απαντά συχνότερα στα ανασκα- 
φικά σύνολα της εποχής543, ενώ εμφανίζεται σπα
νιότερα μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.544. Ως 
μοναδικό γνωστό παράδειγμα από τον κρητικό 
χώρο μπορεί να αναφερθεί το φλασκί από τη 
Λατώ, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου-αρ- 
χές του 3ου αι. π.Χ.545, και ακόμη ορισμένα 
θραύσματα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», 
τα οποία φαίνεται να ανήκουν στην κεραμική 
παράδοση του 4ου αι. π.Χ.546.

Τα γνωστά παραδείγματα του τύπου από 
τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο είναι πολυπληθέ
στερα και εντοπίζονται στην Αττική, την Πόλο, 
την Εύβοια ή το Κάλλιο της Αιτωλίας547. Ο τύ-

540. Για παραδείγματα προϊστορικών χρόνων, βλ. σχε
τικά Palace o f  M inos, II, 179, εικ. 91 · Bosanquet - Dawkins 
1902-1903, 316, σχέδ. 15. Για αγγεία γεωμετρικών ή αρχαϊ
κών χρόνων, βλ. ενδεικτικά Fortetsa, 31, 34, αριθ. 312, πίν. 
21 Arkades, 16, 23-24, πίν. ΧΙΙΙ/2, XVII/2, XXVI/1-3.

541. Βλ. σχετικά Furumark 1941, 32, 67· Mountjoy 
1986, 80-81, 189, 199.

542. Για παραδείγματα από το μεσογειακό χώρο, βλ. 
σχετικά Agora XXIX, 184. Για συγκεντρωτικό κατάλογο, 
βλ. επίσης Mingazzini 1967, 349-352.

543. Βλ. σχετικά Agora  XXIX, 183-187, αριθ. 1198- 
1213, σχέδ. 74, πίν. 88-89.

544. Η διαπίστωση αυτή ισχύει τουλάχιστον για την 
περιοχή της Αττικής, όπου το σχήμα εμφανίζεται σπορα
δικά μετά το 150 π.Χ., παρά το γεγονός ότι ελάχιστα δείγ
ματα του τυπου έχουν βρεθεί σε όψιμα ανασκαφικά σύνο
λα ελληνιστικών χρόνων, βλ. Agora XXIX, 186.

545. Βλ. Hadjimichali 1971, 198, εικ. 29-30.
546. Βλ. U M , 132, πίν. 117, αριθ. 76-78.
547. VK. A gora  XXIX 183-187Μ4 22 (1967), Χρονικά, 

59, πίν. 76γ· Miller 1974, 203, 231, πίν. 31, αριθ. 23· 
Χαριτωνίδης 1979, 182, πίν. 50ε, Α294, 283, όπου το σχή-

XVI. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
I
A

ΦΛΑΣΚΙ

jL }

320
310

300
290
280
270
260
250
240
230

220
210

200
190
180

170
160
150
140
130
120
110
100

90

80
70

60

50

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

240



πος εμφανίζεται σε ποικίλες μορφές548, ενώ συνηθέστερη μπορεί να θεωρηθεί η παραλλαγή σε 
σχήμα αμφίκυρτου ή κοιλόκυρχου φακού. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων αυτοΰ 
του είδους, όπως η διαμόρφωση του σώματος, του χείλους ή των λαβών, μπορούν να έχουν κάποια 
χρονολογική σημασία, ενώ σε ορισμένα παραδείγματα οι λαβές φέρουν σφραγίσματα, στοιχείο που 
επιτρέπει τη σαφέστερη χρονολόγησή τους549.

Τα δυο φλασκιά από τη Λυττο αποτελούν προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου, καθώς είναι 
κατασκευασμένα από το χαρακτηριστικό ντόπιο, κοκκινωπό με ξένες προσμείξεις πηλό550. Σε 
ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια φέρουν μελανό εξίτηλο χρώμα, ενώ στο σχήμα μιμούνται τό
πους γνωστούς και συνηθισμένους, κυρίως σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου551. Το φλασκί 
αριθ. 518 αποδίδει ένα σχήμα σπάνιο, για το λόγο ότι τα επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστι
κά το διαφοροποιούν από τα μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα και το καθιστούν ξεχοιριστή 
περίπτωση τόσο για την εγχώρια κεραμική όσο και ευρύτερα. Στο αγγείο αυτό οι δύο επιφάνειες, 
η μία επίπεδη και η άλλη ελάχιστα κοίλη με κυκλική βάθυνση στο κέντρο, έχουν κατασκευαστεί 
με μήτρα552 και συνδέονται με πλατιά ταινία, η οποία χρησίμευε για την τοποθέτηση της λωρίδας 
δέρματος για την ανάρτηση και μεταφορά του αγγείου. Το χαρακτηριστικό αυτό, μοναδικό σε 
παραδείγματα από περιοχές του ελλαδικού χώρου, από όσο τουλάχιστον είναι γνωστό μέχρι σή
μερα, απαντά συχνότερα σε φλασκιά από χώρες της Μέσης Ανατολής, χρονολογούμενα στο 2ο αι. 
π.Χ., όπως φανερώνει παραπλήσια περίπτωση από το νησί ΡΕίώΙ^553. Ωστόσο η παρουσία του τύ
που στο κεραμικό υλικό από τη Λύττο υποδηλώνει πρωιμότερη εμφάνιση, η οποία μπορεί να το
ποθετηθεί λίγο πριν από το 221/220 π.Χ.554. Επίσης, ξεχωριστό μορφολογικά γνώρισμα αποτελεί 
η τετράγωνη, ελαφρώς κοίλη στο κέντρο επιφάνεια στήριξης, στοιχείο μοναδικό για τον τύπο, κα
θώς τα μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα στερούνται βάσης. Ο λαιμός, βραχύς και στενός, κα
ταλήγει σε στόμιο καλυκωτό, μορφή που θυμίζει την αντίστοιχη του αγγείου αριθ. 1200 από τη 
αθηναϊκή Αγορά555, ενώ) οι μικρές διπλές κυλινδρικές λαβές ξεκινούν από τον ώμο και απολήγουν 
στη ρίζα του χείλους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που στο σύνολό τους δεν απαντούν σε γνωστά πα
ραδείγματα του είδους, φανερώνουν ότι στους ελληνιστικούς χρόνους το αγγείο αυτό παρουσιά
ζεται με ποικιλία μορφών.

μα ονομάζεται «κώθων» (Αττική)· Καλτσάς 1983, 72-73, πίν. 7γ (Πυλος)· Παπαβασιλείου 1910, 60, εικ. 38 (Εύβοια)· Ε. 
Μπαζιωτοπουλου-Βαλαβάνη, Γ' ΕλλΚερ, 54, πίν. 23, Π11683 (Κάλλιο). Για συγκεντρωτικό κατάλογο, βλ. Agora XXIX, 
185, υποσημ. 40.

548. Πρβλ. σχετικά τις τρεις παραλλαγές του τυπου σε παραδείγματα από την Αττική, βλ. Agora XXIX, 185.
549. Για περισσότερα σχόλια και παραδείγματα βλ. Agora XXIX, 186-187.
550. Πρβλ. για την όμοια σύσταση του πηλού τις οινοχόες αριθ. 505, 506, 508, τα μαγειρικά σκευή αριθ. 502, 503 ή 

τις λεκάνες αριθ. 497-500 από το στρώμα καταστροφής της Λύττου, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στο κε
φάλαιο για το αντίστοιχο εργαστήριο.

551. Βλ. Furumark 1941, 32, 67. Για παραδείγματα απάτην Κύπρο, από όπου πιθανότατα κατάγεται ο τύπος, βλ. 
Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1968, BCH 93 (1969), 499, 502, εικ. 139. Για περισσότε
ρα παραδείγματα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, βλ. ενδεικτικά Samaria-Sebaste III, 173-175, εικ. 24· Dura-Europos 
IV, 1, 36, εικ. 8, αριθ. 203· Ikaros 2, 40-42, πίν. 31-33' Wooley 1962, πίν. 35, αριθ. U7659· Stronach 1978, σχέδ. 115:4, 
όπου και καταγράφεται γενικά η ιστορία του σχήματος στο Ιράν.

552. Φλασκιά κατασκευασμένα με μήτρα είναι σπάνια. Ως παραπλήσια παραδείγματα μπορούν να αναφερθουν ορι
σμένα θραύσματα από το νησί Failaka, που βρίσκεται στο σημερινό Κουβέιτ, τα οποία έχουν και ανάγλυφη διακόσμηση 
στη μία ή και στις δυο όψεις, βλ. Ikaros 2, 27, 41, πίν. 31, αριθ. 310. Για τον τρόπο κατασκευής των αγγείων αυτών, βλ. σχε
τικά Agora XXIX, 185.

553. Βλ. Ikaros 2, ό.π.
554. Η παρουσία της πλατιάς ταινίας γύρω από την περιφέρεια του αγγείου συναντάται κυρίως σε παραδείγματα από 

τη Μέση Ανατολή, που χρονολογούνται μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ενώ με μικρότερο πλάτος εμφανίζεται και σε πρω- 
ιμότερα αγγεία χρονολογούμενα περί το 200 π.Χ., βλ. για σχετικά σχόλια και παραδείγματα Ikaros 2, 41, ιδιαίτερα υπο
σημ. 453· Stronach 1978, 261, υποσημ. 8.

555. Το παράδειγμα χρονολογείται στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ., βλ. Agora XXIX, 185, σχέδ. 74, πίν. 88.
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Αντίθετα, το φλασκί αριθ. 440, μικρότερο 
σε μέγεθος από το προηγούμενο, έχει γενικά το 
συνηθισμένο σχήμα των αγγείων της κατηγο
ρίας. Στο παράδειγμα αυτό η μία επιφάνεια 
διαμορφώνεται κυρτή και η άλλη σχεδόν επί
πεδη, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ο λαιμός 
σχηματίζεται στενός, κυλινδρικός. Χαρακτηρι
στικές είναι και οι ομόκεντρες χαράξεις που 
κοσμούν τη μία όψη, στοιχείο το οποίο συνα- 
ντάται όμοιο και στο παράδειγμα από τη Λα- 
τίό556, ενώ απουσιάζει από άλλες περιπτώσεις 
με προέλευση τον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, η 
αποσπασματική διατήρηση του αγγείου δεν 
επιτρέπει περισσότερες μορφολογικές παρα
τηρήσεις, ενώ, σε ό,τι αφορά τη χρονολόγησή 
του, αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στη χρονική 
περίοδο λίγο πριν από την καταστροφή της 
Λυττου (221/220 π.Χ.).

Η ΥΔΡΙΑ - ΘΗΛΑΣΤΡΟ

(Πίν. 44α και 99γ-100α· Χρονολογικός Πίνα
κας XVII)

Τα δυο μικρά αγγεία αριθ. 602 και 622 από το 
Καμηλάρι και τη Φαιστό αντίστοιχα αποτελούν 
τόσο με το σχήμα, αποδοσμένο με μικτά χαρα
κτηριστικά υδρίας και θηλάστρου, όσο και με τη 
διακόσμηση της τεχνοτροπίας «ΗηΘγη», που 
οργανώνεται σε ζώνες επάνω στην επιφάνεια 
του αγγείου557, χαρακτηριστικά δείγματα όχι 
μόνο για την κατηγορία τους αλλά και γενικό
τερα για την ελληνιστική κεραμική από την κε
ντρική Κρήτη. Οι υδρίες-θήλαστρα αποτελούν 
σπάνια ευρήματα, καθώς το σχήμα δεν είναι 
γνωστό από άλλες περιοχές, δεδομένο που επι
τρέπει την απόδοση του τυπου στο τοπικό ερ
γαστήριο της Φαιστού. Σε ό,τι αφορά τη χρο
νολογική τοποθέτηση των παραδειγμάτων, η 
έλλειψη επαρκών ανασκαφικών στοιχείων κα-

556. Βλ. Hadjimichali, ό.π. υποσημ. 545. Πρβλ. επί
σης τα παραδείγματα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», 
βλ. U M , ό.π. υποσημ. 546.

557. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στις υδρίες 
«L» τυπου «Hadra», βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την κα
τηγορία. Για τη διακόσμηση τύπου «Hadra», βλ. σχετικά 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
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θιοτά δύσκολο το χρονολογικό προσδιορισμό τους, επειδή το αριθ. 602 στερείται στρωματογραφι- 
κών δεδομένων, ενώ για το αριθ. 622 η μέχρι σήμερα μελέτη των ανασκαηπκών στοιχείων οδηγεί 
με σχετική πιθανότητα στη χρονολόγησή του περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.558. Το δεδομένο αυτό, 
σε συνδυασμό με τη μορφολογική εξέταση, επιτρέπουν την υπόθεση για ανάλογη χρονολογική το
ποθέτηση του παραδείγματος αριθ. 602, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί περί το 200 π.Χ. ή λίγο 
αργότερα.

Τα αγγεία έχουν κατασκευαστεί από κιτρινωπό έως καστανόχρωμο καθαρό πηλό, ενώ η σχεδόν 
ομοιόχρωμη επάλειψη που καλύπτει ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια, όπως και η υφή του αγγεί
ου, ανταποκρίνονται προς την ανάλογη τεχνική επεξεργασία των μελανόγραφων υδριών <Τ» τΰπου 
«Ηπάτπ»559. Από μορφολογική άποψη, οι δυο υδρίες-θήλαστρα εμφανίζονται περίπου όμοιες. Το 
ακέραιο παράδειγμα αριθ. 602 χαρακτηρίζεται για τη στενή κωνική βάση, που φέρει μικρή μαστο
ειδή απόφυση στην κάτω επιφάνεια, και αποδίδει μορφή η οποία συνηγορεί για τη χρονολόγησή του 
περί τα τέλη 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.560. Το σώμα και στα δυο αγγεία διαμορφώνεται σχεδόν σφαι
ρικό αλλά με πιο καμπύλο περίγραμμα στο αγγείο αριθ. 622, ενώ το πέρασμα στον κυλινδρικό, ελά
χιστα ευρύτερο στο επάνω μέρος του λαιμό διακρίνεται καθαρά με τη μεσολάβηση του ανεπαίσθη
τα πλάγιου οιμου. Το χείλος αποδίδεται πλατύ και επίπεδο, ενώ στη ρίζα του καταλήγει η κατακόρυ- 
φη ταινιωτή λαβή. Οι οριζόντιες και ανάλογης διατομής λαβές τοποθετούνται πλάγια επάνω στο σώ
μα του αγγείου, άλλοτε κάτω από την ακμή του ώμου (αριθ. 602) σε ανάλογο με την κυλινδρική προ- 
χοή ύψος561, άλλοτε πάλι χαμηλότερα (αριθ. 622).

Τα μορφολογικά αυτά γνωρίσματα, όπως η απόδοση του ώμου με την τονισμένη ακμή, η δια
μόρφωση του χείλους ή ο τύπος των λαβών, είναι γνωστά κυρίο>ς από τις υδρίες <Τ» της κατηγορίας 
«Ηπάτπ»562, χωρίς όμως να απουσιάζουν και από άλλα είδη αγγείων, όπως οινοχόες ή κρατήρες, τα 
οποία γενικά τοποθετούνται στην κεραμική παράδοση του τέλους του 3ου-2ου αι. π.Χ.563. Αξιοση
μείωτο είναι ακόμη ότι στην περίπτωση του παραδείγματος αριθ. 602 η μετάβαση από το ένα μέ
ρος του αγγείου στο επόμενο γίνεται κατά μία έννοια απότομα, στοιχείο που παρατηρείται ιδιαίτε
ρα σε υδρίες <Τ» τΰπου «Ηπάι^» του τέλους του 3ου αι. π.Χ., όπως και στις χρονολογημένες στα 
200/199 και 197 π.Χ.564.

558. Την πληροφορία αυτή οφείλω στη συνάδελφο Ch. Portale, που μελετά την ελληνιστική κεραμική απάτη Φαιστό, 
την οποία και ευχαριστώ.

559. Για την τεχνική αυτή επεξεργασία της επιφάνειας των υδριών τύπου «Hadra» καθώς και των αγγείων που εντάσ
σονται στην ίδια κατηγορία, βλ. Fabric Analysis, 2 και στο κεφάλαιο για τις τριφυλλόστομες οινοχόες. Πρβλ. επίσης ανά
λογη τεχνική (self-polished vases) σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής που χρησιμοποιείται ήδη από τους κλα
σικούς χρόνους, βλ. Catling - Waywell 1977, 99‘ K R S , 11-15, αριθ. 27-41.

560. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στη γραμμή εξέλιξης των μελανόγραφων υδριών «L» τύπου «Hadra», βλ. στο 
σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία.

561. Η τοποθέτηση των οριζόντιων λαβών κάτω ακριβώς από την ακμή του οιμου στο παράδειγμα αριθ. 602 μπορεί 
να θεωρηθεί στοιχείο χρονολόγησης, καθώς το ίδιο μορφολογικά γνώρισμα, όταν εμq)αvíζεται σε υδρίες «L» της κα
τηγορίας «Hadra», υποδηλώνει συνήθως όψιμη χρονική βαθμίδα. Αντίθετα, όταν οι λαβές τοποθετούνται χαμηλότερα 
επάνοι στο σώμα φανερώνουν ουνηθέστερα χρονολογική πρωιμότητα, βλ. σχετικά H adra  1,145.

562. Για τη διαμόρφωση του ώμου και του χείλους, πρβλ. H adra II, 57, οχέδ. 24-26 (220-210 π.Χ.). Πρβλ. για το σχή
μα των λαβ(ίιν τις πλατιές ταινιωτές που γενικά χαρακτηρίζουν τις υδρίες «L» τύπου «Hadra» από την περιοχή της Μεσα- 
ράς, βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

563. Πρβλ. ενδεικτικά για όμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά τις οινοχόες χωρίς προχοή, βλ. στο αντίστοιχο κε
φάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος, όπου και περισσότερα παραδείγματα.

564. Πρβλ. για ανάλογο χαρακτηριστικό την υδρία 19125 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, που αποδίδεται στο «ζω
γράφο του δελφινιού» από τον Enklaar και ταυτίζεται με τον «Aliki painter» του Callaghan, βλ. Guerrini 1964, πίν. II, Α21 
(τέλη του 3ου αι. π.Χ.)· H adra  II, 142.
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Η ΥΔΡΙΑ

(Πίν. 44β-46α και 1 ΟΟβ-101 α· Χρονολογικός 
Πίνακας XVIII)

Οι υδρίες που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη 
προέρχονται κυρίως από το νεκροταφείο στο Κα- 
μηλάρι (αριθ. 604, 612-617) και από τον τάφο 
οτονΆη Γιάννη της Φαιστού (αριθ. 542-543, 551), 
ενώ τα παραδείγματα ανήκουν σε δυο διαφορετι
κούς τυπους (Α και Β), οι οποίοι πρέπει να σχετί
ζονται με διαφορετικές κεραμικές μορφές. Στον 
τύπο Α εντάσσονται όλα σχεδόν τα παραδείγμα
τα της ομάδας, εκτός απάτην υδρία αριθ. 604 που 
αντιπροσωπεύει τον τύπο Β. Από μορφολογική 
άποψη οι υδρίες της ομάδας Α σχετίζονται γενικά 
με τις ανάλογες μελαμβαφείς του 4ου αι. π.Χ. 
από τον αττικό Κεραμεικό, σχήμα ιδιαίτερα επη
ρεασμένο από τη σύγχρονη μεταλλοτεχνία, το 
οποίο στους όψιμους κλασικούς χρόνους γνωρί
ζει μεγάλη διάδοση και εμφανίζεται με ποικιλία 
μορφών565. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος γενι
κά επιβιώνει και σε μεταγενέστερα σύνολα του 
πρώιμου 3ου αι. π.Χ., τα οποία προέρχονται από 
ποικίλα κέντρα της εποχής566, ενώ η παρουσία 
του δεν έχει διαπιστωθεί τουλάχιστον μέχρι σή
μερα σε άλλες περιοχές της κεντρικής Κρήτης.

Τα παραδείγματα της ομάδας χρονολο
γούνται δύσκολα, καθώς τα ανασκαφικά δεδο
μένα είναι ασαφή για το χρονολογικό προσ
διορισμό και την ένταξή τους στο ανάλογο 
πλαίσιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναγκαστικά 
σε γενική και ευρΰτερη χρονολόγηση, η οποία 
στηρίζεται στη συγκριτική εξέταση με όμοι
ους ή παραπλήσιους τυπους από άλλες περιο
χές και κυρίως από την Αλεξάνδρεια της Αίγυ
πτου. Με βάση τα μορφολογικά κριτήρια, οι

565. Για την καταγωγή και εξέλιξη του σχήματος στους 
κλασικούς χρόνους, $λ. Agora XII, 53, οχέδ. 20, πίν. 3, αριθ. 
45-51. Ο τύπος εμφανίζεται άλλοτε απλός άλλοτε με ραβδώ
σεις στο σώμα, βλ. σχετικά Kopeke 1964, 69-70, πίν. 30:1-4. 
Για παραδείγματα σε μέταλλο, βλ. Richter 1946, 361-367, 
πίν. XXII-XXVIII. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τη σχέση 
κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

566. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Α. Ωνάσογλου, Γ '  
Ε λλΚ ερ , 61, πίν. 26α (τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.)· 
Sciatbi, πίν. XXXV, αριθ. 43 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· 
Hayes 1984, 108-109, αριθ. 189 (300-280 π.Χ.).

XVIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
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υδρίες του τΰπου Α μπορούν γενικά να ενταχθούν στην κεραμική παράδοση του 3ου αι. π.Χ., με 
μεγαλύτερη πιθανότητα στο β' μισό του αιώνα, χωρίς όμως τη δυνατότητα ακριβεστερης χρονο
λόγησης.

Τα κατασκευαστικά γνωρίσματα των παραδειγμάτων είναι σχεδόν όμοια και αρκετά γνωστά 
ήδη από άλλες κατηγορίες κεραμικής του ίδιου ανασκαφικού συνόλου567. Σε όλες τις υδρίες ο πη
λός είναι καθαρός, καστανόχρωμος έως κοκκινωπός, ενώ το μελανό ανομοιόμορφο γάνωμα, που 
καλύπτει ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια μαζί και την εσωτερική του λαιμού, είναι κακής ποιό
τητας και εύκολα απολεπίζεται, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μαζί με το υπόστρωμα (αριθ. 
614, 617). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στο παράδειγμα αριθ. 613 διακρίνονται στο σώμα ίχνη 
διακόσμησης της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», ενώ το καλύτερα διατηρημένο παράδειγμα αριθ. 
551 αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς στην επιφάνειά του συνδυάζονται κοσμήματα διαφο
ρετικών τεχνοτροπιών, δηλαδή «Δυτικής Κλιτύος» και τύπου «Hadra»568.

Ο τύπος Α, μολονότι στο βασικό σχήμα δεν διαφοροποιείται κατά τη χρονική περίοδο της 
χρήσης του, περιλαμβάνει αρκετές παραλλαγές, που στηρίζονται κυρίως στην ποικίλη διαμόρφω
ση της βάσης, του λαιμού ή του χείλους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των υδριών της ομάδας αποτε
λεί η «μεταλλική» διαμόρφωσή τους, η οποία εκφράζεται συχνά με έντονα πλαστικά δακτυλίδια 
στη ρίζα του λαιμού (αριθ. 551, 613) ή στη μετάβαση από τη βάση στο σώμα (αριθ. 613), ενώ ανά
λογη αντίληψη «μετάλλινου» σχήματος φανερώνουν και τα αιχμηρά τελειώματα ή οι βαθιές αυλα
κώσεις στο περίγραμμα κυρίως της βάσης και του χείλους (αριθ. 551, 613-615, 617)569. Κύριο χα
ρακτηριστικό του τύπου Α είναι το κατά κανόνα ωοειδές σώμα, το οποίο σε μία περίπτοιση δια
μορφώνεται με έντονα καμπύλο περίγραμμα στην κοιλιά (αριθ. 614). Η βάση άλλοτε αποδίδεται 
κωνική με πλατιά επιφάνεια στήριξης (αριθ. 612, 615-616), σχήμα που συναντάται περίπου όμοιο 
και σε μελαμβαφείς υδρίες από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας570, άλλοτε πάλι εμ
φανίζεται καλυκωτή (αριθ. 613, 617) ή κο^δωνόσχημη (αριθ. 614), μορφές γνωστές και από άλλα εί
δη αγγείων του τοπικού εργαστηρίου της Φαιστού, όπως αμφορείς, κανθάρους ή οινοχόες571, χω
ρίς ακόμη να απουσιάζουν και τα συγγενικά παραδείγματα από άλλες περιοχές της κεντρικής 
Κρήτης572. Επίσης, σε μια άλλη περίπτωση (αριθ. 551) η βάση είναι πλατιά και δισκόμορφη, σχή
μα το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα έναν αμφορέα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από το 
Sciatbi της Αλεξάνδρειας573. Παράλληλα, η βαθμιδωτή κάτω επιφάνεια της υδρίας, όπως και η ανά
λογη ή παραπλήσια διαμόρφωση των υπόλοιπων παραδειγμάτων της ομάδας, αποδίδουν τυπικό 
και ξεχωριστό μορφολογικό γνώρισμα του τοπικού εργαστηρίου, το οποίο αναγνωρίζεται και σε 
άλλες γνωστές κατηγορίες κεραμικής574. Ο ψηλός κυλινδρικός λαιμός, ελάχιστα καμπύλος στο μέ
σον του ύψους, διακρίνεται καθαρά από το σώμα με τη μεσολάβηση του σχεδόν οριζόντιου ή ανε
παίσθητα πλάγιου ώμου. Το χείλος, που αποδίδεται ευρύ, άλλοτε σχηματίζεται από κατακόρυφο 
δακτυλίδι και λοξότμητο κρεμαστό κυμάτιο (αριθ. 551, 612-613, 617), τυπική μορφή των υδριών

567. ΓΊρβλ. ενδεικτικά τους αμφορείς ή τους σκύφους αττικού τύπου από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, βλ. σχετικά οτα 
αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

568. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» και τύπου «Hadra».
569. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
570. Βλ. Hayes 1984, ό.π. υποσημ. 566.
571. Πρβλ. σχετικά τους αμφορείς αριθ. 606, 608, 609, την οινοχόη αριθ. 603 από το Καμηλάρι ή τον κάνθαρο Κρη

τικού τύπου αριθ. 528 από τη Γόρτυνα, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη τα>ν σχημά
των τους.

572. Πρβλ. για την καλυκωτή βάση τον κάνθαρο κρητικού τύπου αριθ. 308 από το ιερό της Δήμητρας στην Κνιυσό, 
βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για τον τύπο.

573. Βλ. Sciatbi, πίν. XXXV, αριθ. 42.
574. Πρβλ. ενδεικτικά αμφορείς ή οινοχόες χωρίς προχοή, βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων 

τους και στο αντίστοιχο για το τοπικό εργαστήριο της Φαιστού.
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αυτοΰ του είδους γνωστή και από άλλες κατηγορίες κεραμικής575, άλλοτε πάλι διαμορφώνεται 
απλό, χο)ρίς το πλαστικό δακτυλίδι (αριθ. 614-616), σχήμα το οποίο εμφανίζεται παραπλήσιο και 
σε οινοχόες του α' μισού του 2ου αι. π.Χ., κυρίως από την περιοχή της Μεσαράς576. Στη ρίζα του 
χείλους καταλήγει η κατακόρυφη ταινιωτή (αριθ. 612, 614) ή κυλινδρικής διατομής λαβή (αριθ. 
551,613, 615-617), ενώ οι οριζόντιες, που σε όλες τις περιπτώσεις είναι λεπτές κυλινδρικές και πε- 
ταλόσχημες, με υψωμένες τις ράχες πιέζονται προς το σώμα.

Η υδρία αριθ. 604, που ανήκει στον τύπο Β, μολονότι έχει μοναδικό σχήμα για την εγχώρια 
κεραμική, η μορφή της αναγνωρίζεται παραπλήσια στη μικρή μελαμβαφή υδρία του Μονάχου, 
η οποία προέρχεται από την Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου και χρονολογείται στο α' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.57'. Κατασκευασμένη από τεφρό, κακής ποιότητας πηλό με γάνωμα μελανό, ανομοιόμορφο, 
αρκετά απολεπισμένο, η υδρία αποτελεί τυπικό προϊόν του τοπικού εργαστηρίου της Φαιστού, 
ενώ με το χαρακτηριστικό επίμηκες σχήμα της θυμίζει γενικά την ανάλογη διαμόρφωση συγχρό
νων αγγείων από άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως αμφορείς, οινοχόες ή υδρίες «L» της κατη
γορίας «Hadra»578.

Βασικά χαρακτηριστικά του αγγείου είναι η διαμόρφωση του κατώτερου και του ανώτερου 
μέρους, στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν αισθητά τη μορφή του παραδείγματος και το καθι
στούν ξεχωριστή περίπτωση μέσα στο σύνολο της εγχώριας κεραμικής. Το ωοειδές επίμηκες σώ
μα στηρίζεται σε βάση σχετικά στενή, κωδωνόσχημη, με ανεπτυγμένο πόδι και βαθιά κοιλότητα 
στην κάτω επιφάνεια, ενώ έντονο πλαστικό δακτυλίδι στερεώνεται στην ένωση της βάσης με το 
σώμα. Η μορφή αυτή της βάσης αποδίδει χαρακτηριστικό γνώρισμα του τοπικού εργαστηρίου, 
καθώς αναγνωρίζεται συχνά σε πολυάριθμα παραδείγματα από άλλα είδη αγγείων της εγχώριας 
παραγωγής, όπως αμφορείς, κανθάρους ή όψιμες υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra»579. Ο λαι
μός αποδίδεται ιδιαίτερα ψηλός και καμπυλώνει ελάχιστα στο μέσον του ΰψους του, όπου δια
μορφώνεται οριζόντιο έξαρμα, ενώ το πέρας στεφανώνεται από ευρυ επίπεδο χείλος με βαθιά πε
ριμετρική αυλάκωση.

Τα μορφολογικά αυτά γνωρίσματα εμφανίζονται στο σύνολό τους περίπου όμοια και στη μι
κρή υδρία του Μονάχου, ενώ χαρακτηρίζουν, το καθένα ξεχωριστά, και άλλες κατηγορίες κεραμι
κής. Σε ό,τι αφορά τόσο το επίμηκες σχήμα του λαιμού όσο και τον τύπο του χείλους με την πλατιά 
επίπεδη διαμόρφωση, χαρακτηριστικά παραδείγματα προσφέρουν κυρίως σύγχρονες οινοχόες 
χωρίς προχοή ή υδρίες της κατηγορίας «Hadra», που εντάσσονται γενικά στα χρονικά πλαίσια του 
α' μισού του 2ου αι. π.Χ.580. Ιδιόμορφο είναι επίσης το σχήμα της κυλινδρικής κατακόρυφης λα
βής, που διακλαδίζεται στο ΰψος της ράχης, όπου το ένα σκέλος καμπυλώνει προς τα κάτω και κα
ταλήγει στο μέσον του λαιμού, ενώ το δεύτερο περικλείει το χείλος. Ο τύπος αυτός, ο οποίος μιμείται

575. Πρβλ. σχετικά την οινοχόη αριθ. 278 από το Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό ή τη λεκάνη αριθ. 500 από τη 
Λόττο, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για τους τόπους. Πρβλ. επίσης τους καλάθους Κ232, Π 1345 από 
την Ελευθερνα και τη Βέροια αντίστοιχα, βλ. Ελευθερνα  II, 104, σχέδ. 28· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 153-155, 
σχέδ. 41, πίν. 27.

576. Πρβλ. σχετικά τις οινοχόες αριθ. 527 από τη Γόρτυνα και αριθ. 603 από το Καμηλάρι, βλ. στον περιγραφικό κα
τάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

577. Βλ. N uovo  vaso, 100-101, σχέδ. 5-6· Guerrini 1964, πίν. X, F22. Για τη χρονολόγηση στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., 
βλ. σχετικά Stylistic Progression, 36.

578. Πρβλ. για το σχήμα του σώματος τους αμφορείς αριθ. 540, 541, 611 από την περιοχή της Μεσαράς ή τους ανά
λογους απάτην Ίτανο, βλ. Guerrini 1964, πίν. X, b-c. Πρβλ. επίσης τις οινοχόες αριθ. 527, 603 από τη Γόρτυνα και το Κα
μηλάρι αντίστοιχα ή τις υδρίες τόπου «Hadra» αριθ. 547 από τη Φαιστό, την παραπλήσια από την Ίτανο ή την Ε907 του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. Guerrini 1964, πίν. X, b-c και IX, F17- Ε λ λ Κ ε ρ Κ ρ ψ ψ , 136, εικ. 41 και στα αντί
στοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των οχημάτων τους.

579. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για το τοπικό εργαστήριο της Φαιστού.
580. Βλ. σχετικά παραδείγματα στα αντίστοιχα κεφάλαια για τους τόπους των αγγείων.
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μετάλλινα πρότυπα, είναι γνωστός κυρίως από παραπλήσιες μορφές της εγχώριας κεραμικής, 
όπως αυτές αποδίδονται στις οινοχόες αριθ. 278 και 409 ή στις πρόχους με λαιμό αριθ. 635 και 
669581. Οι οριζόντιες λαβές έχουν το χαρακτηριστικό σχήμα της κατηγορίας και διαμορφώνονται 
εντελώς όμοιες με εκείνες των υδριών τυπου Α582.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για την κατασκευή της υδρίας αριθ. 604 φαίνεται να έχουν δια
δραματίσει καθοριστικό ρόλο τα σκευή από μέταλλο, καθώς ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το 
πλαστικό δακτυλίδι, τα κοφτερά τελειώματα, οι αιχμηρές ακμές ή η συνθέτη απόδοση της λαβής, 
προδίδουν «μεταλλική» αντίληψη, στοιχεία ήδη γνωστά τόσο από τον τύπο Α όσο και από άλλες 
κατηγορίες κεραμικής583. Μια ακόμη παρατήρηση μπορεί να προστεθεί εδώ, η οποία αφορά κυ
ρίως την τυπολογική ουσχέτιση της υδρίας με εκείνη του Μονάχου. Οι εμφανείς μορφολογικές 
συγγένειες που παρατηρούνται ανάμεσα στα δυο αυτά αγγεία καταδεικνύουν γενικότερα τις στε
νές ως προς την κεραμική σχέσεις της Αίγυπτου με την Κρήτη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται 
από άλλες ανάλογες περιπτώσεις και οπωσδήποτε σχετίζεται με τις οικονομικού, εμπορικού ή 
στρατιωτικού χαρακτήρα επαφές, που σημειώνονται μεταξύ των δυο αυτών γειτονικών περιοχών 
στους ελληνιστικούς χρόνους584.

ΤΟ ΑΡΥΒΑΛΛΟΕΙΔΕΣ ΛΗΚΥΘΙΟ

(Πίν. 46β και 101 β-102α· Χρονολογικός Πίνακας XIX)

Τα τρία αρυβαλλοειδή ληκυθια αριθ. 559, 560 και 561 από τους τάφους στο Καμηλάρι της Φαιστού 
σχετίζονται τόσο μορφολογικά όσο και από την άποψη της διακόσμησης με τον ανάλογο υστερο- 
κλασικό τύπο, ο οποίος γνώρισε μεγάλη διάδοση στον ελλαδικό χώρο κυρίως κατά τον 4ο αι. π.Χ., 
ενώ τα περισσότερα και πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα έχουν βρεθεί στο στρώμα κατα
στροφής της αρχαίας Ολυνθου585. Τα μικρά αυτά αγγεία πρέπει να προσγραφουν στον τύπο των 
ανθεμωτών ληκυθίων του 4ου αι. π.Χ., ενώ τα ανασκαφικά στοιχεία είναι ασαφή για το χρονολογι
κό προσδιορισμό των παραδειγμάτων, γεγονός που επιτρέπει μόνο τη μορφολογική εξέταση, η 
οποία οδηγεί σε ευρυτερη χρονολόγησή τους στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ.

Τα ανθεμωτά ληκυθια της ομάδας, τα οποία πιθανότατα αποδίδουν εγχώριες απομιμήσεις 
του τυπου, έχουν κατασκευαστεί από κοκκινωπό καθαρό πηλό, ενώ από την άποψη της διακοσμη- 
τικής τεχνοτροπίας ανήκουν στην κατηγορία των ερυθρόμορφων αγγείων. Κυρία και κοινά χαρα
κτηριστικά είναι το λιγότερο (αριθ. 559, 561) ή περισσότερο σφαιρικό σώμα (αριθ. 560), που στη
ρίζεται σε πλατιά δακτυλιόσχημη βάση, με μόνη εξαίρεση το παράδειγμα αριθ. 559, όπου αποδί
δεται ελάχιστα στενότερη. Ο λαιμός, ο οποίος διαμορφώνεται στενός και ψηλός με εγκοπή στη ρί
ζα, καταλήγει σε χείλος κωνικό, επίπεδο στο άνω μέρος, ενώ ανάλογη αυλάκωση χαράσσεται στην 
ένωση λαιμου-χείλους. Η μικρή, σχεδόν ταινιωτή λαβή διαμορφώνεται κάπως δακτυλιόσχημη και 
καταλήγει στη ρίζα του χείλους. Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα των ληκυθίων αποτελούν τα 
ανθέμια, στοιχεία που προσδιορίζουν και τον τύπο, τα οποία απλώνονται στο σώμα (αριθ. 559-

581. Βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
582. Οι μικρές αυτές και διόλου εύχρηστες λαβές πιθανότατα υποδηλώνουν αποκλειστικά τον ταφικό προορισμό των 

υδριών αυτών, καθώς η αρχική χρησιμοποίησή τους ως αγγείων καθημερινής χρήσης επιβάλλει οπωσδήποτε διαφορετι
κή, περισσότερο πρακτική διαμόρφωση των λαβών, βλ. για σχετικά σχόλια H adra  I, 109, 137. Πρβλ. επίσης τις αντίστοι
χες λαβές των λευκών υδριών τυπου «Hadra», βλ. Α. Γιαννικουρή, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 234-245.

583. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
584. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής και τη διακίνηση των κεραμικών προϊόντων.
585. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Olynthus V, πίν. 139, 141-144· Olynthus XIII, πίν. 102-112, 122· K D S , πίν. 21, αριθ. 

16· E tT has VII, πίν. XLIX, αριθ. 66-67· Apollonia I, πίν. 44.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ

560). Ωστόσο σε μία περίπτωση (αριθ. 561) η 
διακόσμηση είναι πιο συνθέτη, καθώς απεικο
νίζονται δυο γυναικεία κεφάλια εραλδικά το
ποθετημένα με κωνικό αντικείμενο ανάμεσα, 
πιθανότατα κάτοπτρο. Όλα τα παραπάνω κο
σμήματα είναι γνωστά και από άλλα ανάλογα 
παραδείγματα που εντοπίζονται κυρίως στην 
Όλυνθο, την παράδοση των οποίων φαίνεται 
να ακολουθουν και τα κρητικά αγγεία586.

Στην ίδια σειρά θα μπορούσαν ακόμη να 
ενταχθοΰν και άλλα τρία ληκυθια (αριθ. 280,678- 
679), μολονότι στην πραγματικότητα τόσο τα 
κατασκευαστικά-μορφολογικά γνωρίσματα όσο 
και ο χρονολογικός προσδιορισμός τους διαφέ
ρουν αισθητά από της προηγούμενης ομάδας. 
Ως μόνο κοινό χαρακτηριστικό μπορεί να θεω
ρηθεί γενικά το σχήμα του αγγείου, το οποίο 
έστω και παραλλαγμένο εξακολουθεί να εμφανί
ζεται σε μεταγενέστερα ανασκαφικά σύνολα, όχι 
μόνο στην περιοχή της κεντρικής Κρήτης αλλά 
και ευρυτερα587. Χαρακτηριστικά δείγματα της 
εξελιγμένης αυτής φάσης του τυπου αντιπροσω
πεύουν τα τρία, σχεδόν όμοια μεταξύ τους ληκυ- 
θια αριθ. 678, 679 και 280, με προέλευση τη Γόρ- 
τυνα και την Κνωσό αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά 
το χρονολογικό προσδιορισμό των παραδειγμά
των, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αγγείο αριθ. 
280, το οποίο ανήκει στο σύνολο της κεραμικής 
από τη δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι, 
μπορεί να χρονολογηθεί στο β' μισό του 2ου αι. 
π.Χ., ενώ σε ανάλογη χρονική βαθμίδα θα μπο
ρούσαν να τοποθετηθούν για τον όμοιο τύπο 
τους και τα παραδείγματα από τη Γόρτυνα.

Τα τρία αυτά αγγεία, που αποδίδονται άβα
φα και με αμελή διαμόρφωση, έχουν το χαρα
κτηριστικό, σχεδόν σφαιρικό ή ελάχιστα ωοει
δές σώμα του τυπου, το οποίο διακρίνεται από 
τη δακτυλιόσχημη βάση με σχετικά πλατιά 
ταινία-πόδι. Ο ψηλός κυλινδρικός λαιμός, που 
διακρίνεται από το σώμα με έντονο πλαστικό 
δακτυλίδι, τελειώνει σε χείλος καλυκωτό με πα
ράλληλες αυλακώσεις εξωτερικά. Η λαβή πλά-

586. Βλ. O lynthus V, ό.π.· Olynthus XIII, ό.π.
587. Πρβλ. ενδεικτικά Α. Ωνάσογλου, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 

33β (δεύτερο από αριστερά)· Η. Thompson 1934, 389, 
εικ. 76, D62' Tomis, 18, πίν. 7a, 99, πίν. 61b.
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θεται σχεδόν κυλινδρική με ραβδώσεις στο μήκος, ενώ ξεχοιριστό γνοίρισμα για το παράδειγμα 
αριθ. 280 αποτελούν τα στενά παράλληλα εξάρματα, τα οποία διαμορφώνονται κατά διαστήματα 
στο σώμα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα αυτά τα μορφολογικά γνωρίσματα δίνουν «μεταλλι
κή» μορφή στο αγγείο, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη σύνδεσή του με μετάλλινα πρότυπα, φαινό
μενο αρκετά συνηθισμένο, καθώς παρατηρείται και σε άλλα είδη αγγείων από την εγχώρια παρα
γωγή588. Αξιομνημόνευτο είναι επίσης το γεγονός ότι παραπλήσιος τύπος αναγνωρίζεται και στην 
ομάδα «Ω» του Η . Τ ά ο η τ ρ Β ο η  από την αθηναϊκή Αγορά589, που εντάσσεται σε ανάλογη με τα Κ ρη
τικά παραδείγματα χρονική βαθμίδα, με τη διαφορά ότι στο αττικό αγγείο το σώμα αποδίδεται 
κάπως αμφικωνικό, ενώ στη ρίζα του καλυκωτού χείλους υπάρχει έντονο πλαστικό δακτυλίδι.

Δ. ΑΓΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ

1) Με έσω νεύον χείλος (Πίν. 46γ· Χρονολογικός Πίνακας XX)

Το πινάκιο αριθ. 103 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» μπορεί να προσγραφεί γενικά στον αττικό 
τύπο με το έσω νεύον χείλος, μολονότι με τη συγγενική μορφή που εμφανίζει θα πρέπει, το πιθα
νότερο, να θεωρηθεί ποικιλία του σχήματος590. Το σχήμα ανάγεται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.591, 
αλλά αποβαίνει ιδιαίτερα προσφιλές στον αττικό Κεραμεικό κατά την ελληνιστική περίοδο, ενιό 
διαδίδεται και σε άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου είτε με αττικά προϊόντα είτε με απομι
μήσεις592. Ωστόσο, η μορφή αυτή δεν φαίνεται να είναι δημοφιλής στην εγχώρια παραγωγή, κα
θώς σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα απουσιάζουν τα ανάλογα παραδείγματα του τύπου τόσο στην 
κεντρική Κρήτη όσο και ευρύτερα593.

Κύριο γνώρισμα του τύπου αποτελεί η δακτυλιόσχημη βάση, το ευρύ και ρηχό σώμα, που κα
ταλήγει σε χείλος παχύ, στραμμένο προς τα μέσα, ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποδίδει η εμπίε- 
στη διακόσμηση η οποία συχνά απλώνεται στο εσωτερικό του αγγείου594. Τα γενικά μορφολογικά 
γνωρίσματα του πινακίου αριθ. 103 ανταποκρίνονται στο βασικό τύπο595, ενώ θα πρέπει να σημει
ωθεί ότι το αγγείο είναι ολόβαφο αλλά ακόσμητο596. Επίσης, τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

588. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
589. Το αγγείο αυτό, που ο Thompson χαρακτηρίζει ως οινοχόη/πρόχου (water pitcher), είναι σχεδόν διπλάσιο σε 

ύψος από τα κρητικά παραδείγματα, βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 389, εικ. 76, D62. Πρβλ. επίσης Agora XXIX, 169- 
171, αριθ. 1110-1125, σχέδ. 69-70, πίν. 81-82.

590. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 142-145, αριθ. 631-700, σχέδ. 46-50, πίν. 60-62.
591. Για την καταγωγή και την εξέλιξη του σχήματος, βλ. Agora  XII, 147, σχέδ. 10, πίν. 36, αριθ. 1046-1060.
592. Για παραδείγματα απάτην Αττική ή άλλες περιοχές του ελληνισμού, βλ. Η. Thompson 1934,433, σχέδ. 116,Α70· 

Miller 1974, 235, σχέδ. 5, αριθ. 43-44 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Vanderpool et al. 1962, 40, σχέδ. 8, αριθ. 12-13 (265- 
261 π.Χ.)· PergForsch 2, πίν. 1, C1-C2- Demetrias I, πίν. 29, αριθ. 4-5' Morel 1981, 129, πίν. 26, 1642α1, 1642c 1 (τέλη του 3ου 
αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 143, υποσημ. 5-6, όπου εκτενής κατάλογος παραδειγμάτων.

593. Από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» αναφέρεται επίσης το μεταγενέστερο παράδειγμα Η 18/9, το οποίο όμως δεν κατέ
στη δυνατόν να εντοπιστεί, ενώ συγγενικός τύπος εμφανίζεται και στη Λατώ της ανατολικής Κρήτης, βλ. UΜ . πίν. 91 · Ducrey et 
al. 1976, 261, σχέδ. 5-6, αριθ. 538. Τα ανάλογα παραδείγματα του τύπου απουσιάζουν από την Ελεύθερνα, βλ. Ελεύθερνα II.

594. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 143.
595. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 650, 652-654 από την Αγορά των Αθηνών (300-275 π.Χ.), βλ. Agora XXIX, 

144, σχέδ. 46, πίν. 61.
596. Βασικό χαρακτηριστικό του τύπου αποτελεί η απουσία του γραπτού διακόσμου, καθώς τα μέχρι σήμερα γνιοστά 

παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό είναι μελαμβαφή αλλά ακόσμητα, με εξαίρεση το πινάκιο αριθ. 829, που απο
τελεί παραλλαγή του τύπου όπου στον πυθμένα απλώνονται γραπτές γιρλάντες της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», βλ. 
σχετικά Agora XXIX, 143, 153, σχέδ. 56, πίν. 69.
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του παραδείγματος αναγνωρίζονται σχεδόν όμοια σε παράλληλα από την αθηναϊκή Αγορά, ενώ η 
χρονολόγηση του πινακίου στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνεται και από τα αντί
στοιχα αττικά.

Στον ίδιο τύπο θα ήταν ορθό να ενταχθεί και το μελαμβαφες πινάκιο αριθ. 512 από τη Λύττο, μο
λονότι δεν σώζεται το άνω μέρος του σώματος. Προς την άποψη αυτή συνηγορουν τα μορφολογι- 
κά γνωρίσματα του αγγείου, τα οποία δεν φαίνεται να απέχουν από τον αρχικό τύπο. Το ευρύ και 
ρηχό σώμα στηρίζεται σε βάση πλατιά ψηλή, δακτυλιόσχημη, ελάχιστα κυρτή εξωτερικά, ενώ κυ
κλική αυλάκωση περιτρέχει την επιφάνεια στήριξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχούν στην 
υστεροκλασική φάση του σχήματος597, ενώ το πινάκιο χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. 
π.Χ., γεγονός που υποδηλώνει τη χρονική παράταση του τύπου μέχρι το χρονικό αυτό σημείο για 
την περιοχή της Λυττου. Η εμπίεστη διακόσμηση στο κέντρο του πυθμένα, όπου πέντε ομόκεντροι 
κύκλοι από πυκνά λοξά, χαρακτά γραμμίδια περικλείουν οκτώ ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ τους 
με χαρακτά ημικύκλια, αποδίδει αντιπροσωπευτικό γνώρισμα για τον τύπο, το οποίο αναγνιορίζε- 
ται συνηθέστερα σε παραδείγματα των αρχών του 3ου αι. π.Χ., ενώ η διακοσμητική αυτή πρακτι
κή δεν φαίνεται να υπερβαίνει χρονικά το τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.598.

2) Με πτυχωτό χείλος (Πίν. 46δ-47α και 102β· Χρονολογικός Πίνακας XX)

Στην ολιγάριθμη ομάδα των πινακίων με πτυχωτό χείλος εντάσσονται παραδείγματα με προέλευ
ση τη Λυττο (αριθ. 454-455, 513)599, που σχετίζονται μορφολογικά με τον αντίστοιχο αττικό τύπο, ο 
οποίος εμφανίζεται στον αττικό Κεραμεικό περί το 375 π.Χ., ενώ το σχήμα ανάγεται σε πρωιμό- 
τερη μορφή του 5ου αι. π.Χ.600. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι αν και ο τύπος είναι ιδιαίτερα δη
μοφιλής στην Αττική σε όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, εντούτοις εμφανίζεται σπορα
δικά και με παραπλήσια μορφή σε άλλα κέντρα της εποχής601.

Κύριο γνώρισμα του τυπου είναι η μορφή του χείλους, που αποδίδεται σχεδόν οριζόντιο με βα
θιές ομόκεντρες αυλακώσεις. Το σώμα διαμορφώνεται ευρυ, σχετικά βαθύ, με καμπύλο περί
γραμμα και στηρίζεται σε βάση απλή, δακτυλιόσχημη, ελάχιστα λοξή προς τα έξω. Τα παραδείγ
ματα αριθ. 454, 455 και 513 εντάσσονται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και είναι προϊόντα του το
πικού εργαστηρίου της Λύττου, όπως φανερώνουν τα κατασκευαστικά γνωρίσματα. Ο πηλός είναι 
πορτοκαλέρυθρος με πολλά ξένα σώματα, η υφή της αγάνωτης επιφάνειας αποδίδεται αδρή, ενώ

597. ΓΙρβλ. σχετικά τα αριθ. 632, 635, 641,646 από τη Αγορά των Αθηνών, βλ. A gora  XXIX, σχέδ. 46, πίν. 60’ Η. 
Thompson 1934, 316, 327, εικ. 2, Al, Α70. Για σχετικά παραδείγματα κλασικών χρόνων, βλ. επίσης Olynthus V, πίν. 157- 
159, αριθ. 609-625· Olynthus XIII, πίν. 222-230.

598. Για σχετικά σχόλια και παραδείγματα, βλ. Agora XXIX, 143. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικά σε άωτα σκυφίδια 
της παραλλαγής Α, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.

599. Ο τύπος εκπροσωπείται επίοης από το παράδειγμα Η32/7, που ανήκει στην όψιμη βαθμίδα εξέλιξης του σχή
ματος και προέρχεται από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη». Το πινάκιο αυτό, που χρονολογείται στον Ιο αι. π.Χ., δεν κατέ
στη δυνατόν να εντοπιστεί, βλ. σχετικά U M , πίν. 101.

600. Για την εξέλιξη του τυπου στους κλασικους-ελληνιστικοΰς χρόνους, βλ. A gora  XII, 146-147, οχέδ. 10, πίν. 36, 
αριθ. 1022-1045· Agora XXIX, 151-152, αριθ. 776-815, σχέδ. 54-56, πίν. 67-68.

601. Για παραδείγματα από την Αττική, βλ. Η. Thompson 1934, 316, 321, οχέδ. 117, εικ. 2, 6, A3, Α38 αντίστοιχα (α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα)· Vanderpool et al. 1962, 40, σχέδ. 8, αριθ. 24-25 (265-261 π.Χ.)· Miller 1974, 
235, σχέδ. 5, αριθ. 4Γ Braun 1970, 135, 150, 159, αριθ. 20, 146, 196, σχέδ. 11, πίν. 54/3, 74/1 ■ Χαριτωνίδης 1979, 181-182, 
Α.258, Α.255, εικ. 5:κ, ξ. Για παραδείγματα απόάλ\ες περιοχές, βλ. Eretria II, 43 ,1. 1.26, πίν. 2, 34- Kabirion III, 138, αριθ. 
365-373, πίν. 17· Demetrias I, 100-101, αριθ. 56, πίν. XVIII:3 και 36: Γ Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 55, Α4200 
(αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Morel 1981, 128, πίν. 2526, 1633a 1, 1635a 1 (2ος-1ος αι. π.Χ.), 1636a 1 (πιθανότατα περί τα τέλη 
του 2ου αι. π.Χ.), 1637a 1 (περί το 200 π.Χ.).
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αγγείων αποτελούν η βαριά κατασκευή και τα χοντρά τοιχώμα
τα με το έντονο καμπύλο περίγραμμα του σώματος (αριθ. 455, 513). Τα παραπάνω κατασκευαστι- 
κά-μορφολογικά στοιχεία των πινακίων ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρώιμη φάση του τύπου, 
ενώ παραπλήσιες ή συγγενικές μορφές απαντούν και σε σχεδόν σύγχρονα παραδείγματα από τον 
αττικό Κεραμεικό602.

Τα πινάκια αριθ. 168 και 217 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», που τοποθετούνται με βάση 
τα στριοματογραφικά-μορφολογικά στοιχεία περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου και στο β' τέταρ
το του 2ου αι. π.Χ. αντίστοιχα, εμφανίζονται επίσης με χαρακτηριστικά τα οποία ανταποκρίνονται 
στο βασικό σχήμα. Εντούτοις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εκπροσωπούν ποικιλία του τύπου, κα
θώς το χείλος περιτρέχει μόνο μία αυλάκωση603. Τα παραδείγματα αποδίδουν εγχώρια παραγωγή, 
όπως φανερώνουν η σύσταση του πηλού και η ποιότητα του γανώματος, ενώ σε ό,τι αφορά το πι
νάκιο αριθ. 217 θα πρέπει να σημειωθεί ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η διακόσμηση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», που αναπτύσσεται σε ζώνες στην εσωτερική επιφάνεια. Τα μορ- 
φολογικά-διακοσμητικά γνωρίσματα του παραδείγματος αναγνωρίζονται παραπλήσια και σε μι
κρή ομάδα αγγείων από τον αττικό Κεραμεικό με σχετικά περιορισμένη χρονική διάρκεια, η 
οποία καλύπτει γενικά τον 3ο-αρχές του 2ου αι. π.Χ., γεγονός που επιτρέπει την προσγραφή του 
τύπου στον αντίστοιχο αττικό604.

3) Το ιχθυοπινάκιο (ΙΙίν. 47β και 102γ· Χρονολογικός Πίνακας XX)

Ο τύπος αναγνωρίζεται στα παραδείγματα αριθ. 448, 449 και 511 από τη Λύττο, ενώ δίπλα σε αυ
τά θα μπορούσε να τοποθετηθεί και το παράδειγμα αριθ. 326 από το ιερό της Δήμητρας, για την 
παραπλήσια απόδοση του κατώτερου σώματος. Επιπλέον, ορισμένα θραύσματα ανάλογης μορφής 
αγγείων αναφέρονται από την Απολλωνία ή τη Εόρτυνα605. Το ιχθυοπινάκιο ή «οξύβαφον»606 αντι
προσωπεύει ένα σχήμα προσφιλές στον αττικό Κεραμεικό, όπου εμφανίζεται περί τα τέλη του 5ου 
αι. π.Χ.607, ενώ αντιγραφές ή απομιμήσεις του τύπου απαντούν συχνότατα σε περιοχές της μεσο
γειακής λεκάνης κατά την ελληνιστική περίοδο608. Στο βασικό σχήμα το ιχθυοπινάκιο έχει δισκό- 
μορφη βάση και ρηχό ευρύ σώμα, που καταλήγει σε χείλος πλατύ, σχεδόν κατακόρυφο. Το χαρα
κτηριστικότερο όμως γνώρισμα αποτελεί η ομφαλωτή βάθυνση στο κέντρο του πυθμένα609, που 
ορίζεται από βαθιά αυλάκωση, η οποία επαναλαμβάνεται στο πέρας του τοιχώματος.

Τα παραδείγματα από τη Λύττο, που αποδίδουν εγχώρια παραγωγή, μπορούν να σχετιστούν 
μορφολογικά με τα αττικά ιχθυοπινάκιο του β' μισού του 3ου αι. π.Χ., όπου το σώμα είναι κάπως

602. Βλ. Agora XXIX, αριθ. 776, 785, 795, σχέδ. 54.
603. Βλ. σχετικά Agora  XXIX, 152-153, αριθ. 820, σχέδ. 56.
604. Γενικά για την ομάδα των μικρών αυτών πινακίων, βλ. Agora XXIX, 152-153, αριθ. 820-828, σχέδ. 56, πίν. 69.
605. Βλ. σχετικά Ιωαννίδου-Καρέτσου 1973, 211, σχέδ. 7:2· Gortina I, 179-181, σχέδ. 176, αριθ. 55-56· Gortina II, 116, 

αριθ. 49-50, πίν. 11:1-2. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί άτι το παράδειγμα Η30/4 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», 
που ο Callaghan με βάση τη μορφή του χείλους ονομάζει ιχθυοπινάκιο, στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί στο γνωστό 
τύπο με τη χαρακτηριστική ομφαλωτή βάθυνση στο κέντρο του πυθμένα. Ανάλογη ονομασία χρησιμοποιείται κάποτε και 
οε πινάκια από άλλες περιοχές, χωρίς όμως τα παραδείγματα αυτά να ανταποκρίνονται στο βασικό τύπο, βλ. σχετικά U M , 
121· Sam ana-Sebaste III, 220-222 -Agora  XXIX, 149.

606. Το ιχθυοπινάκιο οφείλει την ονομασία του στις γραπτές παραστάσεις ιχθύων ή άλλων θαλασσινών που διακο
σμούσαν τα ερυθρόμορφα παραδείγματα του τύπου, βλ. McPhee - Trendall 1987, 151 ■ Lacroix 1934. Για την ονομασία 
«οξύβαφον», βλ. Agora XII, 8, 132, 147.

607. Για την εξέλιξη του σχήματος στους κλασικούς χρόνους, βλ. Agora XII, 144 κ.ε.
608. Βλ. Agora XXIX, 146, υποσημ. 13, όπου εκτενής κατάλογος παραδειγμάτων.
609. Η κοιλότητα αυτή πιθανότατα χρησίμευε για τη συγκέντρωση των υγρών ή των καρυκευμάτων της τροφής που 

περιείχε το σκεύος, βλ. Agora XXIX, 146-147.
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βαθύτερο σε σχέση με τον αρχικό τύπο, ενώ το τοίχωμα εσωτερικά εμφανίζεται ελάχιστα κοίλο. Σε 
μία περίπτωση χαράσσεται περιμετρική αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης (αριθ. 448), στοιχείο 
που παραπέμπει στην υστεροκλασική φάση του σχήματος, ενώ χαρακτηρίζει συχνά και άλλες κατη
γορίες κεραμικής610. Σε άλλη περίπτωση παράλληλες αυλακώσεις περιτρέχουν κατά διαστήματα 
την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου (αριθ. 448), ενώ το χείλος αποδίδεται σχεδόν οριζόντιο (αριθ. 
448, 511), κάποτε με περιμετρικές αυλακώσεις (αριθ. 511), και η ομφαλωτή βάθυνση διαμορφώ
νεται πιο ρηχή (αριθ. 448)611. Τα μορφολογικά αυτά δεδομένα με βάση τον αττικό τύπο ανταπο- 
κρίνονται πλήρως στο χρονολογικό προσδιορισμό των παραδειγμάτων, που σύμφωνα με τα ανα- 
σκαφικά στοιχεία τοποθετείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

4) Με προεξέχον χείλος (Πίν. 47γ-49α και 102δ-103α· Χρονολογικός Πίνακας XX)

Η πολυάριθμη αυτή ομάδα περιλαμβάνει πινάκια με κοινό χαρακτηριστικό το προεξέχον χείλος, 
ενώ η διαμόρφωση στα επιμέρους στοιχεία είναι ποικιλότροπη. Τα παραδείγματα σχετίζονται 
μορφολογικά με τύπους που εμφανίζονται στον αττικό Κεραμεικό στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., 
όπου εξακολουθούν να παράγονται μέχρι τον Ιο αι. π.Χ., ενώ διαδίδονται ταχύτατα και σε πολλά 
κέντρα της μεσογειακής λεκάνης612. Η σειρά συγκροτείται από παραδείγματα με κύρια προέλευ
ση την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 102, 156, 192, 228, 233, 240, 248, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 
271-272, δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι· αριθ. 416, «Οικία Τοιχογραφιών») ή της Λύτ- 
του (αριθ. 450, 452-453, 456-457), ενώ ελάχιστα θραύσματα του τύπου αναφέρονται από την πε
ριοχή της Μεσαράς613. Αντίθετα, η παρουσία του σχήματος διαπιστώνεται συχνότερα σε άλλες γει
τονικές περιοχές, όπως την Ελεύθερνα ή τη Λατώ, ενώ φαίνεται να λείπουν τα σχετικά παράλληλα 
από τον ευρύτερο γεωγραφικό χοίρο της Κρήτης614.

Η ομάδα αποτελείται από πινάκια, που, σύμφωνα με τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα, 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τις αρχές του 3ου έως τον Ιο αι. π.Χ. Χαρακτηριστικό γνώρι
σμα της ομάδας αποτελεί η ποικίλη απόδοση των επιμέρους μορφολογικών στοιχείων, η οποία 
επιτρέπει τη διαμόρφωση παραπλήσιων ή συγγενικών τύπων με ευρεία διάδοση. Οι διαφοροποιή
σεις αυτές ελάχιστα συμβάλλουν στη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος, ενώ το ορ
θότερο είναι να σχετιστούν με την πολυμορφία της εγχώριας ελληνιστικής κεραμικής γενικότερα. 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αντίθετα προς τον κανόνα, στο βασικό τύπο το σχήμα διαμορφώ
νεται βαθύ615, ενώ στο σύνολό τους τα παραδείγματα αντιπροσωπεύουν την εγχώρια παραγωγή.

Τα κατασκευαστικά γνωρίσματα εμφανίζονται συνήθως κοινά, ενώ θα πρέπει να υπογραμμι
στεί ότι χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί γενικότερα το αμελές πλάσιμο των αγγείων. Ο πηλός εί
ναι καστανοκόκκινος ή ωχροκάστανος, κατά κανόνα καθαρός, ενώ το μέτριας ποιότητας γάνωμα,

610. Πρβλ. ενδεικτικά τα πρώιμα άωτα σκυφίδια της παραλλαγής α', τα πινάκια με το ε'σω νευον ή με το πτυχωτό χεί
λος, επιπλέον τους τόπους των συγχρόνων κανθάρων με το πλαστικό και το απλό χείλος, βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την 
εξέλιξη των σχημάτων τους.

611. Βλ. Agora XXIX, 147-148, αριθ. 720-723, σχέδ. 51, πίν. 64-65.
612. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 149-150, αριθ. 734-775, σχέδ. 52-53, πίν. 66-67. Για παραδείγματα από περιοχέςτου ελ

ληνιστικού κόσμου, βλ. ενδεικτικά Bruneau 1970, 476, 519, 504-507, αριθ. 61.5, 188:4, σχέδ. 105, 212, 179-180, 212· Alt- 
Á g in a  II, 1,60, αριθ. 393, σχέδ. 17· Demetrias I, 97, αριθ. 37, πίν. 29:4- H am a  III, 2, 9, αριθ. 38, σχέδ. 4-5· Tarsus 1,213, αριθ. 
32, σχέδ. 179· Antioch IV, 1,12, αριθ. 25, σχέδ. 2:4, πίν. ΙΙ· Samaria-Sebaste III, 222, 264, αριθ. 10-13, 1-11, σχέδ. 35, 55.

613. Βλ. σχετικά Gortina I, 181, αριθ. 57, σχέδ. 176.
614. Βλ. σχετικά Ελεύθερνα  II, 100-102, σχέδ. 26· D ucreyi al. 1976, 262, σχέδ. 6-7:a-b, αριθ. 534, 539.
615. Το πινάκιο αυτής της παραλλαγής ελάχιστα σχετίζεται με το τυπικό σχήμα, όπου κατά κανόνα το σώμα είναι ρη

χό με ανοιχτά τοιχώματα. Το δεδομένο αυτό οδήγησε τη Rotroff στη χρήση διαφορετικής ονομασίας για την παραλλαγή, 
δηλαδή «saucer» σύμφωνα με τον αγγλικό όρο, που ανταποκρίνεται σε σκεύος με βαθύτερο σώμα, βλ. Agora XXIX, 149.
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συχνότερα μελανό ή καστανοκόκκινο, καλύπτει συνηθέστερα και τις δυο επιφάνειες του αγγείου. 
Αντίθετα, σε πινάκια του προχωρημένου 2ου-1ου αι. π.Χ. το επίχρισμα περιορίζεται στο εσωτερι
κό του αγγείου και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους (αριθ. 228, 240). Αξίζει να σημειωθεί η ποιοτική 
υπεροχή του παραδείγματος αριθ. 102, που κοσμείται με θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλι- 
τΰος», ενώ χαρακτηριστική ομάδα συγκροτούν επίσης τα πινάκια με διακόομηση τΰπου «ΗτάΓΗ» 
από τη Λΰττο (αριθ. 450, 452)616. Πάντοις, τα παραδείγματα της σειράς, παρά τις γενικές ομοιότη
τες με ανάλογους τΰπους από περιοχές εκτός Κρήτης, εμφανίζουν αυτόνομη εξέλιξη, η οποία μπο
ρεί να συνδυαστεί με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εγχώριας παραγωγής617.

Στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο νωρίτερα πρέπει να τοποθετηθεί το παράδειγμα αριθ. 102. 
Κατασκευασμένο από καστανόχρωμο καθαρό πηλό και γανωμένο με μελανό ανομοιόμορφο επί
χρισμα, το αγγείο αποδίδεται με πλατιά βάση και χαμηλό ευρΰ σώμα, που καταλήγει σε χείλος 
οριζόντιο, ενώ αυλακώσεις περιτρέχουν εσωτερικά το ανώτερο τοίχωμα και το χείλος. Τα μορφο- 
λογικά αυτά χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται σε τύπους υστεροκλασικοΰς-πρώιμους ελληνιστι
κούς τόσο από την Αττική όσο και ευρύτερα618. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγγείου αποτελεί 
και ο γραπτός ηιυτικός διάκοσμος της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος», ο οποίος απλώνεται στην 
εσωτερική επιφάνεια, στοιχείο που συνδέει το παράδειγμα με την αντίστοιχη ομάδα από τον αττι
κό Κεραμεικό619.

Τα πινάκια με προέλευση τη Λυττο εκπροσωπούν σχεδόν σύγχρονη βαθμίδα του τύπου στην 
εγχώρια παραγωγή, καθώς με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα παραδείγματα της σειράς εντοπίζονται ορισμένες χα
ρακτηριστικές διαφοροποιήσεις, που σημειώνονται κυρίως στα επιμέρους μορφολογικά γνωρί
σματα. Η βάση αποδίδεται συνηθέστερα δακτυλιόσχημη με λοξό περίγραμμα, μορφή η οποία 
ανταποκρίνεται γενικά στον αττικό τύπο, ενώ αναγνωρίζεται και ευρύτερα620. Το λιγότερο ή πε
ρισσότερο βαθύ σώμα με τα ανοιχτά τοιχώματα εμφανίζεται συνηθέστερα με συνεχές περίγραμμα 
έως το χείλος, ενώ σε μία περίπτωση σχηματίζει γωνία στο επάνω μέρος (αριθ. 450)621. Το χείλος 
αποδίδεται απλό, σχεδόν οριζόντιο, κάποτε με περιμετρικές χαράξεις (αριθ. 452), στοιχείο που 
αντιστοιχεί περισσότερο στην αρχική φάση του τύπου622. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στο πινάκιο αριθ. 457 οι καστανόχρωμοι ομόκεντροι κύκλοι, οι οποίοι περιτρέχουν το εσωτερικό 
του, παραπέμπουν γενικά σε παλαιότερους χρονολογικά τρόπους διακόσμησης, που εμφανίζονται 
συνηθέστερα οε λεκάνες υστεροκλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων623.

Σε νεότερη χρονική βαθμίδα, που καλύπτει το 2ο-Ιο αι. π.Χ., εντάσσονται τα πινάκια αριθ. 156, 192, 
228, 233, 240, 248, 271-272 και 650, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από μορφολογική άποψη η 
ομάδα είναι περισσότερο ομοιογενής σε σχέση με την πρώτη. Στην πλειονότητά τους τα παραδείγματα

616. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για τις διακοσμητικές αυτές τεχνοτροπίες.
617. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
618. Πρβλ. ενδεικτικά το παράδειγμα αριθ. 1016 (375-350 π.Χ.) από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XII, 307· 

Vanderpool et al. 1962, 40, σχέδ. 8, αριθ. 12, 23, 25 (265-261 π.Χ.)· Demetrias I, πίν. 29, αριθ. 4-5· Β. Μητσοποΰλου-Leon, 
Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 165, πίν. 94, αριθ. 26-28 (Ολυμπία)· H am a  III, 2, 10, σχέδ. 4, αριθ. 21-29 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.).

619. Πρβλ. από την άποψη του διακόσμου το παράδειγμα αριθ. 217, που ανήκει σε ποικιλία του τυπου με το πτυχω
τό χείλος, βλ. παραπάνω στο σχετικό κεφάλαιο.

620. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 735, 737, 739, 742, 743-745 από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 
σχέδ. 52, πίν. 66. Βλ. επίσης Ducreyi«/., ό.π. υποσημ. 614· Ελεύθερνα  II, αριθ. Κ188, Κ200, σχέδ. 26.

621. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε σύγχρονα ή νεότερα παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό, βλ. Agora  
XXIX, αριθ. 741, 742, 748-749, σχέδ. 52, πίν. 66.

622. Βλ. Agora XXIX, 150, αριθ. 735-737, πίν. 52.
623. Πρβλ. σχετικά τις λεκάνες αριθ. 467, 498, 499 από τη Λυττο, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο

για την κατηγορία. Για παραδείγματα υστεροκλασικών-πρώιμων ελληνιστικών γρόνων από την Αττική, βλ. Agora XII, 
364.οΧίδ .1Π5 α Ρριθ.1820(320.290μπ.Χ.). ? Ρ Η  Π
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αποδίδονται με πλατύ κυρτό περίδρομο στραμ
μένο προς τα έξω και κάτω, ενίοτε με αυλάκωση 
στην εσωτερική ρίζα του χείλους, χαρακτηριστικό 
το οποίο απαντά κυρίως στα ιχθυοπινάκια, ενώ το 
ίδιο στοιχείο εμφανίζεται συνηθέστερα σε αττικά 
παράλληλα μετά το 225 π.Χ. και κυριαρχεί στο 
2ο-Ιο αι. π.Χ.624. Αντίθετα, τα υπόλοιπα μορφο- 
λογικά γνωρίσματα ανταποκρίνονται στο βασικό 
τύπο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενίοτε η βά
ση αποδίδεται στενότερη625.

Ο ΔΙΣΚΟΣ-ΠΙΑΤΕΛΑ

(Πίν. 49β· Χρονολογικός Πίνακας XXI)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα αγγεία 
αριθ. 463 και 515 από το στρώμα καταστροφής 
της Λυττου (221/220 π.Χ.), ενώ ανάλογα θραύ
σματα του τύπου αναφέρονται και από το ιερό της 
Δήμητρας στην Κνωσό, χρονολογούμενα περί τα 
τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.626. Πρόκειται 
για χαρακτηριστικό τύπο αγγείων, με κύριο γνώ
ρισμα το μεγάλο ευρύ και ρηχό σώμα, που δια
μορφώνεται με καμπύλα, στραμμένα προς τα έξω 
τοιχώματα, τα οποία καταλήγουν σε χείλος απλό 
(αριθ. 515) ή με περιμετρική αυλάκωση (αριθ. 
463)627. Η βάση, που αποδίδεται επίπεδη και ε
ξωτερικά δακτυλιόσχημη, αυλακώνεται στην κά
τω επιφάνεια από ομόκεντρες χαράξεις (αριθ. 
5 1 5)628, ενώ ανάλογο μορφολογικό στοιχείο εμ
φανίζεται και στην περίμετρο του πυθμένα.

Τα παραδείγματα από τη Λύττο είναι κατα
σκευασμένα από το χαρακτηριστικό πορτοκα- 
λέρυθρο με αρκετές ξένες προσμείξεις πηλό της 
περιοχής. Το αγγείο αριθ. 463 είναι άβαφο, ενώ

624. Βλ. Agora  XXIX, 150.
625. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό σε όψιμα 

άωτα σκυφίδια, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέ
λιξη του σχήματος.

626. Σε ό,τι αφορά τα θραύσματα από το ιερό της Δή
μητρας (Η68-70, Η72-74, Η76-77), αυτά δεν περιλαμβά
νονται στον περιγραφικό κατάλογο, εξαιτίας της εντελώς 
αποσπασματικής διατήρησής τους, βλ. σχετικά K D S, 30, 
39, σχέδ. 15, πίν. 24.

627. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στα παρα
δείγματα Η68-Η69, βλ. K D S, ό.π.

628. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στα παραδείγ
ματα Η68-Η70, Η72-74, βλ. K D S, ό.π.
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στο δίσκο αριθ. 515 χρησιμοποιείται υπόλευκο ή 
κιτρινωπό επίχρισμα, το οποίο απλώνεται στο 
εσωτερικό του. Ξεχωριστό γνώρισμα για το δεύ
τερο παράδειγμα αποτελεί η γραπτή καστανό- 
χρωμη διακόσμηση με γεωμετρικά θέματα, όπως 
το δικτυωτό, οι ενάλληλες γωνίες ή οι εγκάρσιες 
γραμμές, που αναπτύσσονται σε ζώνη στην εσω
τερική επιφάνεια των τοιχωμάτων629. Ο τρόπος 
οργάνωσης τόσο των διακοσμητικών θεμάτων 
επάνω στην επιφάνεια του αγγείου όσο και τα 
ίδια τα κοσμήματα ανταποκρίνονται προς όμοι
ους ή παραπλήσιους τόπους από την περιοχή της 
Λυττου630. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει να θεω
ρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά τυπικά για την 
εγχώρια παραγωγή, ενώ η σχεδόν σύγχρονη πα
ρουσία τους και στην κεραμική της Κνωσού υπο
δηλώνει στενή σχέση και φανερές αλληλεπιδρά
σεις μεταξύ των δυο αυτών κέντρων631.

Η ΑΛΑΤΟΘΗΚΗ

(Π ίν. 49γ και 103β- Χρονολογικός Πίνακας XXII)

Ο τόπος που εκπροσωπούν τα τρία παραδείγ
ματα αριθ. 419, 481 και 482 από τη Λόττο αντι
στοιχεί στην παραλλαγή γ' της αττικής αλατο
θήκης, η οποία ανάγεται στους κλασικούς χρό
νους, ενώ το σχήμα δεν φαίνεται να επιβιώνει 
μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. στον αττικό Κε- 
ραμεικό632. Τα μικρά αυτά αγγεία είναι κατα

629. Πρβλ. επίσης ανάλογο τύπο διακόσμησης στα 
παραδείγματα από την Κνωσό, βλ. K D S, ό.π.

630. Πρβλ. για τη διακόσμηση το θραύσμα αριθ. 596 
από το λαιμό πρόχου ή υδρίας με προέλευση το Καστελλι 
Πεδιάδος, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο. Πρβλ. 
ανάλογο παράδειγμα και από την ευρΰτερη περιοχή της 
Λυττου, βλ. Α Δ  29 (1973-1974), Χρονικά, 886, πίν. 661 δ.

631. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργα
στήρια. Πρβλ. παραπλήσιο τύπο διακόσμησης σε υδρίες 
ή άλλα είδη αγγείων κλασικών χρόνων, βλ. Agora XII, 357, 
σχέδ. 18, αριθ. 1582-1583, πίν. 79, αριθ. 1723.

632. Η ονομασία του αττικού τόπου είναι «αλατοθήκη 
με πόδι» (footed saltcellar). Για τις παραλλαγές του τυπου 
και την εξέλιξη του σχήματος, βλ. σχετικά Agora  XXIX, 
165-167, αριθ. 1064-1066,1067-1074, 1075-1089, σχέδ. 65, 
πίν. 78-79. Για παραδείγματα κλασικών χρόνων της πα
ραλλαγής γ', βλ. Agora XII, 137-138, αριθ. 939-950, σχέδ. 9, 
πίν. 34.
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σκευασμένα από το ντόπιο πορτοκαλέρυθρο ακάθαρτο πηλό, ενώ η εσωτερική επιφάνεια και η ζώ
νη του χείλους εξωτερικά έχουν καστανό γάνωμα. Στο βασικό τύπο το σχήμα ανταποκρίνεται στην 
παραλλαγή α' των άωτων σκυφιδίων, ενώ χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγγείου αποτελεί το μι
κρό μέγεθος, στοιχείο που κατ’ εξοχήν προσδιορίζει τον τύπο633. Επιπλέον, θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ότι τόσο το καμπύλο περίγραμμα του κυπέλλου όσο και τα ισοπαχή τοιχώματα επιτρέπουν 
την ένταξη των παραδειγμάτων στη σειρά των αλατοθηκών αριθ. 1083-1089 από την Αγορά των 
Αθηνών, οι οποίες εντάσσονται στο β'-γ' τέταρτο του 3ου αι. πΧ., ενώ τα ανασκαφικά δεδομένα 
από τη Λυττο οδηγουν σε ανάλογη χρονολόγηση των αγγείων της ομάδας634.

ΤΟ ΣΚΥΦΙΔΙΟ

1) Το άωτο (Π ί ν. 49δ-54α και 103γ-104* Χρονολογικός Πίνακας XXIII)

Τα άωτα σκυφίδια, τα οποία είχαν πιθανότατα επιτραπέζια χρήση635, συγκροτούν πολυάριθμη 
ομάδα ανάμεσα στα αγγεία από την κεντρική Κρήτη636, ενώ ο τύπος που αντιπροσωπεύουν γνωρί
ζει μεγάλη διάδοση στην ελληνιστική περίοδο τόσο στον κυρίως ελλαδικό χώρο όσο και σε χώρες 
της μεσογειακής λεκάνης είτε με εισηγμένα αττικά προϊόντα είτε, συνηθέστερα, με ντόπιες απομι
μήσεις ή παραλλαγές637. Τα παραδείγματα της ομάδας προέρχονται κατά κύριο λόγο από την πε
ριοχή της Κνωσού και της Λυττου, ενώ τα ανάλογα ως προς τον τύπο αγγεία φαίνεται ότι σπανίζουν 
από την περιοχή της Μεσαράς638. Η χρονική διάρκεια του τύπου, ιδιαίτερα για την περιοχή της 
Κνωσού, είναι μακρά, καθώς καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το χρονικό διάστημα της ελληνιστικής 
περιόδου, δηλαδή εκτείνεται από τα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου έως τον Ιο αι. π.Χ.

Πάντως, το θέμα της μορφολογικής εξέλιξης του σχήματος είναι αρκετά δύσκολο639. Το γενι
κά όμοιο και σχεδόν στερεότυπα επαναλαμβανόμενο σχήμα του μικρού αυτού αγγείου, το οποίο 
αμυδρά μόνο διαφοροποιείται σε ολόκληρη τη διάρκεια της χρήσης του, ελάχιστα στοιχεία μπο
ρεί να προσφέρει για τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του. Ωστόσο, με βάση τη διαμόρφωση 
του χείλους, χαρακτηριστικό που φαίνεται να μη σχετίζεται ιδιαίτερα με τη χρονική εξέλιξη του τύ
που, μπορούν να συγκροτηθούν δύο παραλλαγές (Α και Β), οι οποίες αντιστοιχούν στις ανάλογες 
της τυπολογίας των Δρούγου - Τουράτσογλου. Στην παραλλαγή Α προσγράφονται τα άωτα σκυφί
δια που έχουν το χείλος στραμμένο προς τα μέσα, ενώ στη Β εντάσσονται εκείνα τα οποία αποδί-

633. Η μέση διάμετρος του χείλους είναι 0,06-0,08 μ., αναλογία που ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη των αττικών πα
ραδειγμάτων, βλ. Agora XXIX, 167.

634. Βλ. Agora XXIX, 167, σχέδ. 65, πίν. 79.
635. Για τη χρήση των άωτων σκυφιδίων, βλ. σχετικά Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 129- Ανδρόνικος 1955, 

36. Ο Schäfer θεωρεί ότι το άωτο σκυφίδιο της παραλλαγής α' χρησίμευε, το πιθανότερο, ως αγγείο πόσης, βλ. PergForsch 
2, 37. Η Rotroff έχει αντίθετη άποψη, καθώς πιστεύει ότι τόσο το σχήμα όσο και το μέγεθος των αγγείων αυτών, που ποι
κίλλει, σε συνδυασμό με τη σχετικά σποραδική παρουσία του τύπου σε ανασκαφικά σύνολα από τον αττικό Κεραμεικό 
δεν επιτρέπουν την αποδοχή της άποψης του Schäfer τουλάχιστον για την περιοχή της Αττικής, βλ. Agora XXIX, 161, ιδι
αίτερα υποσημ. 55.

636. Ο αριθμός των άωτων σκυφιδίων από την κεντρική Κρήτη είναι μεγαλύτερος αλλά δεν αναφέρονται στην πα
ρούσα μελέτη, για το λόγο ότι δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στη μορφολογική εξέλιξη του σχήματος είτε εξαιτίας της θραυ- 
σματικής κατάστασής τους είτε επειδή έχουν όμοιο, επαναλαμβανόμενο σχήμα.

637. Τα αττικά αγγεία απαντιόνται κυρίως στα υστεροκλασικά-πρώιμα ελληνιστικά ανασκαφικά σύνολα, ενώ στους 
μεταγενέστερους ελληνιστικούς χρόνους οι εισαγωγές αττικών προϊόντων μειώνονται ή σταματούν και επικρατεί η εγχώ
ρια παραγωγή, που συχνά αντιγράφει ή μιμείται αττικούς τύπους. Πρβλ. σχετικά K D S, 41, πίν. 23, Η47-49 (Κνωσός). Για 
παραδείγματα από άλλα ελληνιστικά κέντρα, βλ. Samaria-Sebaste III, 248-249, σχέδ. 49, αριθ. 1-2· Tarsus I, 151, σχέδ. 179, 
αριθ. 2-8· Corinth VII, III, 29, ιδιαίτερα υποσημ. 14.

638. Πρβλ. σχετικά το παράδειγμα αριθ. 58 της παραλλαγής α' από τη Γόρτυνα, βλ. Gorlina I, 182, σχέδ. 176, εικ. 179.
639. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 129-130.

257



XXIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΥΦΙΔΙΟ

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
I
Α

ΑΩΤΟ ΜΟΝΩΤΟ ΔΙΩΤΟ

π
-7 / -

Β
_ Λ

Α Β Α

320
II
II
II

310
II
II
II

300 II 
11

1 1 
II 
1 1

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190 11 
II

180
II
II
II

170 11 
II

160
II 11

150 11 
II

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

-------------- ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

258



δονται με χείλος στραμμένο προς τα έξω640. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ανασκαφικά- 
μορφολογικά δεδομένα, στην ομάδα της παραλλαγής Α περιλαμβάνονται παραδείγματα με ευρύ
τερο πλαίσιο, που καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα των ελληνιστικών χρόνων. Αντίθετα, η 
παραλλαγή Β αποτελείται από σχετικά νεότερα παραδείγματα, των οποίων η αρχή τοποθετείται 
περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., ενώ η εμφάνισή τους στην όψιμη ελληνιστική περίοδο συμπίπτει με 
εκείνη των αντίστοιχων της παραλλαγής Α.

Πέρα όμως από τις μορφολογικές αυτές διαφοροποιήσεις, τα άωτα σκυφίδια και των δυο πα
ραλλαγών εμφανίζουν ορισμένα κοινά, κατά κανόνα, κατασκευαστικά γνωρίσματα. Σε όλες σχε
δόν τις περιπτώσεις ο πηλός είναι καστανόχρωμος έως κοκκινωπός, ενίοτε και ωχροκάστανος, συ- 
νηθέστερα καθαρός, ενώ σε ελάχιστα παραδείγματα περιέχει ξένα σώματα. Το μέτριας ποιότητας 
μελανό ή καστανό, σε ορισμένες περιπτώσεις μεταλλικό, γάνωμα απλώνεται ανομοιόμορφα άλλο
τε στην εσωτερική επιφάνεια και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους, άλλοτε πάλι καλύπτει ολόκληρο 
το αγγείο εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης, ενώ σε τρίτη περίπτωση τα σκυφίδια είναι αγά
νωτα (αριθ. 79-81,391). Μολονότι τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγουν σε εγχώρια προέλευση των αγ
γείων, σε μία τουλάχιστον περίπτωση διαπιστώνεται η αττική προέλευση του παραδείγματος 
(αριθ. 98), η οποία μαρτυρεί τη συνύπαρξη εισηγμένων προϊόντων με ντόπιες απομιμήσεις του τύ
που περί τα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ.641.

Η παραλλαγή Α642, που ανάγεται στους κλασικούς χρόνους όπως φανερώνουν χαρακτηριστι
κά παραδείγματα από την αθηναϊκή Αγορά ή την Όλυνθο643, στο βασικό τύπο έχει σώμα ημισφαι- 
ρικό με χείλος στραμμένο προς τα μέσα. Η βάση είναι συνηθέστερα δακτυλιόσχημη, κοίλη στην 
κάτω επιφάνεια (αριθ. 98-99, 137, 239, 269, 483) ή χαμηλή κωνική (αριθ. 80-81,310, 325), όπου συ
χνά διαμορφώνεται μικρή μαστοειδής απόφυση (αριθ. 50, 79, 100, 294-295, 311, 391, 418, 485). 
Παρά το κοινό σχήμα, στα επιμέρους χαρακτηριστικά τα άωτα σκυφίδια εμφανίζουν ορισμένες 
μορφολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην παραλλαγμένη απόδοση της 
βάσης, του σώματος ή του χείλους. Με βάση το δεδομένο αυτό, διακρίνονται τρεις υποομάδες-ποι- 
κιλίες, που αντιστοιχούν στις ανάλογες του αττικού τύπου644.

Στην πρώτη υποομάδα εντάσσονται τα παραδείγματα τα οποία αντιστοιχούν στον κλασικό τύπο, 
όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι το ρηχό κύπελλο και συχνά η εμπίεστη διακόσμηση. Τα δύο παρα
δείγματα αριθ. 98 και 99, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ., μπορούν για 
την ομοιότητα του σχήματος με τα αττικά παράλληλα να ενταχθούν στην ποικιλία α'. Το πρώτο σκυ- 
φίδιο διαμορφώνεται από ρηχό ανοιχτό κύπελλο, το οποίο στηρίζεται σε δακτυλιόσχημη βάση με πε
ριμετρική αυλάκωση στην επιφάνεια στήριξης645. Επίσης, τόσο το επιμελημένο πλάσιμο όσο και το 
λαμπρό γάνωμα επιτρέπουν την αναγνώριση της αττικής προέλευσης και την ένταξη του αγγείου στην 
ίδια τυπολογική-χρονολογική βαθμίδα με τα παράλληλα από την αθηναϊκή Αγορά646. Χαρακτηριστι

640. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, ό.π.
641. Βλ. παρακάτω στην παραλλαγή Ατο άωτο σκυφίδιο αριθ. 98. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες περιοχές 

του ελληνισμού, βλ. σχετικά Ε. Δρουγου - Γ. Τουράτσογλου, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 136· Β. Πούλιος, Ε ' Ε λλΚ ερ , 126-127.
642. Για τα σκυφίδια της παραλλαγής A ο Edwards έχει χρησιμοποιήσει την ονομασία «echinus bowl», για το λόγο άτι 

το περίγραμμα του σώματος ομοιάζει με εκείνο του εχίνου των δωρικών κιονοκράνων, βλ. Corinth VII, III, 29.
643. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Agora XII, 128-132, σχέδ. 8, 22, πίν. 32-33, 57-58, αριθ. 777-842· Vanderpool 1946, 

288· Talcott 1936, 341, εικ. 9, Ρ5147 (460-440 π.Χ.)· Boulter 1953, πίν. 29γ, 67, 69-70 (425-400 π.Χ.)· Corbett 1949, 328-329, 
αριθ. 63-67· Olynthus V, 230-232, πίν. 175-176· Olynthus VIII, πίν. 218-224, αριθ. 758-759, 765, 768, 774, 785-786, 789-790.

644. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 161-164, αριθ. 965-1036, σχέδ. 62-64, πίν. 75-77.
645. Το μορφολογικό αυτό γνώρισμα χαρακτηρίζει κυρίως τα υστεροκλασικά παραδείγματα, ενώ περί το 300 π.Χ. 

εμφανίζονται οι απλές βάσεις που επικρατούν στους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. σχετικά Agora XXIX, 162.
646. Πρβλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 317-318, εικ. 3-4, Α14, Α20 (α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· Miller 1974, 204, 

πίν. 32, σχέδ. 4, αριθ. 32 (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Rotroff 1983, 287, πίν. 54, αριθ. 32 (325-300 π.Χ.)· Agora  XXIX, 161- 
162, αριθ. 965-966, 971, οχέδ. 62, πίν. 75.
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κά είναι επίσης τα διακοσμητικά θέματα στο εσωτερικό του αγγείου, όπου τα εμπίεστα, σε ακτινωτή 
διάταξη ανθέμια στο κέντρο του πυθμένα, οριζόμενα από τρεις ομόκεντρους κύκλους από χαρακτά 
εγκάρσια γραμμίδια, αποδίδουν τυπική μορφή διακόσμησης των κλασικών χρόνων, η οποία αναφαί
νεται σε πολυάριθμα παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό647. Σε αντίθεση προς το προηγούμενο 
παράδειγμα, το σκυφίδιο αρίθ. 99, αν και αντιγράφει τον αττικό τύπο, όμως με το μέτριας ποιότητας 
γάνωμα και την απουσία της διακόσμησης φανερώνει την εγχώρια προέλευσή του648.

Στην υποομάδα β' συγκεντρώνονται αγγεία με παραπλήσιο σχήμα αλλά χρονολογικά νεότερα, 
ενώ η διαφορά με τον προηγούμενο τύπο εντοπίζεται τόσο στη διαμόρφωση της βάσης, η οποία 
αποδίδεται χαμηλή, κωνική, όσο και στην αμελέστερη διάπλασή τους. Τα σκυφίδια που συγκρο
τούν την ομάδα προέρχονται από τη Λυττο (αριθ. 451, 485, 514) και την περιοχή της Κνωσού (αρίθ. 
81,310-311,325) ή έχουν άγνωστη προέλευση (αριθ. 663), ενώ με βάση τα ανασκαφικά-μορφολο- 
γικά δεδομένα τοποθετούνται στο γ' τέταρτο του 3ου και περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. 
π.Χ. αντίστοιχα. Μορφολογικά, τα παραδείγματα αντιστοιχούν σε αττικά παράλληλα χρονολογού
μενα περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.649, ενώ σε ό,τι αφορά τα σκυφίδια αριθ. 451 και 514 θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι ως προς το μέγεθος σχετίζονται με υστεροκλασικά-πρώιμα ελληνιστικά παρα
δείγματα από την αθηναϊκή Αγορά650.

Η υποομάδα γ' περιλαμβάνει περισσότερα παραδείγματα με κύριο χαρακτηριστικό το βαθύ 
κύπελλο, ενώ τα επιμέρους μορφολογικά γνωρίσματα διαμορφώνονται ποικιλότροπα, χωρίς το δε
δομένο αυτό να σχετίζεται σε όλες τις περιπτώσεις με τη χρονική εξέλιξη του σχήματος651. Ο τύπος 
αυτός ανάγεται στους υστεροκλασικους χρόνους, ενώ διαδίδεται πλατιά κατά την ελληνιστική πε
ρίοδο και ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., οπότε σταδιακά αντικαθιστά την ποικιλία με το 
ρηχό σώμα652. Πρωιμότερα παραδείγματα της σειράς μπορούν να θεωρηθούν τα αριθ. 100 και 
101, χρονολογούμενα στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., όπου η χαμηλή κωνική βάση και το βαθύ ημι- 
σφαιρικό σοίμα, περισσότερο καμπύλο στο επάνω μέρος, ανταποκρίνονται σε σχεδόν σύγχρονα 
αττικά παράλληλα653. Τα σκυφίδια αριθ. 418 και 483 από τη Λύττο, που αντιπροσωπεύουν σχετικά 
νεότερη χρονική βαθμίδα, εμφανίζουν τα πρώιμα χαρακτηριστικά του τύπου, με μόνη διαφορά το 
λιγότερο καμπύλο περίγραμμα στο παράδειγμα αριθ. 483, ενώ ανάλογες μορφές απαντούν και σε 
περιοχές εκτός Κρήτης654. Με παραπλήσια χαρακτηριστικά αποδίδονται τα σκυφίδια αριθ. 294 
και 295, χρονολογούμενα περί τα τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ότι στα παραδείγματα της σειράς αυτής διαπιστώνεται περαιτέρω αποδυνάμωση των κα
μπύλων στοιχείων του σώματος, χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται περί τα μέσα του 3ου και 
απαντά συνηθέστερα έως το β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.655.

647. Για την εμπίεοτη διακόσμηση στον πυθμένα αγγείων κλασικών χρόνων, βλ. Agora XII, 22 κ.ε. Χρήσιμες επίσης 
είναι οι παρατηρήσεις του Corbett, βλ. σχετικά Corbett 1955, 172-186, πίν. 66-67, 69. Για παραδείγματα πρώιμων ελλη
νιστικών χρόνων, βλ. Η. Thompson 1934, 430-432, σχε'δ. 115.

648. Βλ. Rotroff 1983, 267, σχέδ. 5, πίν. 51, αριθ. 5· Miller 1974, 232-234, σχέδ. 4.
649. Βλ. Agora XXIX, 162, αριθ. 983, 984, 986, 990-992, σχέδ. 62, πίν. 75.
650. Η διάμ. χείλους είναι 0,19 μ. (αριθ. 451), 0,22 μ. (αριθ. 514), πρβλ. σχετικά τις αντίστοιχες διαστάσεις στα πα

ραδείγματα αριθ. 979-982 από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora  XXIX, 161-162, σχέδ. 62.
651. Βλ. για σχετικές παρατηρήσεις Agora  XXIX, 162-164.
652. Βλ. σχετικά Agora  XII, 132 -A gora  XXIX, 162-164, αριθ. 993-1033, σχέδ. 63-64, πίν. 76-77.
653. Βλ. Agora XXIX, αριθ. 993, 996, 1018, σχέδ. 63, πίν. 76-77.
654. Πρβλ. σχετικά Corinth VII, III, πίν. 2, αριθ. 27 (περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.), πίν. 44, αριθ. 32 (περί τα μέσα του 

3ου αι. π.Χ.)· Tarsus I, σχέδ. 180, J-K (τέλη του 4ου-μέσατου 2ου αι. π.Χ.)· Samaria-Sehaste III, 249, σχέδ. 49, αριθ. 11 (3ος 
αι. π.Χ.)· Rotroff 1983, 267, σχέδ. 5, αριθ. 35 (285-250 π.Χ.)· Miller 1974, 233-234, σχέδ. 4, αριθ. 30· Demetrias I, πίν. 29, 
αριθ. 3 (σ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).

655. Πρβλ. σχετικά τα αγγεία αριθ. 1003-1010 από τη αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XXIX, 163, σχέδ. 63, πίν. 76. Βλ. 
σχετικά Η. Thompson 1934, 435-436, σχέδ. 117, Α20, D9, Ε46· Corinth VII, III, 29-31, πίν. 2, 43-44, αριθ. 15-71.

260



Τα μορφολογικά γνωρίσματα στα παραδείγματα της επόμενης σειράς (αριθ. 51, 79-80, 137, 
185, 391) είναι όμοια με εκείνα της προηγούμενης ομάδας, εκτός από τη διαμόρφωση του χείλους, 
που αποδίδεται λοξότμητο, στραμμένο προς τα μέσα. Το χαρακτηριστικό αυτό προέρχεται από τον 
αντίστοιχο αττικό τύπο, ο οποίος αναγνωρίζεται σε παραδείγματα από την αθηναϊκή Αγορά, χρο
νολογούμενα στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα656, ενώ εμφανίζεται σποραδικά και οε 
άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου657. Χαρακτηριστική είναι η διαμόρφωση της κάτω επιφά
νειας της βάσης στο παράδειγμα αριθ. 137, όπου η κυκλική αυλάκωση αποδίδει χαρακτηριστικό 
της εγχώριας κεραμικής, γνωστό κυρίως από σύγχρονα ή νεότερα κυλινδρικά κύπελλα και όμοιου 
τύπου πρόχους, ενώ δεν είναι σπάνιο και σε άλλες κατηγορίες αγγείων658. Τα υπόλοιπα παραδείγ
ματα της ποικιλίας γ' ανήκουν στο β' μισό του 2ου ή στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. και αντιπροσωπεύ
ουν τη νεότερη εξέλιξη του σχήματος στην εγχώρια παραγωγή. Η εικόνα που διαμορφώνεται από 
τα όψιμα κρητικά άωτα σκυφίδια ανταποκρίνεται και πάλι σε αυτήν της σειράς από τον αττικό Κε- 
ραμεικό. Δίπλα στο γνωστό σχήμα με τα σχεδόν ευθυγραμμα τοιχώματα (αριθ. 50, 89, 229) συνυ
πάρχει και ο τύπος με το καμπύλο περίγραμμα (αριθ. 186, 239, 269), μορφή η οποία θυμίζει τα 
πρώιμα παραδείγματα της σειράς, ενώ το ανώτερο χρονικό όριο για τον αττικό τύπο τοποθετείται 
περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., δεδομένο που ισχύει και για την εγχώρια παραγωγή659.

Ο τύπος που εκπροσωπεί η παραλλαγή Β σχετίζεται μορφολογικά με τον αντίστοιχο αττικό, ο 
οποίος έχει την αρχή του στον 5ο αι. π.Χ.660, ενώ διαδίδεται πλατιά κατά την ελληνιστική περίοδο661. 
Όλα τα γνωστά παραδείγματα του τυπου προέρχονται από την Κνωσό, με μόνη εξαίρεση το αγγείο 
αριθ. 620 που έχει βρεθεί στη Φαιστό. Στο βασικό σχήμα το άωτο σκυφίδιο της παραλλαγής Β σχη
ματίζεται από καλυκωτό ευρύ κύπελλο, το οποίο στηρίζεται σε δακτυλιόσχημη ή κωνική βάση και κα
ταλήγει σε χείλος στραμμένο προς τα έξω. Με βάση τα κατασκευαστικά κυρίως χαρακτηριστικά, 
μπορούν να σχηματιστούν δύο σειρές-ποικιλίες, που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες από τον αττικό 
Κεραμεικό662. Στην πρώτη προσγράφονται τα σκυφίδια με κανονικό μέγεθος, τα οποία συνηθέοτερα 
είναι ολόβαφα με μέτριας ποιότητας γάνωμα. Αντίθετα, στη δεύτερη περιλαμβάνονται όσα έχουν με
γάλο μέγεθος και φέρουν μελανό-καστανό, ανομοιόμορφο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στη 
ζώνη του χείλους, ενίοτε και στο ανώτερο σώμα663, ενώ κάποτε κοσμούνται με εμπίεοτα ανθέμια664.

Σε ό,τι αφορά τη μορφολογική εξέλιξη του σχήματος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε γενικές 
γραμμές μπορεί να συνδεθεί με τη χρονολογική τοποθέτηση των παραδειγμάτων, χωρίς όμως το

656. Βλ. Agora XXIX, 163, αριθ. 1023, 1024, 1033, σχέδ. 63-64, πίν. 77· Η. Thompson 1934, 436, σχέδ. 117, D9.
657. Βλ. σχετικά Samaria-Sebaste III, 224, 249-250, σχέδ. 38, 49, αριθ. 4 και 12, 15 αντίστοιχα.
658. Πρβλ. για τη μορφή της βάσης τις ανάλογες των σύγχρονων κυλινδρικών κυπέλλων Η 14/1-2 ή της προχοΐσκης 

αριθ. 139, βλ. UM, πίν. 88. Πρβλ. επίσης την κυλινδρική πρόχου αριθ. 24 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.) και το αμφικωνικό κύ
πελλο αριθ. 34 από τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου, βλ. στον περιγραιρικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέ
λιξη των σχημάτων τους.

659. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 163, αριθ. 1012-1015, σχέδ. 63, πίν. 76-77. Πρβλ. επίσης Ελεύθερνα II, 99-100, σχέδ. 25, 
Κ176-Κ187· Η. Thompson 1934, 371,436, εικ. 55, σχέδ. 117, D7-D9· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 128, σχέδ. 
21, Π 1265 (α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· Tarsus I, 216, σχέδ. 180g.

660. Βλ. Agora XII, 128-130.
661. Βλ. γενικά για την παραλλαγή Agora XXIX, 156-160, αριθ. 866-959, σχέδ. 59-61, πίν. 72-74. Για παραδείγματα 

από περιοχές του ελληνιστικού κόσμου, βλ. Agora XXIX, 156, υποσημ. 38, όπου αναλυτικός κατάλογος.
662. Βλ. Agora XXIX, ό.π.
663. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε σκυφίδια από την Κόρινθο ή τη Σαμάρεια, βλ. Corinth VII, III, ό.π. υπο

σημ. 655· Samaria-Sebaste III, 223, σχέδ. 37, αριθ. 16.
664. Εκτός από τις δύο αυτές ποικιλίες αναφέρεται και μια τρίτη, η οποία απουσιάζει από την εγχώρια κεραμική. Η 

ποικιλία αυτή αντιστοιχεί στον κλασικό αττικό τύπο, όπου εκτός από το καλής ποιότητας γάνωμα τα σχετικά παραδείγ
ματα φέρουν συχνά στο εσωτερικό και εμπίεστη διακόσμηση, βλ. Agora XXIX, 157-158, αριθ. 866-904, σχέδ. 59-60, πίν. 
72. Στην ποικιλία α' εντάσσονται γενικά όσα σκυφίδια έχο^ν διάμ. χείλους από 0,08-0,15 μ. περίπου ενώ στη β' τα μεγα
λύτερα, με διάμ. χείλους από 0,15-0,27 μ. περίπου.
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δεδομένο αυτό να έχει σε κάθε περίπτωση απόλυτη ισχύ. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 
ανάμεσα στα παλαιότερα και τα νεότερα σκυφίδια εντοπίζονται κυρίως στη διαμόρφωση της βά
σης, του περιγράμματος του κυπέλλου ή του χείλους. Γενικά στα παραδείγματα του 3ου αι. π.Χ. η 
βάση διαμορφώνεται απλή δακτυλιόσχημη, με πλατιά την επιφάνεια στήριξης. Το σώμα είναι συ- 
νηθέστερα ρηχό, με περισσότερο στρογγυλεμένη την ακμή του κάλυκα, ενώ το χείλος μόλις στρέ
φεται προς τα έξω665. Την εξέλιξη αυτή του σχήματος στον 3ο αι. π.Χ. αντιπροσωπεύουν τα παρα
δείγματα αριθ. 77, 78, 130, 136 και 219, ενώ ανάλογος ή παραπλήσιος τύπος αναγνωρίζεται συχνά 
και σε άλλες περιοχές της μεσογειακής λεκάνης666.

Περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. παράλληλα προς τον τύπο του 3ου αι. π.Χ. εμφα
νίζονται και τα γωνιώδη σκυφίδια, όπου τα δυο μέρη του σώματος σχηματίζουν ακμή, ενώ ο κάλυ
κας συνοδεύεται από μεγαλύτερη στροφή του χείλους προς τα έξω. Το κύπελλο αποδίδεται συνη- 
θέστερα βαθύτερο σε σχέση με τα πρωιμότερα της σειράς (αριθ. 195, 225), ενώ η βάση περιορίζεται 
αισθητά (αριθ. 157, 195, 312) και διαμορφώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις με έντονη κοιλότητα 
στην κάτω επιφάνεια (αριθ. 195, 225)667. Ο τΰπσς απαντά με μεγαλύτερη συχνότητα μετά τις πρώ
τες δεκαετίες του 2ου αι. π.Χ., ενώ εξακολουθεί να παράγεται και στον Ιο αι. π.Χ.668. Η νεότερη 
αυτή εξέλιξη του τΰπου εκπροσωπείται από πολυάριθμα παραδείγματα (αριθ. 145, 157, 195, 225, 
232, 270, 312, 327), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα σκυφίδια που χρονολογούνται στο β' τέ
ταρτο του 2ου αι. π.Χ. ή αργότερα η ακμή του κάλυκα αποδίδεται πιο αιχμηρή σε σχέση με τα πρωι
μότερα της σειράς (αριθ. 225, 270). Ανάλογη μορφολογική εξέλιξη παρατηρείται ενίοτε και στα 
υπόλοιπα μέρη του αγγείου, όπως στη βάση (αριθ. 312) ή στο χείλος (αριθ. 225, 270), όπου επικρα
τούν τα περισσότερο γωνιώδη περιγράμματα ή τα κοφτερά τελειώματα669. Η «μεταλλική» αυτή 
απόδοση των σκυφιδίων αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνιστικής κεραμικής, η οποία 
αναγνωρίζεται συχνά τόσο στην εγχώρια παραγωγή όσο και ευρυτερα670. Αξιομνημόνευτο είναι το 
γεγονός ότι ο όψιμος αυτός τύπος αναγνωρίζεται και σε πολυάριθμα κέντρα της εποχής, καθώς 
αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές σχήμα της ελληνιστικής κεραμικής γενικότερα671.

Στην ποικιλία β' περιλαμβάνονται μεγαλύτερα σε μέγεθος σκυφίδια, με κυρία προέλευση την 
Κνωσό (αριθ. 49, 88, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 276-277, Μοναστηριακό Κεφάλι- αριθ. 184, 
220, 231, 249, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»), ενώ από την περιοχή της Φαιστού αναφέρεται το παρά
δειγμα αριθ. 620. Με βάση τα ανασκαφικά-στρωματσγραφικά δεδομένα, τα σκυφίδια της σειράς κα
λύπτουν το χρονικό διάστημα από το β' τέταρτο του 2ου έως τον Ιο αι. π.Χ., ενώ τα περισσότερα το
ποθετούνται στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. Τα κατασκευαστικά-μορφολογικά γνωρίσματα των σκυφι
δίων αντιστοιχούν στα όψιμα της ποικιλίας α '672 και αναγνοτρίζονται στον αντίστοιχο αττικό τύπο, ο 
οποίος αντιπροσωπεύει την όψιμη βαθμίδα του σχήματος και καλύπτει χρονικά τα τέλη του 2ου-Ιο

665. Πρβλ. ανάλογη εξέλιξη στην Αττική και στην Κόρινθο, βλ. Η. Thompson 1934, 435' Corinth VII, III, 33-34.
666. Πρβλ. σχετικά Braun 1970, 164, σχέδ. 16, αριθ. 166 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.)· PergForsch 2, 36, πίν. 3, C5 (α' μισό 

του 3ου αι. π.Χ.)· Sarmria-Sebaste III, 245, σχέδ. 48, αριθ. 3-4 (3ος αι. π.Χ.), αριθ. 7-8 (τέλη του 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.).
667. Πρβλ. επίσης ανάλογη διαμόρφωση σε πινάκια του τέλους του 2ου-1ου αι. π.Χ., βλ. ενδεικτικά U M , 123, πίν. 101, 

Η32/7- K S P , 99, σχέδ. 10, V.357· Hayes 1971, 259, σχέδ. 9, αριθ. 16. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στο παράδειγ
μα αριθ. 620, βλ. παρακάτω στην ποικιλία β'.

668. Πρβλ. ανάλογη εξέλιξη και στην Αττική, βλ. Agora XXIX, 159, όπου περισσότερα σχόλια και σχετικά παραδείγ
ματα.

669. Πρβλ. ανάλογη απόδοση και σε όψιμα σκυφίδια από την Αττική, την Κόρινθο, τη Σαμάρεια ή την Ταρσό, βλ. Η. 
Thompson 1934, 435, σχέδ. 117, D5, Ε33· Corinth VII, III, 33-34, πίν. 3, 44, αριθ. 76 (146 π.Χ.)· Samaria-Sebaste III, 233- 
234, σχέδ. 43, αριθ. 4· Tarsus I, 156, σχέδ. 179, αριθ. 41-42, 46.

670. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.
671. Πρβλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 436, σχέδ. 117, D5‘ Antioch IV, 1, πίν. II, αριθ. 43α- Samaria-Sebaste III, 

234, σχέδ. 43, αριθ. 5 (β' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· PergForsch 2, 36, πίν. 3, αριθ. C7, C9 (τέλη του 2ου-αρχέςτου 1ου αι. π.Χ.).
672. Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
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αι. π.Χ.673. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί όχι το αγγείο από τη Φαιστό προσγράφεχαι στην ομάδα αυ
τή κυρίως για το μεγάλο του μέγεθος, μολονότι το σχήμα του είναι σχετικά διαφοροποιημένο, καθώς 
το περίγραμμα του κάλυκα είναι περισσότερο καμπύλο σε σχέση με τα υπόλοιπα παραδείγματα της 
σειράς. Επίσης, η κυκλική βάθυνση, η οποία διαμορφώνεται στον πυθμένα του σκυφιδίου αριθ. 276, 
αποτελεί ξεχωριστό χαρακτηριστικό, γνωστό κυρίως από τον τύπο του ιχθυοπινακίου674. Χαρακτη
ριστική είναι και η εμπίεστη διακόσμηση στον πυθμένα των παραδειγμάτων αριθ. 88 και 276, όπου 
ανθέμια, ακτινωτά τοποθετημένα, ορίζονται από κυκλική ζώνη με εγκάρσιες πυκνές, χαρακτές γραμ
μές. Ο τρόπος αυτός σύνθεσης των κοσμημάτων είναι γνωστός ήδη από τους κλασικούς χρόνους675, 
ενώ ο τύπος του ανθεμίου αντιστοιχεί στον ανάλογο από την ομάδα Β (Β5) του Η. Τ1τοπιρ8οη από την 
αθηναϊκή Αγορά676, όπως και σε παραπλήσιους ή συγγενικούς από άλλα ελληνιστικά κέντρα677.

2) Το μόνωτο (Πίν. 54β-55α και 105α· Χρονολογικός Πίνακας XXIII)

Ο τύπος που αντιπροσωπεύει η μικρή αυτή σειρά αγγείων από την κεντρική Κρήτη αναγνιορίζεται 
κυρίως στο σύνολο της κεραμικής από το στρώμα καταστροφής της Λύττου (αριθ. 429-430, 476, 516- 
517), ενώ ολιγάριθμα παραδείγματα προέρχονται από το ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό (αριθ. 313) 
και το Καμηλάρι στην περιοχή της Φαιστού (αριθ. 555). Πάντως, τα αγγεία αυτής της κατηγορίας εί
ναι γνωστά κατά τον 4ο αι. π.Χ., ιδιαίτερα στη δυτική Κρήτη, από όπου αναφέρονται πολυάριθμα 
παραδείγματα678. Το σχήμα θυμίζει έντονα τον τύπο του αττικού μελαμβαφούς ή διακοσμημένου με 
ταινίες μόνωτου αγγείου των κλασικών χρόνων, που θα επιζήσει έως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. και τον 
οποίο φαίνεται ότι μιμούνται τα κρητικά σκυφίδια679. Ο χρονολογικός προσδιορισμός των παρα
δειγμάτων ποικίλλει. Το αγγείο αριθ. 555 χρονολογείται δύσκολα, καθώς προέρχεται από μη στρω- 
ματογραφημένες επιχώσεις, ενώ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά οδηγούν στον κλασικό τύπο του 
4ου αι. π.Χ.680. Αντίθετα, η χρονολόγηση του στρώματος καταστροφής της Λύττου στο 221/220 π.Χ. 
παρέχει ένα χρονολογικά σταθερό σημείο αναφοράς για την κεραμική που περιλαμβάνεται σε αυτό, 
ενώ χρήσιμη είναι και η μορφολογική εξέταση, η οποία μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία 
για τον τύπο. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα παραδείγματα από τη Λύττο συγκεντρώνονται στο 
γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., ενώ το σκυφίδιο απόχην Κνωσό εντάσσεται στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ.681.

673. Βλ. Agora XXIX, 159-160, αριθ. 950-959, σχέδ. 61, πίν. 74.
674. Βλ. στο κεφάλαιο για την κατηγορία των ιχθυοπινακίων.
675. Για την εμπίεστη διακόσμηση στους κλασικούς χρόνους, βλ. Agora XII, 22 κ.ε.· Corbett 1949, 198-351· Corbett 

1955, 172-186. Για τη μορφολογική εξέλιξη των εμπίεστων κοσμημάτων στους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. Η. Thompson 
1934, 429-432' Samaria-Sebaste III, 253-256.

676. Βλ. Η. Thompson 1934, 431, σχέδ. 115.
677. Βλ. Samaria-Sebaste III, 255, σχέδ. 52, αριθ. 21-26 (πιθανότατα περί τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.).
678. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Μαρκουλάκη - Νινιού-Κινδελή 1982, 94-95, σχέδ. 42, πίν. 26β-γ, Π5601, Π5616' 

Weinberg 1960, πίν. 29b, g, αριθ. 52, 66, 67 (4ος αι. π.Χ.). Επίσης, όμοιου σχήματος αγγείο με αριθ. καταλόγου ΜΗ 1556 
και με προέλευση την Ττανο φυλάσσεται στη δυτική αποθήκη του Μουσείου Ηρακλείου.

679. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. Agora XII, 124-127, πίν. 30-31, σχέδ. 8, αριθ. 724-743 (αγγεία με ταινιωτή δια- 
κόσμηση), αριθ. 744-763 (αγγεία μελαμβαφή)· O lynthus XIII, πίν. 214, 215 (αριθ. 684, 703, 699, 691, 729), 216-217 (4ος 
αι. π.Χ.)· Agora XXIX, 155-156, αριθ. 856-865, σχέδ. 58, πίν. 71. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση τους δεν εί
ναι απόλυτα εξακριβωμένη, καθώς εκτός από επιτραπέζια αγγεία πιθανότατα χρησίμευαν και ως κύπελλα πόσης, βλ. 
Agora XXIX, 155.

680. Πρβλ. σχετικά το παράδειγμα αριθ. 766 από την Αγορά των Αθηνών, βλ. Agora XII, 127, πίν. 30.
681. Σύμφωνα με την αναθεώρηση της χρονολόγησης του αποθέτη F από το ιερό της Δήμητρας που πρότεινε ο 

Callaghan, όλα τα σχετικά ευρήματα, τα οποία αρχικά είχαν χρονολογηθεί περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ., 
πρέπει να χρονολογηθούν στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Ο Callaghan κατέληξε σε αυτήν τη διαπίστωση μετά από συγκρι
τική μελέτη με υλικό από το κυρίως γέμισμα του αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου της Κνωσού, βλ. σχετικά L P W , 51.
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Στα γενικά χαρακτηριστικά το μόνωτο σκυφίδιο ελάχιστα διαφοροποιείται μορφολογικά στη 
διάρκεια της χρήσης του. Το στοιχείο αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη βραδεία εξέλιξη των απλών 
σχημάτων και σχετίζεται με το συντηρητισμό των τοπικών εργαστηρίων, που εκφράζεται με την 
εμμονή σε τόπους κλασικούς, που επιβιώνουν σχεδόν αναλλοίωτοι σε όλη τη διάρκεια της ελληνι
στικής περιόδου. Ο τόπος σχηματίζεται από ένα σχεδόν ημισφαιρικό κύπελλο, που αναπτύσσεται 
συνηθέστερα απευθείας από επίπεδη, χωρίς καμία εξωτερική διαμόρφωση βάση (αριθ. 429-430, 476, 
516-517), ενώ κάποτε στηρίζεται σε απλή δακτυλιόσχημη (αριθ. 313) ή χαμηλή κωνική (αριθ. 555).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυριότερη μορφολογική διαφοροποίηση που παρατηρείται στα σκυ- 
φίδια της ομάδας εντοπίζεται στον τρόπο ένωσης της λαβής με το χείλος, στοιχείο το οποίο οδηγεί 
στη συγκρότηση δυο παραλλαγών, Α και Β. Στην παραλλαγή Α η λαβή είναι κατακόρυφη και κα
ταλήγει με την ελαφρώς υπερυψωμένη ράχη στο εσωτερικό του χείλους. Αντίθετα, στην παραλλα
γή Β η λαβή τοποθετείται οριζόντια, με τη ράχη ελάχιστα ψηλότερα από το χείλος, πράγμα που απο
τελεί και το συνηθέστερο τρόπο σύνδεσης με το αγγείο, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά παρα
δείγματα του τόπου682. Η μορφολογική αυτή διαφοροποίηση δεν υποδηλώνει οπωσδήποτε και 
χρονική απόσταση μεταξύ των παραδειγμάτων, ενώ πιθανότατα μπορεί να συνδεθεί με διαφορε
τικές κεραμικές παραδόσεις, φαινόμενο αρκετά συνηθισμένο στην εγχώρια παραγωγή, γνωστό 
και από άλλες κατηγορίες αγγείων683.

Προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου με χονδροειδή τοιχώματα και κατασκευασμένα από πορ- 
τοκαλόχρωμο με ξένες προσμείξεις πηλό, τα μόνωτα σκυφίδια από τη Λόττο αποτελούν τα μονα
δικά μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα της παραλλαγής Α, ενώ από μορφολογική άποψη μπο
ρούν να σχετιστούν με τα παραπλήσια από το λαξευτό τάφο των Χανίων, τα οποία χρονολογούνται 
στο πέρασμα από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ.684.

Η παραλλαγή Β αντιπροσωπεύεται από τα παραδείγματα αριθ. 555 και 313. Το πρώτο αγγείο, 
κατασκευασμένο από ωχροκάστανο καθαρό πηλό και με καστανό χρώμα στη ζώνη του χείλους και 
στη ράχη της λαβής, αντιστοιχεί σε τόπο του 4ου αι. π.Χ., με κυρία χαρακτηριστικά το σχετικά βα
θύ ημισφαιρικό σώμα, που στηρίζεται σε στενή χαμηλή κωνική βάση, ενώ το χείλος είναι αδια
μόρφωτο και η οριζόντια κυλινδρική λαβή κολλά στο πέρας του τοιχώματος685. Ελάχιστα διαφο
ροποιημένο στα επιμέρους χαρακτηριστικά εμφανίζεται το παράδειγμα αριθ. 313, το οποίο έχει 
κατασκευαστεί από πορτοκαλόχρωμο πηλό και καλύπτεται με καστανό γάνωμα. Η δακτυλιόσχη
μη βάση, όμοια περίπου με εκείνη των κλασικών σκυφιδίων από την Αγορά των Αθηνών686, είναι 
στενότερη σε σχέση με το υπόλοιπο αγγείο, ενώ τα τοιχώματα σε σύγκριση με το πρωιμότερο δείγ
μα διαμορφώνονται πιο ευθόγραμμα. Οι μικρές αυτές μορφολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 
διαπιστώνονται μεταξύ των πρώιμων και των όψιμων παραδειγμάτων, επιβεβαιώνουν χαρακτηρι
στικά ότι το σκεύος αυτό εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του με μορφή που ελάχιστα 
παραλλάσσει από τον αρχικό τόπο687.

Το μικρό μόνωτο σκυφίδιο αριθ. 480 με προέλευση το στρώμα καταστροφής της Λυττου, μο
λονότι δεν εντάσσεται σε καμία από τις προηγούμενες παραλλαγές, μπορεί να αναφερθεί στη σει
ρά αυτή, καθώς εμφανίζεται με συγγενικό σχήμα. Προϊόν του τοπικού εργαστηρίου, το παράδειγ

682. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα από το λαξευτό τάφο στα Χανιά, βλ. Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδελή, ό.π. υπο- 
σημ. 678.

683. Πρβλ. ενδεικτικά τις κυλινδρικές πρόχους η τα ανάλογου τΰπου κύπελλα, τους σταμνοειδείς λέβητες ή τις οινο- 
χόες/πρόχους κοινής χρήσης, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

684. Βλ. Μαρκουλάκη - Νινιου-Κινδελή, ό.π. υποσημ. 678.
685. Βλ. ΑξΟΓα XII, αριθ. 766.
686. Πρβλ. ενδεικτικά Αξονα  XII, πίν. 30, αριθ. 728, 764-766, 769-770, πίν. 31, αριθ. 749-753.
687. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο στις όλπες ή στις κοινής χρήσης αγάνωτες οινοχόες/πρόχους, βλ. σχετικά στα κεφά

λαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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μα έχει κατασκευαστεί από καστανόχρωμο καθαρό πηλό και είναι γανωμένο ολόκληρο με μελανό 
ανομοιόμορφο μεταλλικό επίχρισμα. Ο τύπος αντιστοιχεί σε μια αρκετά σπάνια κατηγορία μι
κρών αγγείων με περιορισμένη διάρκεια ζωής, καθώς το σχήμα εμφανίζεται στην Αττική περί το 
β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., χωρίς όμως να επιβιώνει στους υστεροκλασικους ή στους ελληνιστικούς 
χρόνους688. Το αγγείο αριθ. 480 έχει βάση κωνική με μικρή μαστοειδή απόφυση στην κάτω επι
φάνεια, σο5μα σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με χείλος από πλαστική λοξή ταινία, η οποία ξε
χωρίζει από το σώμα με βαθιά αυλάκωση, και οριζόντια κυλινδρική λαβή τοποθετημένη στο πέρας 
του τοιχοοματος. Το σχήμα αυτό, που ανταποκρίνεται στην κεραμική παράδοση του 4ου αι. π.Χ., 
όπως φανερώνει χαρακτηριστικό αγγείο από την Αγορά των Αθηνών689, πρέπει να θεωρηθεί αντι
προσωπευτικό παράδειγμα για τη χρονική παράταση του τυπου και σε μεταγενέστερα ανασκαφι- 
κά σύνολα, όπως αυτό της Λΰττου, χρονολογούμενο στο 221/220 π.Χ.

3) Το δίωτο (Πίν. 55β και 105β· Χρονολογικός Πίνακας XXIII)

Τα δίωτα σκυφίδια αριθ. 435 και 484, που ανήκουν στο σύνολο των ευρημάτων από το στρώμα κα
ταστροφής της Λυττου, αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία αγγείων γνωστή στην εγχώρια κεραμική 
ήδη από τη γεωμετρική περίοδο690, χωρίς όμως το σχήμα να απουσιάζει από τον αττικό Κεραμει- 
κό, όπου εμφανίζεται συγγενικό σε ανασκαφικά σύνολα γεωμετρικών ή κλασικών χρόνων, ενώ δεν 
φαίνεται να έχει συνεχιστές μετά τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ.691. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
τα δυο παραδείγματα ανταποκρίνονται περισσότερο στον πρωιμότερο τύπο των γεοιμετρικών- 
κλασικών χρόνων692, δεδομένο που επιτρέπει να θεωρηθούν ως καθυστερημένη επιβίωση του πα
λαιού αυτου σχήματος, καθώς τα ανασκαφικά δεδομένα μαρτυρουν χρονολόγηση του συνόλου της 
κεραμικής από τη Λυττο στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ. (221/220 π.Χ.)693.

Τα δυο αγγεία της σειράς, προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου, έχουν κατασκευαστεί από 
πορτοκαλόχρωμο ακάθαρτο πηλό, ο οποίος στο παράδειγμα αριθ. 484 είναι εντελοϊς καμένος 
από την πυράκτωσή του στο στρώμα καταστροφής. Το μελανό, κακής ποιότητας γάνωμα απλώ
νεται σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου και εξωτερικά στη ζώνη του χείλους και 
στις ράχες των λαβών, ενώ το υπόλοιπο σώμα και η βάση μένουν άβαφα694. Στο γενικό σχήμα και 
παρά τις μικρές μορφολογικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν, τα δυο σκυφίδια χαρακτηρί
ζονται κυρίως για το περισσότερο (αριθ. 484) ή λιγότερο (αριθ. 435) καμπύλο περίγραμμα του

688. Για το είδος αυτό του αγγείου και για σχετικές παρατηρήσεις ή παραδείγματα, βλ. A gora  XII, 127, 291, σχέδ. 8, 
πίν. 31, αριθ. 776 (375-350 π.Χ.). Πρβλ. επίσης δυο αγγεία ανάλογου τυπου από την Κνωσό, που πρέπει να είναι εισηγ
μένα, βλ. σχετικά U M , πίν. 77, Η7/3 (β'τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.)· K D S, 31, σχέδ. 13, πίν. 14, El (375-350 π.Χ.).

689. Για αττικά παραδείγματα, βλ. Agora XII, ό.π. Πρβλ. επίσης τα εισηγμένα στην Κνωσό, βλ. προηγούμενη υποση
μείωση. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα αττικά και στο παράδειγμα από τη Λυττο αφορούν τόσο την ποιό
τητα του γανώματος όσο και την παρουσία των δυο μελανόχρωμιον ομόκεντρων κύκλων στην κάτω ερυθρόχρωμη επιφά
νεια της βάσης, οι οποίες λείπουν στο κρητικό παράδειγμα.

690. Για παραδείγματα από την εγχώρια παραγωγή των γεωμετρικών-αρχαϊκών χρόνων με τη χαρακτηριστική δια- 
κόσμησητης περιόδου που εκπροσωπούν, βλ. ενδεικτικά U M , πίν. 56, GE12, GE13, πίν. 57, GH15, πίν. 58, GH6.

691. Βλ. Agora XII, 87, 261, πίν. 17, αριθ. 364 (περί το 600 π.Χ.), αριθ. 365 (600-575 π.Χ.), αριθ. 371-373 (5ος αι. 
π.Χ.). Πρβλ. γενικά για τον τύπο τους δίωτους σκύφους τύπου «boisai», καθιός επίσης και εκείνους με την ονομασία «cup- 
skyphos», βλ. Agora  XII, 107-110, πίν. 24, 53, αριθ. 532-561 και 25-27, 54-55, αριθ. 562-623.

692. ΓΙρβλ. για το σχήμα το ανάλογο των παραδειγμάτων από την Κνωσό, βλ. U M , ό.π. υποσημ. 690.
693. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα είδη αγγείων από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, πρβλ. ενδεικτικά 

τον κάνθαρο αριθ. 423 ή το μόνοπο σκυφίδιο αριθ. 480, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για 
την εξέλιξη των σχημάτων τους.

694. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε σταμνοειδεΐς λέβητες τύπου Β ή σε μεταγενέστερες τριφυλλόστομες οινοχό- 
ες και κυλινδρικές πρόχους από την περιοχή της Κνωσού, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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σοψατος, που άλλοτε στηρίζεται σε μικρή δα- 
κτυλιόσχημη βάση (αριθ. 484) άλλοτε πάλι α
ναπτύσσεται απευθείας από την ελάχιστα κοί
λη κάτω επιφάνεια στήριξης (αριθ. 435). Το 
χείλος αποδίδεται σχεδόν οριζόντιο με έντονη 
στροφή προς τα έξω, ενώ στη ρίζα του τοπο
θετούνται οι οριζόντιες, ελάχιστα υψωμένες, 
χοντρές ταινιωτές λαβές. Μολονότι τα δυο αγ
γεία αποδίδουν ένα σχήμα σπάνιο για την εγ
χώρια παραγωγή, θα μπορούσαν να παραβλη
θούν γενικά με τα δίωτα σκυφίδια των υστερο- 
κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, τα 
οποία απαντουν σε περιοχές εκτός Κρήτης, πα
ρά το γεγονός ότι εκείνα παρουσιάζονται αρ
κετά διαφοροποιημένα σε σχέση με τα Κρητι
κά παραδείγματα695.

Η ΦΙΑΛΗ ΤΥΠΟΥ «MEDUSA BOWL»

(II ίν. 55γ και 105γ-106α· Χρονολογικός Πίνα
κας XXIV)

Η φιάλη τόπου «Medusa bowl» με το άριστης 
ποιότητας γάνωμα και το χαρακτηριστικό πλα
στικό διάκοσμο, που συνδυάζεται με θέματα 
της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος», αντιπρο
σωπεύει ξεχωριστή και σπάνια κατηγορία αγ
γείων τόσο στο σύνολο της εγχώριας παραγω
γής όσο και ευρυτερα696. Τα γνωστά παραδείγ
ματα του τόπου προέρχονται από ποικίλες πε
ριοχές της κεντρικής Κρήτης (αριθ. 427, Λυτ- 
τος· αριθ. 655, Αστρίτου αριθ. 144, 198, «Ανεξε
ρεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 48, αποθέτης Μικρού

695. Πρβλ. ενδεικτικά Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, 
Π Ε λ λ Κ ε ρ ,  πίν. 43α, y, Π4423 (310-300 π.Χ.), Π2687 (α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.)· M édéon V, 37, σχέδ. 35-36, 41.4 
(αρχές του 3ου αι. π.Χ.), 46, σχέδ. 60-61,59 Β.2, 49, σχέδ. 
68069, 60.4, 61, σχέδ. 109-110, αριθ. 75.6 (α'μισότου 3ου 
αι. π.Χ.), 73, σχέδ. 143-144, 129 Β.2 (περί το 300 π.Χ.).

696. Για παραδείγματα και σχετική βιβλιογραφία, βλ. 
M edusa R ondanin i, 59-70· U M , 129-130, πίν. 96, Η26/2, πίν. 
116α-β· Hadjimichali 1971,204-208, εικ. 40-41· Stylistic Pro

gression, 31-37· Rizza - Scrinari 1968, 65, πίν. 102e, 66, 
αριθ. 14· Hood et al. 1964, πίν.14/2 (Περισάκια, περιοχή 
Ελεΰθερνας)· Courby 1992, 227, 4Α· Rayet - Collignon 
1888, 331, εικ. 12l· H adra  I, 126-29, 136, «ζωγράφος του 
μαιάνδρου».
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Ανακτόρου· αριθ. 6, Απολλωνία)697, ενώ κατά: χον Callaghan ο τύπος θα πρέπει να προσγραφεί στο 
τοπικό εργαστήριο της Κνωσού698. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος μελετητής θεωρεί πιθανότερη την 
τελετουργική χρήση του αγγείου, ενώ η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να αποκλείει και το συνηθέστε- 
ρο για τον τύπο καθημερινό προορισμό699. Ο χρονολογικός προσδιορισμός των αγγείων στηρίζε
ται κατά κύριο λόγο στα ανασκαφικά δεδομένα, εφόσον υπάρχουν, ενώ σημαντική βοήθεια προ
σφέρουν οι διακοσμητικές ομοιότητες των παραδειγμάτων με σύγχρονα αγγεία από άλλες κατη
γορίες κεραμικής. Με βάση τη συγκριτική εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων, η χρονική διάρ
κεια του τύπου μπορεί να τοποθετηθεί στο διάστημα λίγο πριν από το 221/220 π.Χ. έως τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα700.

Τα γενικά χαρακτηριστικά της φιάλης είναι απλά και περιορίζονται σε ρηχό ανοιχτό, ημισφαι- 
ρικό κύπελλο, το οποίο καλύπτεται εσωτερικά και εξωτερικά από στιλπνό μελανό γάνωμα. Η διακό- 
σμηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» οργανώνεται σε ζώνες στο εσωτερικό του αγγείου, ενώ στο 
κέντρο του πυθμένα, σε υψηλό συνήθως ανάγλυφο, αποδίδεται κεφάλι Μέδουσας, το οποίο προβάλ
λει συχνά από άνθος ή φωτοστέφανο701. Στην αρχή της σειράς θα πρέπει να τοποθετηθεί το παρά
δειγμα αριθ. 427 από τη Λύττο, που χρονολογείται λίγο πριν από το 221/220 π.Χ. Το αγγείο παρου
σιάζεται με πρώιμα χαρακτηριστικά, τα οποία εντοπίζονται τόσο στη χρήση του απλού χαράγματος 
στη θέση της συνηθέστερης ακιδωτής διακόσμησης των μεταγενέστερων παραδειγμάτων, όσο και 
στην εμφάνιση της απλούστερης διχρωμίας για την απόδοση των γραπτών θεμάτων. Με βάση τα δε
δομένα αυτά, το παράδειγμα από τη Λύττο μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ενδιάμεση ή με
ταβατική μορφή, που οδηγεί στα κανονικά παραδείγματα του τύπου, τα οποία εμφανίζονται μετά 
την καταστροφή της Λύττου και διακρίνονται για τη σύνθετη και πλούσια διακόσμηοή τους.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της μορφής αποτελεί η φιάλη αριθ. 655, που χρονολο
γείται περί το 200 π.Χ. ή λίγο αργότερα702. Στο αγγείο αυτό αναγνωρίζονται όλα τα τυπικά χαρα
κτηριστικά της κατηγορίας, δηλαδή ο πολύχρωμος διάκοσμος, ο οποίος συνδυάζεται με μεγαλύ
τερη ποικιλία θεμάτων, και η χρήση της ακιδωτής διακόσμησης. Ελάχιστα νεότερη θεωρείται η 
φιάλη αριθ. 198, που χρονολογείται στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Στο παράδειγμα αυτό οι λε
πτομέρειες του προσώπου της Μέδουσας έχουν διαβρωθεί, καθώς η μήτρα έχει φθαρεί, ενώ ο γρα
πτός διάκοσμος εμφανίζει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας. Το παράδειγμα αριθ. 6 
διατηρεί μόνο το ανάγλυφο κεφάλι της Μέδουσας, το οποίο είναι ιδιαίτερα φθαρμένο και περι
βάλλεται από δύο χαρακτούς κύκλους. Το θραύσμα χαρακτηρίζεται για τη χρήση της απλής εγχά-

697. ΓΙρβλ. σχετικά τα θραύσματα 71Ρ5 απάτη Γόρτυνα, βλ. Gortina II, 114, αριθ. 12, πίν. 1:2 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). Βλ. 
επίσης V. La Rosa, Β ' Ε λλΚ ερ , πίν. 82b, c, d/a-d, F5672, F5670, F6307· Ch. Portale, Γ '  Ε λλΚ ερ , πίν. 203β· A S A ten e  IV-V 
(1921-1922), 172, σχέδ. 8.

698. ΒΛ. σχετικά M edusa R ondan in i, 67. Για την προέλευση του τυπου έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Η Hadji- 
michali αποδίδει με επιφύλαξη τον τύπο οε κρητικό εργαστήριο, το οποίο έχει δεχθεί έντονη επίδραση από την αλεξαν
δρινή μεταλλοτεχνία, βλ. Hadjimichali 1971,207. Αντίθετα, ο Pagenstecher θεωρεί ως τόπο καταγωγής του τυπου την Αλε
ξάνδρεια της Αίγυπτου, ενώ ο Courby πιστεύει ότι ο τύπος του μεταλλίου έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα, βλ. Pagenstecher 
1909, 8· Courby 1992, 273.

699. Ο Callaghan στηρίζει το δεδομένο αυτό τόσο στο υψηλής ποιότητας γάνωμα και στην πολύχρωμη διακόσμηση 
όοο και στο θεματικό περιεχόμενο του διακόσμου, βλ. σχετικά Stylistic Progression, 37. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 
τα γραπτά θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», όπως τα βουκράνια ή οι ταινίες δεμένες οε «φιόγκους», απαντουν 
και σε άλλες κατηγορίες αγγείων καθημερινής χρήσης, όπως σε κανθάρους, τριφυλλόστομες οινοχόες, πρόχους με λαιμό, 
ενολ ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν και από την εξέταση του μεταλλίου στον πυθμένα της φιάλης, βλ. σχετικά στα κε
φάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων και στα αντίστοιχα για το διάκοσμο των αγγείων.

700. Το παράδειγμα από τη Λατώ, που προέρχεται από ανασκαφικά στρώμα των αρχών του 3ου αι.π.Χ., θα πρέπει, 
το πιθανότερο, να θεωρηθεί ως μη στρωματογραφημένο, βλ. Hadjimichali 1971, 207.

701. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο των αγγείων και στο αντίστοιχο για την κατηγορία «Δυτι
κής Κλιτυος».

702. Βλ. σχετικά M edusa R ondan in i, 63.
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ραξης στη θέση της συνηθέστερης ακιδωτής διακόσμησης. Επίσης, η προέλευσή του από το στρώ
μα καταστροφής της Απολλωνίας, χρονολογούμενο στο 171 π.Χ.703, οδηγεί στη διαπίστωση για 
απλοποίηση στην απόδοση του διακόσμου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η οποία θα ολο
κληρωθεί περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Φιάλες τυπου «Medusa bowl», αποσπασματικής διατήρησης, είναι γνωστές και από την περιοχή 
της Μεσαράς. Τμήμα από το ανάγλυφο κεφάλι Μέδουσας παραδίδει το θραύσμα 71Ρ5 από τη 
Γόρτυνα, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.704, ενώ τα παραδείγματα από το χώρο της 
Φαιστού εκπροσωπούν την τελική φάση του τυπου705. Αξιομνημόνευτη είναι η χρήση της διπλής 
ακιδωτής διακόσμησης στο θραύσμα F5672, που ανήκει στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., ενώ τα πα
ραδείγματα F5670 και F6307, με την απλή εγχάραξη και την απλοποιημένη διακόσμηση, αποτε
λούν το νεότερο όριο της σειράς, το οποίο τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Η φιάλη αρίθ. 48, που χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., θα μπορούσε να χαρακτηρι
στεί ο)ς παράδειγμα εκτός της κανονικής σειράς του τυπου. Μολονότι διατηρεί το γραπτό διάκοσμο από 
ταινίες και βουκράνια, στην απόδοση των θεμάτων απουσιάζει ο φυσιοκρατικός χαρακτήρας των πα- 
λαιότερων παραδειγμάτων, ενώ εμφανής είναι η διάθεση της σχηματοποίησης, ακόμη και της παρα
μόρφωσης. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί η απουσία του μεταλλίου στο κέντρο του πυθμένα, που 
έχει αντικατασταθεί από πολύφυλλο γραπτό ρόδακα, ενώ η χρήση της απλής εγχάραξης στη θέση της 
καθιερωμένης ακιδωτής αποτελούν οτοιχεία τα οποία προσδίδουν διαφορετικό χαρακτήρα στο παρά
δειγμα και το απομακρΰνουν από τα πλαίσια της κανονικής σειράς του τυπου.

Ε. ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΛΕΚΑΝΗ

(Πίν. 55δ-59α και 106β-107α· Χρονολογικός Πίνακας XXV)

Οι λεκάνες από την κεντρική Κρήτη συγκροτούν πολυάριθμη ομάδα ανάμεσα στα απλά αγγεία 
καθημερινής χρήσης, ενώ με το σχήμα τους αντιπροσωπεύουν τοπικές παραλλαγές ή απομιμήσεις 
αττικών, κυρίως, τύπων, που γνώρισαν μεγάλη διάδοση στους ελληνιστικούς χρόνους706. Στην πλει
ονότητά τους τα παραδείγματα της ομάδας προέρχονται από την περιοχή της Κ νω σού707 (αριθ. 
104, 124-126, 160, 188, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 55, 82, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 
268, δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι- αριθ. 368-371, ιερό Γλαυκου) ή από τη Λΰττο 
(αριθ. 447, 464, 467, 468-469, 496-500), ενώ από την Απολλωνία αναφέρεταιτο αγγείο αριθ. 10. Τα

703. Βλ. σχετικά στο αντίστοιχο εισαγωγικά κεφάλαιο του περιγραφικού καταλόγου και σε εκείνο για τα ιστορικά δε
δομένα της εποχής.

704. Η Papadopoulos θεωρεί ότι το δείγμα αυτό είναι εισηγμένο από την Κνωσό, για σχετικά σχόλια βλ. Cortina II, 
ό.π. υποσημ. 697.

705. Η καταστροφή της Φαιστού από τη γειτονική Γόρτυνα τοποθετείται περί στο 150 π.Χ., γεγονός που αποτελεί 
σταθερό terminum ante quem για τη χρονολόγηση της κεραμικής από το στρώμα καταστροφής της Φαιστού, βλ. σχετι
κά Στράβων X, 479- Guarducci, IC , I, 268- Manganaro 1978, 55- V. La Rosa, B ' Ε λλΚ ερ , 160-166.

706. Για αττικά παραδείγματα, βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 468-470, σχέδ. 122, όπου η μορφολογική εξέλιξη του 
τυπου συνδέεται περισσότερο με την απόδοση του χείλους. Για αττικές απομιμήσεις ή παραλλαγές, βλ. ενδεικτικά Μ. Νι- 
κολαΐδου-Πατέρα, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 108, 113, πίν. 63 (Α4284, Α4286)- A. Bozkova, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 227, πίν. Ι74α-β· Braun 1970, 186, 
σχέδ. 28, 30, αριθ. 152, 189.

707. Ο αριθμός των λεκανών από την περιοχή της Κνωσού είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα παραδείγματα δεν 
έχουν περιληφθεί στον περιγραφικό κατάλογο οΰτε σχολιάζονται στο επιμέρους κεφάλαιο, είτε επειδή δεν κατέστη δυνα
τόν να εντοπιστούν είτε λόγω της θραυσματικής κατάστασής τους δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στη μορφολογική εξέλιξη 
του τυπου.
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XXV. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΑΝΗ

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
I
Α

VΤ\

Α Β
320
310

300
290
280
270

260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160

150
140
130
120
110
100
90
80

70

60

50

=:::====== ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΛΟ ΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

γνωστά παραδείγματα του τύπου από την πε
ριοχή της Μεσαράς είναι σχετικά ολιγάριθμα 
και προέρχονται κυρίως από τη Φαιστό (αριθ. 
618, 625-627), ενώ κοντά σε αυτά μπορούν να 
προστεθούν και ελάχιστα θραύσματα από τη 
Γόρτυνα708.

Τα περισσότερα από τα αγγεία της σειράς 
ανήκουν σε χρονολογημένα σύνολα709, πράγμα 
που επιτρέπει την κατά προσέγγιση τυπολογική 
και χρονολογική ταξινόμηση, χωρίς όμως το 
δεδομένο αυτό να θεωρείται σε κάθε περίπτω
ση απόλυτο. Με βάση τα ανασκαφικά στοιχεία, 
οι λεκάνες της ομάδας καλύπτουν το χρονικό 
διάστημα από τις αρχές του 3ου έως τα τέλη του 
2ου αι. π.Χ., ενώ από μορφολογική άποψη η 
ποικιλία των τύπων που αντιπροσωπεύουν δεν 
είναι ανάλογη και προς την αριθμητική εικόνα 
τους. Πάντως, αξιοσημείωτη είναι η εμμονή σε 
τύπους παλαιούς, που χρησιμοποιούνται χωρίς 
ουσιώδεις αλλαγές έως τους όψιμους ελληνιστι
κούς χρόνους, φαινόμενο το οποίο σχετίζεται 
συχνά με τη βραδεία εξέλιξη των απλών σχημά
των, ενώ παράλληλα καταδεικνύει το συντηρη
τισμό της εγχώριας κεραμικής710.

Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστι
κά, οι λεκάνες της ομάδας μπορούν να διακρι- 
θούν σε δύο κύριους τύπους (Α και Β), με ποικι
λία παραλλαγών ο καθένας. Ο τύπος Α χαρα
κτηρίζεται για την πλατιά επιφάνεια έδρασης 
και τα κυλινδρικά, ευρύτερα προς τα επάνω 
τοιχώματα, σε αντίθεση με τον τύπο Β, που εμ
φανίζει ένα βασικό ημισφαιρικό σχήμα. Στον

708. Η δημοσιευμένη ελληνιστική κεραμική από τη 
Γόρτυνα δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κατάλογο 
αυτής της μελέτης, για το λόγο ότι τα αγγεία στην πλειονό
τητά τους είναι θραυσματικής κατάστασης. Αναφέρονται 
κατά περίπτωση μόνον ορισμένοι χαρακτηριστικοί τύποι 
στην εξέταση της εξέλιξης του σχήματος των αγγείων, βλ. 
σχετικά Cortina I, 169-198, ιδιαίτερα για τον τύπο, 187- 
188, αριθ. 76-79, σχέδ. 185.

709. Για τη χρονολογική τοποθέτηση των ανασκαφι- 
κών συνόλων όπου εντάσσονται τα παραδείγματα, βλ. σχε
τικά στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγραφι
κού καταλόγου.

710. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες κατηγο
ρίες απλών αγγείων, όπως σε μαγειρικά σκευή ή σε κοινής 
χρήσης οινοχόες/πρόχους, βλ. σχετικά στα κεφάλαια για τους 
τυπους. Για σχετικά σχόλια, βλ. επίσης στο κεφάλαιο για 
τα τοπικά εργαστήρια.
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τΰπο Α εντάσσονται όλα σχεδόν τα αγγεία από τη Λόττο (αριθ. 447, 464, 467-469, 497-499) και τα πα
ραδείγματα αριθ. 104, 125 και 188 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», τα οποία, αν και δεν δίνουν την 
απαραίτητη πλήρη εικόνα του τόπου, όμως τα επιμερους μορφολογικά γνωρίσματα τους επιτρέ
πουν με μεγάλη πιθανότητα την προσγραφή τους στον τόπο Α. Εκτός από τις λεκάνες με προέλευ
ση το στρώμα καταστροφής της Λυττου (221/220 π.Χ.), οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν με βά
ση το σταθερό αυτό χρονολογικό σημείο στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., τα υπόλοιπα παραδείγ
ματα από την Κνωσό, σύμφωνα με τα ανασκαφικά-μορφολογικά στοιχεία, εντάσσονται σε διαφο
ρετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή στις αρχές του 3ου (αριθ. 104, 125) και στο α' μισό του 2ου αι. 
π.Χ. (αριθ. 188).

Σε όλες σχεδόν τις λεκάνες του τόπου Α χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί το βαρύ σώμα με 
τα χοντρά τοιχώματα και η αδρή επιφάνεια, ενώ ξεχωριστή σημασία έχει επίσης η σύσταση του 
πηλού, που επιτρέπει την αναγνώριση των εργαστηρίων προέλευσης των παραδειγμάτων. Τα αγ
γεία από τη Λόττο είναι κατασκευασμένα από το χαρακτηριστικό ντόπιο πορτοκαλοκόκκινο ακά
θαρτο πηλό, γνωστό και από άλλες κατηγορίες κεραμικής του τοπικού εργαστηρίου711. Αντίθετα, 
στα θραύσματα από την Κνωσό ο πηλός είναι διαφορετικός τόσο στη σύσταση όσο και στην υφή. Το 
χρώμα είναι ωχροκάστανο έως καστανό, με ελάχιστες ξένες προσμείξεις, ενώ σε ό,τι αφορά την 
απόδοση της επιφάνειας, αυτή είναι λεία και καθαρή. Όλα τα παραδείγματα της ομάδας είναι 
αγάνωτα, με εξαίρεση τα αριθ. 467, 498 και 499, όπου ομόκεντρες καστανόχρωμες ταινίες περιτρέ
χουν την εσωτερική επιφάνεια, στοιχείο γνωστό και από αττικά παραδείγματα των αρχαϊκών-κλα- 
σικών χρόνων712.

Οι λεκάνες τόπου Α, γενικά μεγάλου μεγέθους713, έχουν το βασικό κυλινδρικό ή ελαφρώς κω
νικό σχήμα με τη μεγάλη επιφάνεια στήριξης και το ευρό άνοιγμα στο επάνω τμήμα. Οι ελάχιστες 
όμως διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται ανάμεσα στα παραδείγματα και εντοπίζονται κυρίως 
στη διαμόρφωση της βάσης ή του χείλους αποτελούν τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθορίζουν τις 
ποικιλίες ή τις παραλλαγές του τόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των αγγείων αυτου 
του είδους οι μορφολογικές διαφορές δεν έχουν απαραίτητα και χρονολογική σημασία, αλλά πε
ρισσότερο μπορούν να σχετιστούν με τις προτιμήσεις των τοπικών εργαστηρίων, που αντλούν συ
χνά στοιχεία από την κοινή ελληνιστική και ιδιαίτερα την αττική κεραμική, τα οποία στη συνέχεια 
προσαρμόζουν στη δική τους εγχώρια παράδοση.

Στα παραδείγματα τόπου Α η διαμόρφωση της βάσης είναι ελάχιστα επιμελημένη, καθώς 
στα περισσότερα αγγεία, κυρίως σε αυτά από τη Λόττο, αποδίδεται δακτυλιόσχημη μόνον εξωτε
ρικά και πάντοτε επίπεδη στην κάτω επιφάνεια (αριθ. 464, 467, 469, 497-499), ενώ σε μία περί
πτωση είναι εντελώς αδιαμόρφωτη (αριθ. 468)714. Αντίθετα, στο παραδείγματα αριθ. 104 και 188 
από την Κνωσό η απόδοση της βάσης είναι επιμελέστερη, καθώς σχηματίζεται δακτυλιόσχημη, 
συμπαγής (αριθ. 104) ή κοίλη στην κάτω επιφάνεια όπου χαράσσεται αβαθής κυκλική αυλάκωση 
(αριθ. 188), στοιχείο γνωστό και από άλλα, σχεδόν σύγχρονα ή πρωιμότερα είδη αγγείων από την 
ίδια περιοχή715.

711. Με όμοιο πηλό είναι κατασκευαομένα τα περισσότερα αγγεία από το στρώμα καταστροφής της Λυττου. Για πε
ρισσότερες παρατηρήσεις, βλ. στο κεφάλαιο για το τοπικό εργαστήριο της Λυττου.

712. Για ανάλογο χαρακτηριστικό, βλ. Agora XII, 359, 365, πίν. 82, 87, αριθ. 1745 (αρχέςτου 6ου αι. π.Χ.), 1836 (330- 
320 π.Χ.).

713. Η διάμετρος του χείλους κυμαίνεται από 0,30-0,70 μ. περίπου.
714. Πρβλ. για την παραπλήσια διαμόρφωση της βάσης και το παράδειγμα από τη Λατώ, βλ. Hadjimichali 1971,202, 

σχέδ. 39, αριθ. 426.
715. ΙΙρβλ. όμοιο ή παραπλήσιο χαρακτηριστικό σε πινάκια, αμφορίσκους ή κυλινδρικά κύπελλα, βλ. ενδεικτικά ί/Μ, 

πίν. 88-89, Η 14/1-2, Η 14/9 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.). Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε λεκάνη κλασικών χρόνων από 
τον ίδιο χώρο, βλ. U M , πίν. 79, Η 10/6 (4ος αι. π.Χ.).
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Ποικιλότροπα διαμορφώνεται και το χείλος, που συνήθως αποδίδεται καμπύλο, στραμμένο 
λιγότερο (αριθ. 467-469) ή περισσότερο προς τα έξω και κάτω (αριθ. 104, 125, 188, 464, 497-499), 
στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τα αττικά πρότυπα716. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
αποτελεί επίσης το έντονο, ενίοτε οξυκόρυφο έξαρμα, που υπογραμμίζει συχνά το χείλος (αριθ. 
464, 468, 497-498), μορφολογικό στοιχείο το οποίο αναγνωρίζεται σε ανάλογα αγγεία από άλλες 
περιοχές της Κρήτης717, χωρίς να λείπουν και τα αττικά παράλληλα718. Εξαίρεση στον κανόνα 
αποτελεί η λεκάνη αριθ. 499, όπου τη ρίζα του χείλους περιτρέχει πλατιά ανάγλυφη ταινία με ορι
ζόντια νεύρωση στο μέσον του υψους.

Επιπλέον, τυπικό και χαρακτηριστικό γνώρισμα για σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων εί
ναι οι μικρές οριζόντιες κυλινδρικές λαβές, κολλημένες σχεδόν κάτω από το χείλος719 (αριθ. 
464, 467, 469, 497-498), ενώ στο παράδειγμα αριθ. 499 υπάρχει μία μόνο λαβή, η οποία δια
μορφώνεται δακτυλιόσχημη και τοποθετείται οριζόντια στην άκρη του χείλους. Το χαρακτηρι
στικό αυτό, ιδιαίτερα σπάνιο για την κατηγορία γενικότερα, μπορεί να παραβληθεί με την 
αντίστοιχη μορφή της λεκάνης αριθ. 1790 από την αθηναϊκή Αγορά720, ενώ ανάλογο γνώρισμα 
είναι αρκετά συνηθισμένο σε άλλα είδη αγγείων721. Αντίθετα, στη λεκάνη αριθ. 468 οι λαβές 
πλάθονται μικρές, συμπαγείς, τετράγωνης διατομής και τοποθετούνται λίγο επάνω από την 
επίπεδη επιφάνεια στήριξης, αποδίδοντας μορφή ξεχωριστή και σπάνια για τα τωρινά δεδο
μένα. Εξίσου χαρακτηριστική είναι η απόδοση της εσωτερικής επιφάνειας στο ίδιο αγγείο, 
όπου στον πυθμένα διαμορφώνονται ομόκεντρες αυλακώσεις, ενώ περιμετρικά χαράσσονται 
λογχόσχημα φύλλα.

Στον τύπο Β, όπου περιλαμβάνονται συνηθέστερα λεκάνες μικρού μεγέθους και από περισσό
τερες περιοχές της κεντρικής Κρήτης, αναγνωρίζονται δυο ποικιλίες (σ' και β'), οι οποίες στηρίζο
νται κυρίως στη διαφορετική απόδοση των λαβών, ενώ σε δυο περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν 
(αριθ. 500, 625). Στην ποικιλία α' οι, κατά κανόνα, κυλινδρικές λεπτές, πεταλόσχημες λαβές υψώ
νονται από το μέσον περίπου του τοιχώματος και με έντονη καμπύλη καταλήγουν στην κάτω επι
φάνεια του χείλους (αριθ. 124, 126, 369, 496), το οποίο σε μία περίπτωση εγγίζουν (αριθ. 126)722. 
Αντίθετα, οι λαβές της ποικιλίας β' πλάθονται ταινιωτές, συχνά με κεντρική αυλάκωση, και κολ
λούν ακριβώς κάτω από το χείλος (αριθ. 10, 55, 82, 160, 268, 368, 370-371,618, 626)723.

Στο γενικό σχήμα τα αγγεία και των δυο ποικιλιών έχουν το βασικό ημισφαιρικό σχήμα

716. Για την εξέλιξη της μορφής αυτής του χείλους, βλ. Η. Thompson, ό.π. υποσημ. 706, όπου και περιοσότερα πα
ραδείγματα.

717. Βλ. Hadjimichali, ό.π. υποσημ. 714.
718. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε λεκάνες αρχαϊκών-κλασικών χρόνων από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XII, 

359, 361, πίν. 82-83, αριθ. 1741, 1785.
719. Για τους τρόπους ένωσης των λαβών με το σώμα της λεκάνης, βλ. σχετικά Agora XII, 213-214, όπου για την κα

τηγορία αυτή της κεραμικής το στοιχείο αυτό, τουλάχιστον στους αρχαϊκοΰς-κλασικούς χρόνους, έχει και χρονολογική 
σημασία.

720. Βλ. Agora XII, 362, πίν. 83.
721. Πρβλ. σχετικά την κατηγορία των μόνωτων σκυφιδίων των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων, βλ. Agora XII, 124-127, 

σχέδ. 8, 22, πίν. 30-31, 56, αριθ. 724-726. Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη 
του σχήματος.

722. Ο τύπος αυτός της λεκάνης είναι αττικός και ανάγεται στους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους, ενώ στους όψιμους 
αρχαϊκους-κλασικους γίνεται αρκετά δημοφιλής και διαδίδεται σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, βλ. σχετικά Agora  
XII, 214-215, σχέδ. 15, 20, πίν. 86, αριθ. 1821-1834. Πρβλ. επίσης για τον ίδιο τύπο το παράδειγμα από την Ηιόνα της 
ανατολικής Μακεδονίας, βλ. Μ. Νικολαΐδου - Πατέρα, ό.π. υποσημ. 706. Για το σχήμα των λαβών, πρβλ. ανάλογη δια
μόρφωση και στους κωδωνόσχημους κρατήρες, βλ. Agora XII, 55, πίν. 3, αριθ. 60-61.

723. Ο τρόπος αυτός ένωσης των λαβών με το αγγείο, καθώς επίσης και η ταινιωτή διάπλασή τους είναι οι επικρατέ
στερες μορφές του εξεταζόμενου τύπου. Πρβλ. σχετικά τα πρωιμότερα παραδείγματα από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora  
XII, καθώς επίσης και το αγγείο Κ224 από την Ελεύθερνα, βλ. Ελενθερνα  II, 105, σχέδ. 29.
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του αρχικού τΰπου, που στηρίζεται σε δακτυλιόσχημη βάση και καταλήγει σε χείλος πλατύ και 
επίπεδο724. Ωστόσο, τα επιμέρους μορφολογικά γνωρίσματα των παραδειγμάτων εμφανίζο
νται συχνά ελάχιστα παραλλαγμένα, στοιχείο το οποίο σχετίζεται περισσότερο με τη γνωστή 
ποικιλομορφία της εγχο5ριας παραγωγής, ενώ δεν φαίνεται να υποδηλώνει χρονική απόσταση 
μεταξύ των παραδειγμάτων725. Σε ό,τι αφορά τη χρονική έκταση του τύπου Β, σύμφωνα με τα 
ανασκαφικά στοιχεία, οι λεκάνες της ομάδας καλύπτουν γενικά την περίοδο από τις αρχές του 
3ου έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., χωρίς όμως το δεδομένο αυτό να προσφέρει και την ολοκλη
ρωμένη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος. Πάντως, τα παραδείγματα της ομά
δας είναι χαρακτηριστικά και δίνουν καλή εικόνα του είδους μέσα στην εγχώρια ελληνιστική 
κεραμική.

Οι λεκάνες που προσγράφονται γενικά στον τύπο Β έχουν κατασκευαστεί με περισσότερη επι
μέλεια σε σύγκριση με εκείνες του τύπου Α. Ο πηλός είναι καλύτερης ποιότητας, ενώ στην πλειο
νότητά τους καλύπτονται εσωτερικά από καστανοκόκκινο ή μελανό γάνωμα, το οποίο συχνά απλώ
νεται στο χείλος ή ακόμη και στην εξωτερική του ζώνη (αριθ. 10, 55, 82, 126, 160, 368-371, 496, 
618). Σε μία μόνο περίπτωση το αγγείο είναι αγάνωτο (αριθ. 500), ενώ σε δύο παραδείγματα από 
τη Φαιστό (αριθ. 625-626) η άβαφη επιφάνεια έχει υποστεί διαφορετική επεξεργασία και η υφή 
της είναι λεία, όμοια περίπου με εκείνη των μελανόγραφων υδριών της κατηγορίας «Ηπάι^», κα
θώς και άλλων τύπων της εγχώριας παραγωγής726.

Οι λεκάνες της ποικιλίας α', που είναι σχετικά ολιγάριθμες, έχουν σχεδόν όμοιο σχήμα, ενώ 
στη μορφή τους αναγνωρίζεται ο αττικός τύπος των κλασικών χρόνων με τις χαρακτηριστικές πε- 
ταλόσχημες λαβές, στοιχείο το οποίο κατ’ εξοχήν προσδιορίζει την ομάδα727. Τα παραδείγματα 
αριθ. 124 και 126, που αντιπροσωπεύουν την πρωιμότερη φάση της ποικιλίας α', εκτός από το ημι- 
σφαιρικό σώμα και τις χαρακτηριστικές λαβές (αριθ. 126) διακρίνονται επίσης για τις οριζόντιες 
χαράξεις στο ύψος των λαβών, οι οποίες στο παράδειγμα αριθ. 124 συνδυάζονται με κυματοειδή 
χαρακτή γραμμή και αποδίδουν στοιχεία ξεχωριστά για τη σειρά, καθώς επαναλαμβάνονται σχε
δόν ομοιότροπα και στο αγγείο αριθ. 496728. Παράλληλα, το χείλος αποδίδεται πλατύ και στραμ
μένο προς τα έξω, μορφή γνωστή και από άλλες κατηγορίες κεραμικής, ιδιαίτερα από την περιο
χή της Κνωσού729. Σχεδόν ταυτόσημη μορφή έχει και η λεκάνη αριθ. 496, που χρονολογείται λίγο 
πριν από το 221/220 π.Χ., ενώ με ανάλογο σχήμα εμφανίζεται και η μικρογραφική αριθ. 369, η 
οποία εντάσσεται γενικά στον 3ο αι. π.Χ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδειγμάτων και κοι
νό για τις περισσότερες λεκάνες του τύπου Β είναι το πλατύ επίπεδο (αριθ. 496) ή στραμμένο προς

724. Γενικά για το σχήμα αυτό της λεκάνης, πρβλ. τα πρωιμότερα παραδείγματα από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora  
XII, πίν. 83-87. Με όμοιο γενικά σχήμα εμφανίζονται και τα παραδείγματα από την Ελεΰθερνα, βλ. Ελενθερνα  II, σχέδ. 
28, Κ222-Κ231.

725. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας παραγωγής. Η ποικιλομορφία της εγ
χώριας ελληνιστικής κεραμικής αποδίδει φαινόμενο γνωστό και σε άλλα κέντρα της εποχής, γεγονός που σχετίζεται πε
ρισσότερο με την αυτόνομη παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων, η οποία έχει ως φυσικό επακόλουθο τη διαμόρφωση 
και καθιέριοση ενός ιδιαίτερου κεραμικού χαρακτήρα για κάθε περιοχή. Για σχετικά σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τα το
πικά εργαστήρια. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στην ελληνιστική κεραμική από τη Μακεδονία, βλ. σχετικά Δρουγου - 
Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 167-168· Β. Ποΰλιος, Γ ' Ε λλΚ ερ , 123-127.

726. Για την τεχνική της «λείανσης», βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τον τύπο της τριφυλλόστομης οινοχόης, όπου και 
σχετικά παραδείγματα.

727. Σε ό,τι αφορά το παράδειγμα αριθ. 124 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προσγραφή του στην ποικιλία α' οφεί
λεται κυρίως στο σχήμα του σώματος και στα χαρακτά στοιχεία που απλώνονται στο ύψος των λαβών, καθώς οι ίδιες οι 
λαβές δεν σώζονται.

728. Χαρακτηριστικό δείγμα της ίδιας παραλλαγής αποτελεί και η λεκάνη Η 19/6 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», 
χρονολογούμενη στον προχωρημένο 3ο αι. π.Χ., η οποία όμως δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, βλ. U M , πίν. 93.

729. Πρβλ. ενδεικτικά το χείλος πίθου από το ίδιο σύνολο, βλ. U M , πίν. 85, Η 12/59.
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τα έξω χείλος (αριθ. 124, 369), ενίοτε οριζόμενο περιμετρικά με αυλάκωση (αριθ. 82, 368, 496, 618). 
Η μορφή αυτή απαντά συγγενική και σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής730, ενώ χα
ρακτηρίζει την κεραμική και από άλλες γειτονικές περιοχές731, χωρίς όμως να έχει χρονολογική 
σημασία, καθώς εμφανίζεται σε ποικίλες χρονικές βαθμίδες της μορφολογικής γραμμής εξέλιξης 
του σχήματος.

Στην ποικιλία β' περιλαμβάνονται νεότερα παραδείγματα, που ανήκουν γενικά στο 2ο αι. 
π.Χ., με μόνη εξαίρεση τη λεκάνη αριθ. 500 με προέλευση το στρώμα καταστροφής της Λΰττου. 
Σύμφωνα με τις χρονολογικές ενδείξεις, οι λεκάνες αριθ. 82 και 160 από την Κνωσό μπορούν να το
ποθετηθούν στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., ενώ σε σχεδόν σύγχρονα χρονικά πλαίσια εντάσσεται 
και η αριθ. 10 από το στρώμα καταστροφής της Απολλωνίας (171 π.Χ.). Αντίθετα, τα παραδείγμα
τα από τη Φαιστό αριθ. 618, 625 και 626 αποτελούν την επόμενη χρονική βαθμίδα, η οποία τοπο
θετείται λίγο πριν από το 150 π.Χ., ενώ τα αριθ. 55 και 268 αντιπροσωπεύουν τα νεότερα παρα
δείγματα της σειράς, χρονολογούμενα στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. Σε ό,τι αφορά τις μικρογραφι- 
κές λεκάνες από το ιερό του Γλαύκου (αριθ. 368, 370-371) θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το σχήμα 
τους αποδίδουν μορφές γνωστές του 3ου-2ου αι. π.Χ., χωρίς όμως τη δυνατότητα σαφέστερου χρο
νολογικού προσδιορισμού.

Οι λεκάνες της ποικιλίας β', παρά τις γενικές τυπολογικές ομοιότητες που εμφανίζουν με 
εκείνες της α', παρουσιάζουν αμυδρή διαφοροποίηση στην απόδοση του σώματος, καθώς τού
το διαφορήχόνεται ελάχιστα βαθύτερο, με λιγότερο καμπύλο περίγραμμα (αριθ. 10, 55, 82, 160, 
268, 618), στοιχείο το οποίο απουσιάζει από το πρωιμότερο παράδειγμα αριθ. 500. Το δεδομέ
νο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σε ορισμένες περιπτώσεις ως στοιχείο χρονολόγησης732, χωρίς 
όμως αυτό να θεωρείται γενικός κανόνας, καθώς σε άλλα παραδείγματα η εξέλιξη του σχήμα
τος έχει ανάστροφη πορεία (αριθ. 625). Επίσης, ποικιλία της ίδιας παραλλαγής αντιπροσωπεύ
ει η λεκάνη αριθ. 626, με κύριο γνώρισμα το σχεδόν κωνικό σώμα, που σχηματίζει γωνία με 
έντονη ακμή στο επάνω τμήμα, χαρακτηριστικό το οποίο ανταποκρίνεται σε σχεδόν σύγχρονο 
αττικό τύπο733.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του χείλους, στα παραδείγματα της ποικιλίας β', θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι αποδίδεται συνηθέστερα πλατύ, επίπεδο (αριθ. 55, 160, 268, 370-371) ή ελάχι
στα στραμμένο προς τα κάτω (αριθ. 82), ενίοτε με περιμετρική αυλάκωση (αριθ. 10, 82, 368, 
618, 626)734 ή ακόμη με απλή χάραξη στην οριζόντια επιφάνεια (αριθ. 268, 371), μορφή τυπική 
και για άλλα είδη αγγείων735. Επίσης, σε δύο περιπτώσεις το χείλος υπογραμμίζεται στη ρίζα 
από οριζόντια εγκοπή (αριθ. 160, 625), στοιχείο που μπορεί να παραβληθεί με το ανάλογο ή πα
ραπλήσιο και άλλων κατηγοριών της εγχώριας κεραμικής. Χαρακτηριστική ακόμη είναι η δια
μόρφωση του χείλους στο παράδειγμα αριθ. 500, που σχηματίζεται από λοξότμητο κρεμαστό 
κυμάτιο και κατακόρυφο πλαστικό δακτυλίδι, τύπος γνωστός και από άλλες κατηγορίες κερα

730. Πρβλ. για ανάλογη ή παραπλήσια διαμόρφιοση του χείλους την οινοχόη χωρίς προχοή αριθ. 278 από τη δεξα
μενή στη θε'ση Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό ή την υδρία αριθ. 604 από το Καμηλάρι, βλ. στον περιγραφικό κατά
λογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

731. Βλ. Ελεύθερνα  II, 104, σχέδ. 28, Κ225.
732. Γενικά η αύξηση του υψους της λεκάνης μπορεί να θειορείται συχνά ως στοιχείο χρονολόγησης, καθώς τα νεό

τερα παραδείγματα συνηθέστερα είναι πιο βαθιά. Πάντως, αυτό το στοιχείο δεν είναι απόλυτο, αφού μπορεί και όψιμα 
παραδείγματα να έχουν σχετικά μικρό ύψος, πρβλ. σχετικά τη λεκάνη αριθ. 268 από την δεξαμενή στην Κνωσό. Για σχε
τικά σχόλια, βλ. επίσης, U M , 98.

733. Για ανάλογα παραδείγματα από την Αττική, βλ. Braun 1970, 186, σχέδ. 28, αριθ. 152, πίν. 66, αριθ. 152.
734. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε λεκάνες της ποικιλίας α', βλ. παραπάνοι στο ίδιο κεφάλαιο.
735. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό στο πινάκιο αριθ. 168 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», στον κρατήρα αριθ. 

647 από τη Φαιστό ή στην υδρία αριθ. 612 από το Καμηλάρι, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφά
λαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. ΓΙρβλ. επίσης τη λεκάνη Κ228 από την Ελεύθερνα, βλ. Ελεύθερνα  II, σχέδ. 28.
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μικής τόσο από την κεντρική Κρήτη όσο και 
ευρύτερα736. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
ορισμένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
φανερώνουν στενή σχέση με τη σύγχρονη με
ταλλοτεχνία, φαινόμενο συνηθισμένο για την 
εποχή, που παρατηρείται συχνά και σε άλλα 
είδη αγγείων737.

Ο ΚΑΔΟΣ

(Π ίν. 107β-108β· Χρονολογικός Πίνακας XXVI)

Οι κάδοι της ομάδας αυτής προέρχονται κυ
ρίως από το γέμισμα της δεξαμενής στη θέση 
Μοναστηριακό Κεφάλι της Κνωσού (αριθ. 253- 
258), ενώ κοντά σε αυτούς πρέπει να τοποθετη
θεί και το παράδειγμα αριθ. 638 από την επι- 
χωμάτωση φρεατίου στο χώρο του ανακτόρου 
της Φαιστού738. Από μορφολογική άποψη, όλοι 
οι κάδοι της σειράς αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και συγκεντρώνονται με βάση τις ανασκαφικές 
ενδείξεις στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ., με μό
νη εξαίρεση το παράδειγμα από τη Φαιστό, 
που χρονολογείται λίγο πριν από το 150 π.Χ. 
Παρά το γεγονός ότι τα αγγεία είναι σύγχρονα 
ή έστω χρονικά απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους, 
με τα επιμέρους διαφοροποιημένα χαρακτηρι
στικά τους, μπορούν να διακριθούν σε δύο βα
σικές παραλλαγές.

Η πιο σημαντική μορφολογική διαφορά 
που παρατηρείται ανάμεσα στους κάδους του 
συνόλου αφορά κυρίως την παρουσία ή όχι των 
κωνικών πλαστικών αποφύσεων επάνω στην επι
φάνεια του σώματος, στοιχείο το οποίο επιτρέ
πει τη διάκρισή τους: α) σε εκείνους με ανάγλυ
φα κωνικά εξάρματα και β) στους απλούς κά
δους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αλλα

736. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες αριθ. 612, 613, 617 
από το Καμηλάρι, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τον τύ
πο. Βλ. επίσης Ελενθερνα II, 104, σχέδ. 28, Κ232' Δροΰγου - 
Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 154, σχέδ. 41 ■ Miller 1974, 
235, σχέδ. 5, αριθ. 45.

737. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη σχέση 
κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

738. Από τον ίδιο χώρο προέρχεται και θραύσμα κά
δου όμοιου τυπου, βλ. σχετικά A SA tene  LXXIV-LXXV, 
n.s. LVIII-LIX (1996-1997), 327, αριθ. 121a.
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γές που διαπιστώνονται στην απόδοση του σχήματος δεν αποτελούν στοιχεία για τη διαγραφή της 
εξελικτικής πορείας του, καθώς ελάχιστη χρονολογική σημασία έχουν. Στην πραγματικότητα οι 
μορφολογικές διαφοροποιήσεις μπορούν, το πιθανότερο, να σχετιστούν με διαφορετικά κεραμικά 
εργαστήρια, φαινόμενο αρκετά γνωστό και συνηθισμένο, το οποίο χαρακτηρίζει και άλλες κατη
γορίες της εγχώριας κεραμικής739. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα σχεδόν τα αγγεία της 
σειράς εντάσσονται στην παραλλαγή Α, με μόνη εξαίρεση το αγγείο αριθ. 255, που αποτελεί το μο
ναδικό παράδειγμα της παραλλαγής Β.

Πέρα όμως από τις παραπάνω μορφολογικές διαφορές, όλοι οι κάδοι του συνόλου εμφανίζο
νται γενικά με σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά, κυρίως κατασκευαστικά. Άβαφοι και κατασκευασμέ
νοι από κοκκινωπό ακάθαρτο πηλό, έχουν πολύ παχιά τοιχώματα, ενώ το ύψος τους μαζί με τη λα
βή κυμαίνεται από 0,33 έως 0,50 μ. Τα παραδείγματα εμφανίζονται με βάση χαμηλή, κωνική 
(αριθ. 253-255, 257-258, 638), σε μία περίπτωση χωρίς εξωτερική διαμόρφωση (αριθ. 256). Το σώ
μα άλλοτε αποδίδεται σχεδόν σφαιρικό (αριθ. 254-256, 258, 638) άλλοτε πάλι περισσότερο εξο
γκωμένο προς τα κάτω (αριθ. 253, 257), σχήμα αρκετά γνωστό από σύγχρονες αλλά και παλαιότε- 
ρες πρόχους με λαιμό740. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το χείλος σχηματίζεται από στενή, σχε
δόν κατακόρυφη ταινία με οριζόντια χάραξη στη ρίζα, με μόνη εξαίρεση τα παραδείγματα αριθ. 
253 και 257, όπου το περίγραμμα του σώματος είναι συνεχές μέχρι το στόμιο. Η τοξωτή, κατά κα
νόνα ελλειπτικής διατομής λαβή, συχνά με κεντρική αυλάκωση, καταλήγει εξωτερικά στη ρίζα του 
χείλους, όπου στην ένωση διαμορφώνονται συχνά διπλές κατακόρυφες νευρώσεις (αριθ. 253, 257), 
με σκοπό την ενίσχυση του τοιχώματος στο σημείο αυτό. Εκτός τούτου, και το περίγραμμα του χεί
λους ποικίλλει, καθώς είναι συνηθέστερα ελλειψοειδές (αριθ. 253-254, 256), πράγμα που οφείλεται 
κυρίως στην «πίεση» προς το εσωτερικό του αγγείου, η οποία κατά μία έννοια ασκείται από τις 
απολήξεις της λαβής, ενώ σε δυο περιπτώσεις αποδίδεται κυκλικό (αριθ. 256, 258). Ξεχωριστό χα
ρακτηριστικό των κάδων αποτελούν και οι ανάγλυφες κωνικές αποφύσεις, που εμφανίζονται σε 
δυο σειρές επάνω στο σώμα, με κύριο σκοπό την προστασία του αγγείου από την πρόσκρουση στα 
τοιχώματα του φρεατίου741. Το χαρακτηριστικό αυτό, σπανιότατο και χωρίς παραπλήσια παρα
δείγματα, μπορεί γενικά να παραβληθεί με το συγγενικό μορφολογικό γνώρισμα μιας κατηγορίας 
μαγειρικών σκευοΑ που ανάγονται στους γεωμετρικούς χρόνους, και το οποίο δείχνει να είχε πα
ραπλήσιο προορισμό742.

Η παραλλαγή Β αντιπροσωπεύεται από το παράδειγμα αριθ. 255 και φαίνεται να είναι πε
ρισσότερο συνηθισμένη στα παλαιότερα τουλάχιστον χρόνια. Συγκεκριμένα, κάδοι με παρα
πλήσιο σχήμα απαντουν σε σύνολα της εγχώριας κεραμικής από την Κνωσό, χρονολογούμενα 
στην ανατολίζουσα περίοδο743, ενώ ο τύπος εμφανίζεται συγγενικός και σε ορισμένα σχεδόν σύγ
χρονα παραδείγματα από την Αττική, τα οποία μάλιστα φέρουν διακόσμηση της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτύος»744.

739. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο σε οινοχόες, κρατήρες, μαγειρικά σκευή, κύπελλα ποικίλων κατηγοριών ή αμφορείς, 
βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

740. Πρβλ. για το σχήμα του σώματος την πρόχου με λαιμό αριθ. 259 από τον ίδιο χώρο, αλλά και τις πρωιμότερες 
των αρχών του 2ου αι. π.Χ., όπως το παράδειγμα αριθ. 656 από το Αστρίτσι, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και 
στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.

741. Το είδος αυτό του κάδου πιθανότατα ταυτίζεται με το «γαυλό», δηλαδή το δοχείο με το οποίο αντλούσαν το νερό από 
το πηγάδι, βλ. Αθήναιος, Δειηνοσοτριοταί XI, 500 κ.ε., «τούς κάδους μεν ούν καλουσι γαυλούς πάντες οι προγάστορες».

742. Βλ. σχετικά U M , 72, πίν. 55, GD32.
743. Βλ. σχετικά Coldstream 1973, 41, πίν. 14, αριθ. 72-73.
744. Βλ. σχετικά Rotroffl991, 90, 97, πίν. 44, αριθ. 108-109 (120-86 π .Χ .) · Agora XXIX, 134-135, αριθ. 570-578, πίν. 53.
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Ο ΛΕΒΗΣ

1) Ο κυλινδρικός (Πίν. 59β-60α· Χρονολογι
κός Πίνακας XXVII)

Στα κοινής χρήσης σκευή περιλαμβάνεται επί
σης ο κυλινδρικός λέβης745, σχήμα γνωστό από 
ελάχιστα μόνο παραδείγματα, στην πλειονότη
τά τους αποσπασματικής διατήρησης, που προ
έρχονται κυρίως από την «Ανεξερεύνητη Έπαυ
λη» (αριθ. 116-118, 222-223, 251) , ενώ σε αυτά 
πρέπει να προστεθεί και το αγγείο αριθ. 406 
από τον τάφο στη θέση Σεράγια της Κνωσού. 
Οι ανασκαφικές ενδείξεις σχετικά με το χρονο
λογικό προσδιορισμό των παραδειγμάτων εί
ναι πενιχρές, με αποτέλεσμα η χρονολόγηση 
να προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη μορφο- 
λογική εξέταση, η οποία οδηγεί συνηθέστερα 
σε ευρυτερα χρονικά πλαίσια, χωρίς τη δυνατό
τητα σαφέστερου προσδιορισμού. Σε ό,τι αφο
ρά τη χρονική έκταση του τυπου, οι κυλινδρικοί 
λέβητες αριθ. 116-118 αποτελούν τα πρώιμα 
παραδείγματα της σειράς, χρονολογούμενα στο 
α' μισό του 3ου αι. π.Χ., ενώ στο αντίστοιχο χρο
νικό διάστημα του 2ου αι. π.Χ. μπορεί με μεγά
λη πιθανότητα να τοποθετηθεί το θραύσμα αριθ. 
25 1 746. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο τύπος 
δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται στους αρχαϊ
κούς ή κλασικούς χρόνους, όπως καταδεικνύ
ουν τα αντίστοιχα ανασκαφικά σύνολα από την 
κεντρική Κρήτη, σε αντίθεση προς τη ρωμαϊκή 
περίοδο, οπότε το αγγείο με όμοιο ή παραπλή
σιο σχήμα εμφανίζεται συχνότερα747.

745. Για το αγγείο αυτό, που ο Callaghan ονομάζει «κυ
λινδρικό κρατήρα», προτιμήθηκε η ονομασία του «κυλιν
δρικού λέβητος», καθώς τόσο το σχήμα όσο και η κατα
σκευή του ανταποκρίνονται καλύτερα προς τα σκευή καθη
μερινής χρήσης, σε αντίθεση προς τον κρατήρα, που κατά 
κανόνα προορίζεται για την αποθήκευση οίνου, βλ. σχετι
κά U M , 101, 118, 126.

746. Βλ. για σχετικά σχόλια U M , 103, 127.
747. Βλ. σχετικά U M , 188, 200, πίν. 132, 146, αριθ. 

Α2/66 και C1/55. Θα πρε'πει ακόμη να σημειωθεί ότι για 
το παράδειγμα Α2/66 χρησιμοποιείται ο λατινικός όρος 
«modiolus», που σχετίζεται περισσότερο με τη μορφή 
του κάδου. Το αγγείο αυτό, που θυμίζει τον τύπο της πα
ραλλαγής Α, καλύπτεται εξωτερικά από κιτρινωπό επίχρι
σμα και κοσμείται με κυματοειδές κλαδί κισσού, καστα
νού χρώματος.
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Όπως προαναφέρθηκε, ο τύπος απαντά σποραδικά σε σύνολα που εντάσσονται στα χρονικά 
πλαίσια του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ δεν παρουσιάζει αισθητές διαφοροποιήσεις στη 
διάρκεια της περιόδου χρήσης του. Με τη σχεδόν αναλλοίωτη αυτή μορφή που εμφανίζει, φανε
ρώνει την εμμονή στο αρχικό βασικό σχήμα. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με τη γενικότερη ει
κόνα των αγγείων κοινής χρήσης, όπως είναι οι χύτρες ή οι αρυτήρες748, και οπωσδήποτε υποδη
λώνει τη συντηρητική διάθεση των ντόπιων κεραμέων, οι οποίοι αποδίδουν τα απλά σχήματα χω
ρίς ουσιώδεις μορφολογικές αλλαγές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Σε όλες τις περιπτώσεις ο 
πηλός είναι καστανός ή κοκκινωπός με ξένες προσμείξεις, ενώ το γάνωμα αραιό, μελανό ή κοκκι
νωπό, καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου και σε δυο παραδείγματα (αρίθ. 
222, 251) απλώνεται εξωτερικά τόσο στη ζώνη του χείλους όσο και στις ράχες των λαβών749.

Τα μορφολογικά γνωρίσματα του κυλινδρικού λέβητος είναι απλά και αποδίδονται σχεδόν 
στερεότυπα σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα της σειράς. Στο βασικό του τύπο το σχήμα είναι κυ
λινδρικό και ευρΰ. Ο κύριος αυτός τύπος μπορεί να διακριθεί σε δυο παραλλαγές (Α και Β), φαι
νόμενο συνηθισμένο, το οποίο αναγνωρίζεται και σε άλλα είδη αγγείων, ενώ φαίνεται ότι σχετίζε
ται με δυο διαφορετικές κεραμικές τάσεις της εποχής750. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, οι κυλινδρι
κοί λέβητες μπορούν να διακριθουν σε εκείνους με τα κατακόρυφα τοιχοιματα (Α) και στους λέβη
τες με το καμπύλο περίγραμμα του σώματος (Β). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι λέβητες της παραλ
λαγής Α εμφανίζονται συχνότερα στα ανασκαφικά σύνολα του 3ου αι. π.Χ., σε αντίθεση προς τους 
συγκριτικά λιγότερους της παραλλαγής Β, οι οποίοι απαντούν γενικά σε σύνολα του 2ου αι. π.Χ.

Στην παραλλαγή Α το σώμα είναι κυλινδρικό, βαρύ, με χοντρά κατακόρυφα τοιχώματα και τε
λειώνει σε χείλος απλό, στραμμένο προς τα έξω (αριθ. 116-118, 223, 406). Οι μεγάλες κατακόρυφες 
ταινιωτές λαβές ξεκινούν από χαμηλά και καταλήγουν εξωτερικά στη ρίζα του χείλους, όπου οε μία 
περίπτωση χαράσσονται δύο ζεύγη παράλληλων αυλακώσεων (αριθ. 223). Αντίθετα, η βάση, που 
κατά κανόνα αποδίδεται δακτυλιόσχημη, στις επιμέρους λεπτομέρειες διαμορφώνεται ποικιλό- 
τροπα, έτσι ώστε το σχήμα να ανταποκρίνεται προς εκείνο της δακτυλιόσχημης (αριθ. 116-117) ή 
της «ψευδοδακτυλιόσχημης» (αριθ. 118, 223, 406) βάσης του σύγχρονου κυλινδρικού κυπέλλου ή της 
ανάλογου τύπου πρόχου751. Το χαρακτηριστικό αυτό φανερώνει τις ατενές μορφολογικές συγγέ
νειες, οι οποίες συχνά παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών κεραμικής752.

Οι κυλινδρικοί λέβητες της παραλλαγής Β (αριθ. 222, 251) χαρακτηρίζονται κυρίως για το σχε
τικά καμπύλο περίγραμμα του σώματος, στοιχείο περισσότερο φανερό στο παράδειγμα αριθ. 251, 
ενώ δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το σχήμα της βάσης, καθώς από τα αγγεία της σειράς σώ
ζεται μόνο το ανώτερο τμήμα. Εξάλλου, χαρακτηριστικό μορφολογικό γνώρισμα και στα δύο πα
ραδείγματα της παραλλαγής Β αποτελούν οι γνωστές και από την παραλλαγή Α αυλακώσεις στο 
ύψος της απόληξης των λαβών, οι οποίες στο αγγείο αριθ. 251 διαμορφώνουν ένα είδος οψου, κατά 
μία έννοια ανάλογου με εκείνον που εμφανίζεται στις σχεδόν σύγχρονες κυλινδρικές πρόχους753.

748. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για τις κατηγορίες αυτές.
749. Όμοιο χαρακτηριστικό παρατηρείται και οε ορισμένους οταμνοειδείς λέβητες, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την 

κατηγορία αυτή.
750. Πρβλ. ενδεικτικά για ανάλογο φαινόμενο τους οταμνοειδείς λέβητες, τη μεγάλη κατηγορία των κανθάρων ή εκεί

νη τοιν κυπέλλων, βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη των οχημάτοιν τους.
751. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για το κυλινδρικά κύπελλο και την ανάλογου τόπου πρόχου.
752. Πρβλ. χαρακτηριστικά τις όμοιου τΰπου βάσεις, που εμφανίζονται σε διαφορετικά είδη αγγείων, όπως για πα

ράδειγμα τις ψηλές κωδωνόσχημες, οι οποίες προσγράφονται στο εργαστήριο της Μεσαράς και παρουσιάζονται συγ
χρόνως σε αμφορείς, υδρίες, κανθάρους, καθώς επίσης και με μεγάλη πιθανότητα σε όψιμες υδρίες «Ό> της κατηγορίας 
«Ηαά^», βλ. στα σχετικά κεφάλαια.

753. Πρβλ. για ανάλογο χαρακτηριστικό τις κυλινδρικές πρόχους αριθ. 17, 18, 25 από τον αποθέτη του Μικρού Ανα
κτόρου στην Κνωσό, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
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2) Ο σταμνοειδής (Π ίν. 60β-62α και 108γ-109α· 
Χρονολογικός Πίνακας XXVIII)

Οι σταμνοειδείς λέβητες που συγκροτούν την 
ομάδα προέρχονται από ποικίλες περιοχές 
της κεντρικής Κρήτης (αριθ. 105, «Ανεξερεύ
νητη Έπαυλη»· αριθ. 329-330, 362, 372, ιερό 
Γλαύκου· αριθ. 85, αποθέτης Μικρού Ανακτό
ρου· αριθ. 436, 460-461, 465, 488, 495, Λύττος· 
αριθ. 8, Απολλωνία)754, ενώ με το σχήμα τους 
αντιπροσωπεύουν συνηθισμένη κατηγορία κε
ραμικής, γνωστή τουλάχιστον από τον 5ο αι. 
π.Χ., κυρίως από άλλες περιοχές του ελλαδι- 
κού χώρου755, χωρίς ο τύπος να απουσιάζει και 
από την πρωιμότερη εγχώρια παραγωγή. Χα
ρακτηριστικά είναι ορισμένα παραδείγματα 
με προέλευση την περιοχή της Κνωσού, χρο
νολογούμενα στους υπομινωικούς, γεωμετρικούς, 
αρχαϊκούς ή κλασικούς χρόνους, τα οποία απο
δίδουν την προγονική μορφή του σχήματος και 
δίνουν ικανοποιητική εικόνα από τις παλαιότε- 
ρες φάσεις του τύπου756. Το σχήμα ανήκει 
στην κατηγορία των αγγείων καθημερινής χρή-

754. Στην ίδια σειρά ανήκουν επίσης τα θραύσματα 
F5692, F5688a-b από τη Φαιστό, που δεν περιλαμβάνονται 
στον περιγραφικό κατάλογο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
μορφολογικά αντιστοιχούν στον τύπο Α, ενώ από την άπο
ψη της διακόσμησης ανήκουν στην κατηγορία «Hadra», βλ. 
σχετικά La Rosa 1984, 806, σχέδ. 2, πίν. CXXVII, 3-4.

755. Το ευρυστομο αυτό αγγείο, γνωστό πιθανότατα κατά 
την αρχαιότητα με την ονομασία «σιπΰη», που ποικίλλει σε μέ
γεθος και ποιότητα κατασκευής, ήταν κοινό και συνηθισμένο 
σε πολλές περιοχές από τους κλασικούς χρόνους. Πρβλ. Clara 
Rhodos 111, πίν. 3, πάνω σειρά. Για το σχολιασμό του ονόματος, 
βλ. σχετικάAmyx 1958, 195-197- Sparkes 1962, 124. Γενικάτο 
σχήμα αυτό ανάγει την καταγωγή του στους κρατήρες με κυ
κλική βάση του 7ου αι. π.Χ., βλ. Agora XII, 42, πίν. 5, 95. 
Πρβλ. επίσης τις κορινθιακές πυξίδες με τα κυρτά τοιχώματα 
και τις κυλινδρικές λαβές, βλ. Payne 1931, 307. Για περισσό
τερες παρατηρήσεις και παραδείγματα κλασικών χρόνων από 
την Αγορά των Αθηνών, βλ. Agora XI1.195-196, σχέδ. 13, αριθ. 
1533, 1536-1537, 1541, πίν. 67-68, αριθ. 1527-1546.

756. Για παραδείγματα υπομινωικών, γεωμετρικών, αρ
χαϊκών χρόνων, πρβλ. ενδεικτικά U M , πίν. 49α-β, 53GD1, 
74, Η2/6 (πιθανότατα θραύσμα πυξίδας)· Tocra I, αριθ. 
926- Arkades, 52, σχέδ. 118- Coldstream 1973, 52, σχέδ. 7, 
αριθ. L24. Για παραδείγματα κλασικών χρόνων (5ος-4ος 
αι. π.Χ.) με προέλευση την Κνωσό, βλ. K R S , 13-14, σχέδ. 
8-9, αριθ. 37-40- U M , πίν. 76, Η5/7 (400-375 π.Χ.), πίν. 78, 
Η8/13 (περί τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.).

XXVIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
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σης757, μολονότι συχνά είχε και διαφορετικό προορισμό, δηλαδή χρησίμευε ως τεφροδόχος, όπως φα
νερώνει η συχνή παρουσία του μέσα σε τάφους ήδη από τους κλασικούς χρόνους758. Σε πολλές περι
πτώσεις ο τύπος εμφανίζεται με γραπτή διακόσμηση, ενώ διαδίδεται πλατιά και στους ελληνιστικούς 
χρόνους, όπως καταδεικνύουν τα πολυάριθμα παραδείγματα, που προέρχονται από ποικίλα κέντρα 
της εποχής759.

Στην πλειονότητά τους μεγάλοι σε μέγεθος, πράγμα που συμφωνεί περισσότερο με την καθη
μερινή οικιακή χρήση τους, χωρίς όμως να λείπουν και οι μικρογραφίες του σχήματος (αριθ. 85, 
329-330, 362, 372), οι σταμνοειδείς λέβητες του συνόλου μπορούν με βάση τα μορφολογικά-κατα- 
σκευαστικά γνωρίσματα να διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες ή τύπους: Ο τύπος Α, ευρύτερα 
γνωστός, χαρακτηρίζεται για το σχεδόν σφαιρικό σώμα, που στηρίζεται σε χαμηλή κωνική βάση, 
τον πλατύ, ελάχιστα πλάγιο ώμο, όπου υψώνονται οι δύο ταινιωτές λαβές, και το ευρύ άνοιγμα στο 
επάνω μέρος, οριζόμενο από στενή κατακόρυφη ταινία για την υποδοχή πώματος. Επίσης, από 
την άποψη του γραπτού διακόσμου, στην πλειονότητά τους τα παραδείγματα του τύπου Α εντάσ
σονται στην κατηγορία των αγγείων τύπου «Hadra»760. Αντίθετα, ο τύπος Β, που περιλαμβάνει αγ
γεία μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα του τύπου Α, φαίνεται να ανήκει στην εγ
χώρια κεραμική παράδοση761. Στα γενικά χαρακτηριστικά το αγγείο σχηματίζεται από σχεδόν 
σφαιρικό σώμα με ευρύ άνοιγμα, το οποίο καταλήγει σε χείλος πλατύ, έντονα στραμμένο προς τα 
έξω, ενώ η βάση διαμορφώνεται χαμηλή, κωνική ή δακτυλιόσχημη. Παράλληλα, οι λαβές συνη- 
θέστερα τοποθετούνται κατακόρυφα στο ανώτερο σώμα του αγγείου. Σε ό,τι αφορά τα κατα
σκευαστικά γνωρίσματα του τύπου, τα παραδείγματα είναι συνήθως άβαφα και έχουν λεία επι
φάνεια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καστανό χρώμα καλύπτει εξωτερικά τη ζώνη του χείλους 
και τη ράχη των λαβών.

Στην κατηγορία Α εντάσσονται τα παραδείγματα αριθ. 8, 105, 460, 461 και 488 και οι μικρο
γραφίες του σχήματος αριθ. 362 και 372, που καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το χρονικό διάστημα του 
3ου έως το α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. Από μορφολογική άποψη δεν εμφανίζουν ση
μαντικές αλλαγές, αλλά μόνο γενική διαφοροποίηση στο σχήμα, πράγμα το οποίο δεν συμβάλλει ου
σιαστικά στη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του. Πρωιμότερο αγγείο της ομάδας θεωρείται το 
αριθ. 105, χρονολογούμενο με βάση τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα στις αρχές του 3ου αι. 
π.Χ. Κατασκευασμένος από κοκκινωπό καθαρό πηλό και γανωμένος με μελανό μεταλλικό επίχρισμα, 
ο σχετικά μικρός σε μέγεθος σταμνοειδής λέβης αριθ. 105 αποτελείτο μοναδικό παράδειγμα της σει
ράς το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αγγείων της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος». Με τοιχώματα 
σχεδόν ευθύγραμμα, που ανοίγουν προς τα επάνω, και τονισμένη την ακμή του ελάχιστα πλάγιου 
ώμου, το αγγείο παρουσιάζεται ελάχιστα διαφοροποιημένο από τα υπόλοιπα αγγεία της σειράς.

Στην επόμενη σειρά των σταμνοειδών λεβήτων του τύπου Α εντάσσονται τα παραδείγματα αριθ. 
460, 461 και 488, που ανήκουν σε μεταγενέστερη χρονική βαθμίδα, καθώς τοποθετούνται στο γ' τέ

757. Το αγγείο χρησίμευε κυρίως για την αποθήκευση στερεός τροφής. Σε ό,τι αφορά το σταμνοειδή λέβητα τυπου Β 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Callaghan θεωρεί ότι χρησίμευε περισσότερο για την αποθήκευση υγρών, βλ. K R S , 11. Γε
νικά για τους λέβητες, βλ. Richter - Milne 1935, 9-10, εικ. 69-71.

758. Για παραδείγματα σταμνοειδών πυξίδων-τεφροδόχων από τον αττικό Κεραμεικό, βλ. Χαριτωνίδης 1958, 93, εικ. 
159, 98-99, εικ. 168. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 140-142, ιδιαίτερα υποσημ. 86.

759. Για παραδείγματα ελληνιστικών χρόνων, βλ. ενδεικτικά Α. Γιαννικουρή κ.ά., Β ' ΕλΧΚερ, 176-178, πίν. 92-95 (Ρό
δος)· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 159-160, πίν. 7, Π 1222' Ακαμάτη, Τάφοι Π έλλας, 127, πίν. 5, αριθ. 27, 139, πίν. 
12, αριθ. 84· Sciatbi, πίν. XLIII, αριθ. 60, XLIV, αριθ. 62· SC E  IV, 3, 59, πίν. LXIV, 2-3 (Κύπρος)· V. Sokolovska, Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  
216, πίν. 161 γ (Πρέσπες).

760. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την τεχνοτροπία «Hadra».
761. Για πρωιμότερα παραδείγματα από την εγχώρια παραγωγή, βλ. σχετικά Arkades, 52, σχέδ. 118· Coldstream 

1973, 52, σχέδ. 7, αριθ. L24- K R S , 13-14, σχέδ. 8-9, αριθ. 37-40· U M , πίν. 76, 78, Η5/7, Η8/13.
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ταρτο του 3ου αι. π.Χ.762, ενώ το αριθ. 8, κατά τι νεότερο, μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 2ου 
αι. π.Χ. Παρά τις χρονικές διαφορές οι οποίες διαπιστώνονται ανάμεσα στα παραδείγματα της σει
ράς, το κύριο χαρακτηριστικό του τύπου, δηλαδή η σφαιρική διαμόρφωση του σώματος, παραμένει 
σχεδόν αναλλοίωτο, όπως φανερώνουν τόσο τα πρώιμα όσο και τα νεότερα παραδείγματα της ομά
δας. Η αργή εξέλιξη του τυπου αποτελεί φαινόμενο ευρύτερα γνωστό, καθώς διαπιστώνεται και σε 
άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής, συνηθέστερα σε εκείνα με απλό σχήμα. Το γεγονός αυ
τό μπορεί να σχετιστεί γενικότερα με το συντηρητισμό των τοπικών εργαστηρίων και την εμμονή των 
κεραμέων σε πρωιμότερους τύπους, οι οποίοι οδηγούν συχνά σε σχήματα των κλασικών χρόνων763.

Στον τύπο Β προσγράφονται τα αγγεία αριθ. 436, 465 και 495, ενώ χαρακτηριστικά δείγματα 
της κατηγορίας εκπροσωπούν και οι μικρογραφίες του σχήματος αριθ. 85, 329 και 330764. Οι στα- 
μνοειδείς λέβητες της ολιγάριθμης αυτής ομάδας καλύπτουν το μεγαλύτερο διάστημα του 3ου αι. 
π.Χ. έως περίπου το 221/220 π.Χ., δεδομένο που δεν προσφέρει ουσιώδη στοιχεία για τον προσδιο
ρισμό της χρονικής διάρκειας του τύπου ή τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος. Μο
λονότι στο βασικό τύπο το σχήμα αποδίδεται σχεδόν όμοιο σε όλα τα παραδείγματα της σειράς, η 
διαφορετική τοποθέτηση των λαβών επάνω στο σώμα του λέβητος προσφέρει τη δυνατότητα για τη 
συγκρότηση δύο παραλλαγών (α' και β') με παράλληλη εμφάνιση ήδη από τους κλασικούς χρό
νους765. Με την προϋπόθεση αυτή, οι σταμνοειδείς λέβητες τύπου Β διακρίνονται: α) σε εκείνους με 
τις κατακόρυφες λαβές, που άλλοτε εγγίζουν το χείλος (αριθ. 85, 329) άλλοτε πάλι καταλήγουν στον 
ώμο (αριθ. 465, 495)766, και β) στους λέβητες με τις οριζόντιες ταινιωτές λαβές, που τοποθετούνται 
λοξά επάνω στο σώμα του αγγείου (αριθ. 330, 436). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παραλλαγή β' το 
άνοιγμα του στομίου είναι σχετικά ευρύτερο σε σύγκριση με εκείνο της α'. Πάντως, οι παραπάνω 
μορφολογικές διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποδηλώνουν και την ύπαρξη χρονικής 
απόστασης μεταξύ των παραδειγμάτων, αλλά, το πιθανότερο, θα μπορούσαν να συνδυαστούν με 
διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις ή με την ποικιλομορφία της εγχώριας κεραμικής767.

Παρά τις μορφολογικές διαφορές, οι λέβητες και των δύο παραλλαγών έχουν αρκετά κοινά 
γνωρίσματα, κυρίως κατασκευαστικά. Ο πηλός είναι συνηθέστερα καστανοκόκκινος, καθαρός 
(αριθ. 85, 329-330, 495), ενώ η ζώνη του χείλους ή και το ανώτερο σώμα μαζί με τις ράχες των λα
βών καλύπτονται συχνά από μελανό γάνωμα (αριθ. 329-330)768, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώ
σεις όπου το αγγείο μένει άβαφο (αριθ. 85) ή είναι ολόβαφο εξωτερικά με μέτριας ποιότητας γά· 
νωμα (αριθ. 495). Επίσης, ο πηλός των παραδειγμάτων αριθ. 436 και 465 είναι πορτοκαλόχρωμος 
και περιέχει σε μεγάλο ποσοστό ξένα σώματα, ενώ το κακής ποιότητας καστανό γάνωμα, που έχει 
απλωθεί σε ολόκληρη την επιφάνεια των αγγείων, ελάχιστα διατηρείται.

762. Σε όμοια περίπου χρονικά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν και τα ανάλογα θραύσματα του τυπου (F5692, 
F5688a-b) από τη Φαιστό, βλ. A SA tene  LXXIV-LXXV, n.s. LVIII-LIX (1996-1997), 316. Βλ. επίσης, La Rosa 1984, πίν. 
CXXV1I, αριθ. 4.

763. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο γενικά στις οινοχόες/πρόχους κοινής χρήσης, τα μόνωτα σκυφίδια, τις λεκάνες, τα μα
γειρικά σκεύη, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Για περισσότερα σχόλια, βλ. επίσης στο 
κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.

764. Πρβλ. επίσης τα μικρογραφικά αγγεία ανάλογου τύπου κλασικών-ελληνιστικών χρόνων από την Κνωσό, βλ. K R S ,  
πίν. 2-4, αριθ. 30-34, 36, 41 · K D S, πίν. 18, F36-42 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 27, Η 126-131, 133-134, 138-140 (πρώι
μων ελληνιστικών χρόνων).

765. Στη συγκρότηση των δύο παραλλαγών προχώρησε πρώτος ο Callaghan, βλ. σχετικά K R S , 11-15.
766. Για τον τρόπο αυτό ένωσης των λαβών στη ρίζα του λαιμού, πρβλ. σχετικό παράδειγμα από την Ελεύθερνα, βλ. 

Ελεύθερνα  II, σχεδ. 32, Κ267.
767. Όμοιο φαινόμενο παρατηρείται επίσης στα κυλινδρικά κύπελλα και στις ανάλογου τύπου πρόχους, στα κύ

πελλα με γωνιώδες περίγραμμα ή σε εκείνα με λαιμό, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξε'λιξη του σχήματός τους.
768. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε πρόχους ή λεκάνες που ανάγονται στους κλασικούς ή αρχαϊκούς χρόνους, βλ. σχε

τικά για πρόχους U M , πίν. 74, Η1/3 (αρχαϊκών χρόνων), πίν. 76, Η5/5-6 (400-375 π.Χ.), πίν. 79, Η 10/8-12 (β' τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ.), για λεκάνες, U M , πίν. 75, Η4/9-10 (αρχαϊκών χρόνων), πίν. 79, Η10/4 (βαθύ σκεύος, πιθανότατα λεκάνη, 375-350 π.Χ.).
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Στην παραλλαγή α' εντάσσονται οι σταμνοειδείς λέβητες αριθ. 465 και 495 και οι δυο μικρο- 
γραφικοί αριθ. 85 και 329. Κυρία χαρακτηριστικά του τΰπου είναι το σχεδόν σφαιρικό σώμα και ο 
βραχύς, σχετικά ευρυς λαιμός, που τελειώνει σε χείλος πλατύ, οριζόντιο (αριθ. 85, 329, 465, 495). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αγγεία με ανάλογη μορφή χείλους εντοπίζονται και σε άλλες κατηγορίες 
κεραμικής, όπως σε λεκάνες ή πίθους με προέλευση τόσο την Κνωσό όσο και άλλες περιοχές, ενώ 
η χρονολόγησή τους τοποθετείται γενικά στον 3ο αι. π.Χ.769. Σε ό,τι αφορά το σχήμα της βάσης, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι παραλλάσσει έτσι ώστε άλλοτε παρουσιάζεται απλή δακτυλιόσχημη 
(αριθ. 465) άλλοτε πάλι χαμηλή κωνική και σχετικά στενή (αριθ. 495), ενώ στο μικρογραφικό λέ
βητα αριθ. 329 διαμορφώνεται κωνική με πλατιά την επιφάνεια στήριξης770. Χαρακτηριστική εί
ναι και η απόδοση της βάσης στο μικρογραφικό αγγείο αριθ. 85, όπου σχηματίζεται συμπαγής κω
νική, ενώ το ελάχιστα καμπύλο περίγραμμα του σώματος υποδηλώνει την προτίμηση για τα ευθΰ- 
γραμμα σχήματα, τα οποία σηματοδοτούν την όψιμη ελληνιστική κεραμική771.

Ο μικρογραφικός λέβης αριθ. 330 αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα της παραλλαγής β', ενώ 
κοντά σε αυτόν μπορεί να ενταχθεί για την ομοιότητα του σχήματος και το παράδειγμα αριθ. 436 
από τη Λΰττο, με κυλινδρική προχοή στη ρίζα του χείλους ανάμεσα στις λαβές. Το αγγείο από τη 
Λυττο εμφανίζεται με πλατιά δακτυλιόσχημη βάση και σχετικά κοντόχοντρες αναλογίες, χαρα
κτηριστικά που συμφωνουν περισσότερο με την κεραμική παράδοση του β' μισού του 4ου αι. π.Χ., 
ενώ τα ανασκαφικά δεδομένα οδηγουν σε νεότερη χρονολόγηση, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί 
περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ή και αργότερα772. Παράλληλα, το χείλος, που πλάθεται χοντρό και 
ανοίγει προς τα επάνω, διαμορφώνει κοίλο περίγυρο στο εσωτερικό για την υποδοχή πώματος, χα
ρακτηριστικό το οποίο κάνει φανερή τη σχέση του σχήματος με μαγειρικά σκευή, όπως για παρά
δειγμα τις χύτρες773. Αντίθετα, το μικρογραφικό αγγείο αριθ. 330 αντιπροσωπεύει με τις σχετικά 
ραδινότερες αναλογίες του περισσότερο εξελιγμένη μορφή του σχήματος, η οποία ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις κεραμικές μορφές του 3ου αι. π.Χ., όπου γενικά μπορεί να ενταχθεί.

Το αγγείο αριθ. 646 από τη Φαιστό, μολονότι δεν ανήκει στον τύπο του σταμνοειδοΰς λέβητος, 
εξετάζεται οτο ίδιο κεφάλαιο, καθώς το ιδιαίτερα σπάνιο σχήμα του μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδυά
ζει γενικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σταμνοειδοΰς λέβητος τΰπου Β και του κανθάρου. Το 
παράδειγμα, που τοποθετείται στην παράδοση του προχωρημένου 3ου αι. π.Χ.774, καλΰπτεται εσωτε
ρικά, στην άνω επιφάνεια του χείλους και στις ράχες των λαβαίν από καστανό ανομοιόμορφο γάνιαμα. 
Αντίθετα, η εξωτερική επιφάνεια φέρει ωχροκάστανη επάλειψη, σχεδόν ομοιόχρωμη με τον πηλό, 
όπου αναπτΰσσεται η καστανόχρωμη φυτική διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra»775. Το αγγείο σχη
ματίζεται από βαθΰ, σχεδόν ημισφαιρικό σώμα, το οποίο στηρίζεται σε πλατιά, σχετικά ψηλή, κωνι
κή βάση, ενώ ο ευρΰς και ανεπαίσθητα καμπΰλος στο μέσον του ΰψους λαιμός καταλήγει σε χείλος 
πλατΰ, επίπεδο, με αυλακώσεις στο πάχος και στην εξωτερική περίμετρο776. Οι ταινιωτές με κεντρική

769. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. U M , πίν. 85, Η12/55-59· Ελεύθερνα  II, 105, σχέδ. 30, Κ249. Πρβλ. επίσης τις λε
κάνες αριθ. 464, 497-499 από τη Λύττο, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέ
λιξη του σχήματός τους.

770. Πρβλ. παραπλήσιο χαρακτηριστικό στα προημα κύπελλα με λαιμό ή σε σχήμα «τουλίπας» από την «Ανεξερεύ
νητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 80, Η 12/5-6, Η 12/9-10.

771. Πρβλ. όμοιο φαινόμενο σε κυλινδρικές πρόχους και σε ανάλογου τΰπου κύπελλα, ακόμη οε ημισφαιρικό κύπελ
λα ή σε αμφορίσκους-προχοίσκες, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

772. Πρβλ. σχετικά το λέβητα αριθ. 40 από το ιερό του Γλαΰκου στην Κνωσό, βλ. K R S , 14, σχέδ. 9.
773. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 121, 122, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέ

λιξη του σχήματός τους.
774. Βλ. σχετικά La Rosa 1984, 807, αριθ. 9 (F4466), σχέδ. 3, πίν. CXXVIII, 3.
775. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική κατηγορία «Hadra».
776. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στη λεκάνη αριθ. 626 από τη Φαιστό ή στην υδρία αριθ. 604 από το Καμη- 

λάρι, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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αυλάκωση λαβές, που εγγίζουν το χείλος, αποδί
δουν τον τυπικό για την παραλλαγή τρόπο ένω
σης με αυτό777. Τα κοσμήματα περιορίζονται 
στο ανώτερο τμήμα του αγγείου778, όπου ανάμε
σα σε παράλληλες ανισοπαχείς ταινίες απλώνε
ται γύρω στο λαιμό κυματοειδές κλαδί με φύλλα 
και άνθη κισσού, διακοσμητικό θέμα από τα επι
κρατέστερα της κατηγορίας «Hadra»779.

Ο ΛΥΧΝΟΣ

(Πίν. 62β και 109β-110· Χρονολογικός Πίνα
κας XXIX)

Οι εξεταζόμενοι λύχνοι συγκροτούν σχετικά ολι
γάριθμη ομάδα μέσα στο σύνολο της εγχώριας 
παραγωγής, σχετίζονται μορφολογικά με αττι
κούς και εκπροσωπούν μικρή ποικιλία τύπων. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός των παραδειγμάτων προ
έρχεται από την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 56- 
60, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 302-304, 
318-319, ιερό Δήμητρας- αριθ. 373-377, ιερό 
Γλαυκου- αριθ. 389, Τ. 101, Αμπελόκηποι), ενώ 
ελάχιστα παραδείγματα αναφέρονται από τη 
Λόττο (αριθ. 458-459, 519-520) ή το Καμηλάρι 
οτη Φαιστό (αριθ. 572-573). Αξίζει ακόμη να ση
μειωθεί ότι τα περισσότερα παραδείγματα δεν 
έχουν σαφείς ανασκαφικές ενδείξεις, με αποτέ
λεσμα η χρονολόγηση να στηρίζεται γενικά στη 
σύγκριση με τόπους ευρυτερα γνωστούς, κυρίως 
αττικούς. Γενικά οι λύχνοι της σειράς καλύπτουν 
το χρονικό διάστημα του 3ου αι. π.Χ. και εκτεί
νονται έως το γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι κρητικοί 
λύχνοι, ανεξάρτητα από τους τόπους όπου γενι
κά ανήκουν, χαρακτηρίζονται για την αυτόνο
μη εξέλιξή τους ή την επιλεκτική διαμόρφωση 
ορισμένων μορφολογικών στοιχείων, ενώ αισθη

777. Στα περισσότερα γνωστά παραδείγματα των κλα
σικών κυρίως χρόνων ο επικρατέστερος τρόπος ένωσης 
το>ν λαβών με το χείλος είναι αυτός που διαπιστώνεται και 
στον κρατήρα από τη Φαιστό. Πρβλ. σχετικά K R S , 13, 
σχέδ. 8, αριθ. Ρ6/1974, 27-31, 34.

778. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και στις μελανό- 
γραφες υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra», βλ. oto κεφά
λαιο για τη διακοσμητική αυτή κατηγορία.

779. Βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση τΰπου «Hadra».
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τή είναι η χρήση παρωχημένων τύπων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όλα τα παραδείγματα της 
ομάδας είναι τροχήλατα, με μόνη εξαίρεση το λύχνο αριθ. 373, που έχει κατασκευαστεί με μήτρα, και 
αποτελούν στο σύνολό τους εγχώρια παραγωγή, όπως φανερώνουν η σύσταοη του πηλού ή η ποιότη
τα του γανώματος, όπου διαπιστώνεται (αριθ. 373). Ανεξάρτητα από τις επιμέρσυς διαφοροποιήσεις, 
τα βασικά χαρακτηριστικά των λύχνων είναι η αδιαμόρφωτη, συνηθέστερα πλατιά, σχεδόν επίπεδη 
επιφάνεια στήριξης και οι οριζόντιες, κατά κανόνα ταινιωτές λαβές, ενώ συχνότατα το άνω και εμπρό
σθιο μέρος του λύχνου καλύπτεται από καστανό αραιό χρώμα (αριθ. 56-60,302-304,318-319,374-377).

Οι λύχνοι απότηΛύττο (αριθ. 458-459,519-520) αποτελούν τα πρωιμότερα παραδείγματα της ομά
δας, ανταποκρίνονται γενικά σε αττικούς κυρίως τύπους του 4ου αι. π.Χ., χωρίς όμως να ταυτίζονται 
απόλυτα με εκείνους780. Αντίθετα, τα ανασκαφικά δεδομένα επιτρέπουν την ένταξή τους στον 3ο αι. 
π.Χ., δεδομένο που φανερώνει την εμμονή των ντόπιων κεραμέων σε μορφές παρωχημένες, κλασι
κές781. Τα κατασκευαστικά γνωρίσματα των λύχνων, όπως τα χοντρά τοιχώματα, ο πορτοκαλέρυθρος 
ακάθαρτος πηλός ή η υφή της αγάνωτης επιφάνειας, αποδίδουν χαρακτηριστικά του τοπικού εργα
στηρίου, γνωστά και από άλλα είδη αγγείων782. Κύρια μορφολογικά γνωρίσματα των παραδειγμάτων 
είναι η αδιαμόρφωτη, με έντονα ίχνη τροχού επιφάνεια στήριξης, το καμπύλο σώμα και ο βραχύς, σχε
δόν ενσοιματωμένος μυκτήρας. Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισμα αποτελεί η στενή αυλάκωση, η 
οποία περιβάλλει την οπή πλήρωσης, με μόνη εξαίρεση το λύχνο αριθ. 458, όπου παραλείπεται. Ο λύ
χνος αριθ. 520 εντάσσεται στην ίδια σειρά, ενώ τόσο το γωνιώδες σχήμα του σώματος όσο και ο σχετι
κά μεγαλύτερος στο μήκος μυκτήρας, σε συνδυασμό με το καστανό χρώμα στο άνω μέρος, διαφορο
ποιούν το παράδειγμα από τα υπόλοιπα της σειράς και οδηγούν σε νεότερες μορφές του 3ου αι. π.Χ.783.

Σε ανάλογη χρονική βαθμίδα, με βάση τα μορφολογικά γνωρίσματα, θα μπορούσαν να ενταχθούν 
οι λύχνοι αριθ. 572 και 573, που πρέπει να προσγραφούν γενικά στον τύπο των αγάνωτων σφαιρικών 
και να θεωρηθούν παραλλαγές αττικών τύπων του 4ου-α' μισού του 3ου αι. π.Χ.784. Κύρια χαρακτηρι
στικά του τύπου είναι η ψηλή βάση, το σφαιρικό σώμα με το ευρύ άνω τμήμα και ο βραχύς μυκτήρας. 
Γύρω από την οπή πλήρωσης διαμορφώνονται συνηθέστερα αυλακώσεις, ενώ εσωτερικά στο κέντρο 
του πυθμένα σχηματίζεται κωνικό έξαρμα. Στα κρητικά παραδείγματα οι ομοιότητες με το βασικό τύ
πο είναι γενικές, ενώ ορισμένα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η επίπεδη αδιαμόρφωτη επι
φάνεια στήριξης, η απουσία της αυλάκωσης γύρω από την οπή πλήρωσης στο παράδειγμα αριθ. 573 ή 
ο σχετικά μεγάλος μυκτήρας στο λύχνο αριθ. 572, απομακρύνουν μορφολογικά τους λύχνους από τον 
κύριο τύπο και οδηγούν σε παραλλαγές του τοπικού εργαστηρίου της Φαιστού. Επίσης, αξίζει να ση
μειωθεί ότι τα κατασκευαστικά γνωρίσματα, όπως ο ωχροκάστανος πηλός ή η αγάνωτη λεία επιφάνεια 
των λύχνων, ανταποκρίνονται προς τα ανάλογα χαρακτηριστικά άλλων ειδών κεραμικής από την ίδια 
περιοχή, τα οποία αποδίδουν αντιπροσωπευτικές μορφές της εγχώριας παραγωγής785.

Οι υπόλοιποι λύχνοι της ομάδας (αριθ. 56-60, 302-304, 318-319, 374-377, 389) εμφανίζουν γε
νική μορφολογική σχέση με το βασικό ασκόμορφο ελληνιστικό τύπο, που εκτείνεται χρονικά από 
τα τέλη του 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ενώ το σχήμα, παραπλήσιο ή συγγενικό, απαντά σε

780. Πρβλ. σχετικά τον τύπο Howland 23 C Prime, όπου θα μπορούσε να ενταχθεί ο τύπος (α' μισό του 4ου αι. π.Χ.) 
η τον αντίστοιχο από την Κόρινθο Broneer VI, βλ. σχετικάΗ^Όΐα IV, 60-61, αριθ. 234-235, πίν. 8, 36- Corinth IV, II, 43- 
45, αριθ. 100-113, πίν. III, σχε'δ. 28-30, εικ. 14. Πρβλ. επίσης, Kerameikos XI, 26-27 (ομάδα RSL 4). Για παραδείγματα από 
την περιοχή της Μακεδονίας, βλ. Δρουγου, Λύχνοι Π έλλας, 35, αριθ. 25, πίν. 7 (4ος αι. π.Χ.).

781. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό και σε άλλα είδη αγγείων από το ίδιο ανασκαφικό σύνολο, βλ. περισσότερα σχό
λια στο κεφάλαιο για το τοπικό εργαστήριο της Λΰττου.

782. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για το τοπικό εργαστήριο της Λύττου.
783. Πρβλ. Kerameikos XI, 50-51, αριθ. 277, πίν. 49 (FSL 1) (250 π.Χ.)· Δρουγου, Λύχνοι Π έλλας, 51-52, αριθ. 84, πίν. 

20 (με'σα του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα).
784. Πρβλ. σχετικά Agora IV (ΗΤ 25Α και 27Β prime = 360-260 π.Χ), 70 κ.ε.· Kerameikos XI, RSL 5, RSL 6, 30 κ.ε. Για 

παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Δρούγου , Λύχνοι Π έλλα ς, 40-44, πίν. 12-15.
785. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες «L» τύπου «Hadra», βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
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ποικίλα κέντρα της εποχής786. Κυρία χαρακτηριστικά του τύπου είναι η δισκάμορφη βάση, το αμ- 
φικωνικό σώμα, ο μεγάλος μυκτήρας με την καμπύλη απόληξη και η δακτυλιόσχημη λαβή. Εντού
τοις, στα κρητικά παραδείγματα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στα επιμέρους χαρακτηριστι
κά, καθώς το σχήμα των λύχνων αποδίδει παραλλαγμένη ή απλουστευμένη μορφή του βασικού τύ
που. Η βάση είναι επίπεδη, σχεδόν αδιαμόρφωτη ή ελάχιστα διακρινόμενη (αριθ. 57, 59-60, 389), 
το σιόμα λιγότερο ή περισσότερο αμφικωνικό (αριθ. 57-60, 375-377), συνηθέστερα χαμηλό (αριθ. 
57-60, 375-377, 389), το περιχείλωμα αποδίδεται συχνότερα αβαθές και στενό γύρω από την οπή 
πλήρωσης, ενίοτε όμως και πλατύτερο (αριθ. 374-377, 389), ενώ ο μυκτήρας εμφανίζεται σχετικά 
βραχύς με μεγάλη ελλειπτική οπή και η λαβή πλάθεται οριζόντια, ταινιωτή.

Ο λύχνος αριθ. 373 είναι το μοναδικό παράδειγμα της ομάδας που έχει κατασκευαστεί με μή
τρα, τεχνική ήδη γνωστή από τον 3ο αι. π.Χ., αλλά με ευρύτατη διάδοση μόλις στο 2ο αι. π.Χ.787. Το 
παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να χρονολογηθεί περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα 
με βάση τα κατασκευαστικά-μορφολογικά στοιχεία, συγκεντρώνει όλα σχεδόν τα βασικά χαρακτη
ριστικά του τύπου. Το σώμα αποδίδεται μικρό, ο μυκτήρας σχετικά μεγάλος, με στρογγυλή οπή 
καύσης, ενώ το γάνωμα είναι κοκκινωπό, αραιό, αρκετά απολεπισμένο788. Στο άνω μέρος γύρω από 
την οπή πλήρωσης απλώνονται τα ανάγλυφα στοιχεία που προέρχονται από φθαρμένη μήτρα. Τα 
έκτυπα κοσμήματα αποδίδουν ερωτιδείς εκατέρωθεν της οπής, μάσκα Σιληνού στη ρίζα της μύξας 
και γυναικείο κεφάλι στο διαμετρικά αντίθετο σημείο, ενώ ο μυκτήρας προβάλλει από φύλλο άκαν- 
θας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και τα πλαστικά κοσμήματα εκπροσωπούν χαρακτηριστικές 
μορφές διακόσμησης για τον τύπο, αυτά καθεαυτά τα θέματα του λύχνου αριθ. 373 απαντούν σπο
ραδικά σε παραδείγματα του είδους, ενώ κάποτε μπορεί να θεωρηθούν και μοναδικά789.

ΣΤ. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Η ΧΥΤΡΑ

(Πίν. 62γ-63α και 111α· Χρονολογικός Πίνακας XXX)

Το απλό αυτό και συνηθισμένο αγγείο καθημερινής χρήσης με το σφαιρικό σώμα, που εμφανίζεται 
στους αρχαϊκούς χρόνους στην Αττική και χρησιμοποιείται συχνότερα στους κλασικούς790, γνωρίζει 
πλατιά γεωγραφική εξάπλωση στους μεταγενέστερους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους τόσο 
στην κεντρική Κρήτη791 όσο και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού792. Πάντως, η μακρόχρονη επι

786. Γενικά για τον τύπο, βλ. Δρούγου, Λύχνοι Π έλλα ς, 60-62. Πρβλ. επίσης Agora IV (τύποι ΗΤ32, ΗΤ33Α, ΗΤ34Α, 
ΗΤ34 variants), 100 κ.ε.· Kerameikos XI (FSL 3), 52 κ.ε.· Corinth IV, II, 52-53, τύπος XII.

787. Βλ. σχετικά Kerameikos XI, 64 κ.ε.· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάιροι Βέροιας, 138.
788. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, ό.π.
789. Βλ. για παραδείγματα με Σιληνούς η ΣατύρουςΤιΤ’ XI, 1, 154, αριθ. 363. Για το γυναικείο κεφάλι, πρβλ. σχετι

κά Menzel, A ntike  Lam pen, 21, σχέδ. 18.
790. Για σχετικά παραδείγματα αρχαϊκών-κλασικών χρόνων από την Αττική, βλ. Agora XII, 224-226, 371-372, σχέδ.

18, 20, πίν. 93-94, αριθ. 1922-1958. Ο αττικός τύπος κατάγεται από τις πρωιμότερες πρόχους-χύτρες του 8ου-7ου αι. π.Χ. 
όπως δείχνουν σχετικά ευρήματα από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora VIII, πίν. 11, αριθ. 203-208.

791. Για παραδείγματα ελληνιστικών χρόνων από άλλες περιοχές της Κρήτης, πρβλ. τη χύτρα Κ267 από την Ελεύ- 
θερνα, βλ. Ελενθερνα  II, 107, σχέδ. 32. Επίσης, ο τύπος εμφανίζεται συχνά και σε ανασκαφικά σύνολα ρωμαϊκών χρόνων 
κυριλος από την Κνωσό και τη Γόρτυνα, βλ. ενδεικτικά Í7M, πίν. 126, αριθ. 19, 21, πίν. 133, αριθ. 71-75, πίν. 137, αριθ. 25- 
26, πίν. 140, αριθ. 71-75, πίν. 148, αριθ. 104, πίν. 154, αριθ. 72, πίν. 158, αριθ. 33, πίν. 162, αριθ. 26-29, πίν. 170, αριθ.
19, πίν. 171, αριθ. 9, πίν. 174, αριθ. 13, πίν. 177, 178, αριθ. 33-34, πίν. 184, αριθ. 6-7, πίν. 185, αριθ. 13· K D S , 48, σχέδ. 
18, πίν. 29, J24, J26· Hayes 1971, 260, σχέδ. 10, αριθ. 34-36- Cortina I, 256, σχέδ. 211, αριθ. 256-257.

792. Για ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα του τύπου από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934,
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βίωση του σχήματος δεν συνοδεύεται από ουσιώ
δεις μορφολογικές αλλαγές793, πράγμα που πα- 
ρατηρείται και σε άλλα είδη απλών αγγείων, 
όπως σε λεκάνες ή οινοχόες καθημερινής χρή
σης794. Το φαινόμενο αυτό, που σχετίζεται γενι
κότερα με τη βραδεία εξέλιξη των απλής μορ- 
φής σχημάτων, συνδέεται στενά με την εμμονή 
των εγχώριων εργαστηρίων στη χρήση τύπων 
καθιερωμένων από παλαιότερες εποχές, οι οποί
οι ελάχιστα διαφοροποιούνται από τον αρχικό 
σε ολόκληρη τη διάρκεια της παραγωγής τους.

Οι χύτρες της ομάδας αυτής αποτελούν σχε
τικά ολιγάριθμη ομάδα μέσα στο σύνολο της 
κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, ενώ στην 
πλειονότητά τους προέρχονται από την Κνωσό 
(αριθ. 119, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 282, 
δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι· 
αριθ. 396-397, οικία-ιερό στο χώρο του Βενιζε- 
λείου). Κοντά σε αυτές μπορούν ακόμη να το
ποθετηθούν και ελάχιστα παραδείγματα από 
τη Λυττο (αριθ. 502) ή την περιοχή της Μεσα- 
ράς (αριθ. 530, ελληνιστική οικία στην Τρυπη
τή)795. Τα ανασκαφικά στοιχεία για τις χύτρες 
της σειράς είναι ελάχιστα διευκρινιστικά για το 
χρονολογικό προσδιορισμό τους796. Η χρονο
λόγηση του στρώματος καταστροφής της Λυτ- 
του στο 221/220 π.Χ. αποτελεί χρονολογικό 
σταθερό για τον τύπο, ενώ το παράδειγμα από 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» δίνει το πρωιμό- 390

390, εικ. 77, D68, D70-71 (Αττική)· Corinth VII, III, 120- 
122, πίν. 27, 61, αριθ. 648-655 (Κόρινθος)· Ch. Schauer, Γ '  
Ε λλΚ ερ, πίν. 120α (Ολυμπία)· Α. Γιαννικουρή, Ε ' Ε λλΚ ερ, 
πίν. 236β (Ρόδος)· I. Μιχαηλίδου-Νικολάου, Β 'Ε λ λ Κ ερ , πίν. 
103, αριθ. 114, 111, 122,51,53■ SC E  IV, 3, σχεδ. 25, αριθ. 7, 
σχεδ. 29, αριθ. 11-12 (Κύπρος)· Tomis, 78, εικ. 48<Ρ Sciatbi, 
89, εικ. 50 (Αίγυπτος).

793. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 466· Corinth VII, 
III, 12 Τ Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 120-122.

794. Βλ. σχετικά σχόλια στα κεφάλαια για τις κατηγο
ρίες αυτές της κεραμικής.

795. Τα παραδείγματα αριθ. 253-254, που προέρχο
νται από τη Γόρτυνα, χρησιμοποιούνται εδώ μόνο για 
μορφολογικές συγκρίσεις, καθώς η εντελώς θραυσματική 
κατάσταση του δημοσιευμένου υλικου από τη Γόρτυνα κα
θιστά δύσκολη την παρουσίασή του στον περιγραφικό κα
τάλογο, βλ. σχετικά Cortina I, 255, σχεδ. 211, εικ. 212.

796. Για τη χρονολόγηση των συνόλων, βλ. σχετικά 
στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγραφικού 
καταλόγου.
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τερο όριο της σειράς, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί γενικά στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. Παράλ
ληλα, το νεότερο χρονολογικά σημείο της ομάδας προσφέρει το παράδειγμα από το φρεάτιο στο 
Μοναστηριακό Κεφάλι, που ανήκει στον προχωρημένο 2ο αι. π.Χ., ενώ τα παραδείγματα από το 
Βενιζέλειο στην Κνωσό και την ελληνιστική οικία στην Τρυπητή χρονολογούνται δύσκολα, καθώς 
λείπουν οι σαφείς ανασκαφικές ενδείξεις. Για το λόγο αυτό εντάσσονται γενικά στον 3ο-2ο αι. π.Χ., 
χωρίς τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού μέσα στα χρονικά αυτά πλαίσια.

Σε ό,τι αφορά τα κατασκευαστικά γνωρίσματα των αγγείων της ομάδας, θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι σε όλα τα παραδείγματα ο πηλός είναι ακάθαρτος, καστανόχρωμος έως κοκκινωπός, 
ενίοτε τεφρός (αριθ. 396-397), ενώ σε μία περίπτωση υπάρχουν κηλίδες καύσης στο σώμα του αγ
γείου (αριθ. 119). Γενικά η υφή της συνηθέστερα αγάνωτης επιφάνειας είναι αδρή, ενώ το γάνωμα, 
όπου διαπιστώνεται (αριθ. 282), είναι κακής ποιότητας και απολεπίζεται εύκολα. Τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των αγγείων αυτού του είδους είναι απλά και σχεδόν όμοια για όλα τα παραδείγ
ματα της σειράς. Το σώμα διαμορφώνεται σφαιρικό (αριθ. 502), συνηθέστερα πλατύτερο στο κά
τω μέρος (αριθ. 119, 282, 396-397, 530), χωρίς βάση, και τελειώνει σε ευρύ στόμιο, όπου καταλή
γουν οι ταινιωτές λαβές. Το χείλος σχηματίζεται συχνότερα από στενή και σε μία περίπτωση πλα
τιά ταινία (αριθ. 119), που ανοίγει ελάχιστα προς τα επάνω, ενώ κάποτε αποδίδεται εντελώς κατα- 
κόρυφο (αριθ. 530). Παράλληλα, στην εσωτερική πλευρά του χείλους διαμορφώνεται στενό οριζό
ντιο περιχείλωμα για την υποδοχή πώματος, ενώ ξεχωριστά και χαρακτηριστικά μορφολογικά 
γνωρίσματα αποτελούν οι αυλακώσεις και τα δακτυλίδια στη ρίζα του χείλους και στο ανώτερο σώ
μα (αριθ. 119, 282, 396-397, 530). Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν έντονη επίδραση από τη σύγχρο
νη ή την παλαιότερη μεταλλοτεχνία, φαινόμενο ήδη γνωστό από άλλες κατηγορίες της εγχώριας 
κεραμικής797, το οποίο αναγνωρίζεται επίσης σε παραδείγματα από άλλα κέντρα του ελληνιστικού 
κόσμου798. Επιπλέον, οι λαβές, που πλάθονται πλατιές ταινιωτές και καταλήγουν στην εξωτερική 
πλευρά του χείλους, άλλοτε έχουν καμπύλο περίγραμμα (αριθ. 119, 502) άλλοτε πάλι σχετικά γω
νιώδες (αριθ. 282, 396-397, 530), στοιχείο το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τη μορφολογική εξέλι
ξη του σχήματος, καθώς ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε αττικά παραδείγματα κλασικών 
χρόνων799.

Ο ΑΡΥΤΗΡΑΣ

(Πίν. 63β-64α και 111β· Χρονολογικός Πίνακας XXXI)

Οι αρυτήρες από την κεντρική Κρήτη800, που συγκροτούν ολιγάριθμη ομάδα, σχετίζονται μορφολογι
κά με τον αντίστοιχο τύπο, ο οποίος διαδίδεται σε πολλές περιοχές της μεσογειακής λεκάνης στους ελ
ληνιστικούς χρόνους801, ενώ το σχήμα είναι ήδη γνωστό από τους πρωιμότερους κλασικούς802, χωρίς

797. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλστεχνίας.
798. Βλ. ό.π. υποσημ. 791, όπου σχετικά παραδείγματα.
799. Πρβλ. ανάλογη μορφολογική εξέλιξη σε παραπλήσια παραδείγματα του 4ου αι. π.Χ. από την αθηναϊκή Αγορά, 

βλ. σχετικά Agora  XII, 224.
800. Για την κατηγορία αυτή της κεραμικής, βλ. σχετικά Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 120-122.
801. Για παραδείγματα από άλλα ελληνιστικά κέντρα, βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 324, εικ. 8, Α57, 367, εικ. 

51, C69 (Αθήνα)· Κ. Braun, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 10a (Κεραμεικός)· Corinth VII, III, πίν. 27, 61, αριθ. 649, 651 (Κόρινθος)· Α. 
Γιαννικουρή κ.ά., Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 92β (Ρόδος)· Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 61 δ (ανατ. Μακεδονία)· I. Μιχαη- 
λίδου-Νικολάου, Β ' Ε λλΚ ερ , πίν. 103, αριθ. 113 (Κύπρος)· Sciatbi, 89, εικ. 48-49 (Αίγυπτος)· Tomis, 97, εικ. 60b, 101, εικ. 
62e, 115, εικ. 72b, 123, εικ. 80.

802. Βλ. σχετικά Agora  XII, 372, πίν. 93 (πλην της χύτρας αριθ. 1928)· Olynthus V, 227, πίν. 173, αριθ. 838-84 Τ 
Kerameikos V, 1, πίν. 155, τάφος 68 (αριθ. 4587).
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ακόμη να λείπει η απόδοση του τυπου και σε 
χαλκό803. Τα παραδείγματα της ομάδας προέρ
χονται από την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 120, 
«Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 65-67, αποθέτης 
Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 403, Βενιζέλειο) και 
αποδίδουν μικρογραφίες του σχήματος, με μόνη 
εξαίρεση το αγγείο αριθ. 120. Τα ανασκαφικά 
δεδομένα δεν είναι πάντοτε ασφαλή, με αποτέ
λεσμα ο χρονολογικός προσδιορισμός των πα
ραδειγμάτων να προκύπτει από τη μορφολογική 
εξέταση. Σε ό,τι αφορά το αγγείο αριθ. 120, τα 
ανασκαφικά δεδομένα επιτρέπουν την ένταξή 
του γενικά στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., ενώ για 
τα υπόλοιπα παραδείγματα της σειράς η σύγκρι
ση με παράλληλα από άλλες περιοχές οδηγεί σε 
ευρΰτερη χρονολόγηση στο β' μισό του 3ου-α' μι
σό του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα.

Τα αγγεία αποδίδουν εγχώρια παραγωγή, 
ενώ τα κατασκευαστικά γνωρίσματά τους είναι 
σχεδόν κοινά. Ο πηλός είναι καστανόχρωμος- 
κοκκινωπός, ακάθαρτος, με μόνη εξαίρεση το 
παράδειγμα αριθ. 403, που έχει κατασκευαστεί 
από ωχροκάστανο καθαρό πηλό. Όλα τα αγ
γεία είναι άβαφα και χαρακτηρίζονται γενικά 
για το αμελές πλάσιμο, τα παχιά τοιχώματα 
και την αδρή επιφάνεια, όπου διακρίνονται 
έντονα ίχνη τροχού και διάσπαρτες κηλίδες 
καύσης ή λευκής οξείδωσης. Στο βασικό τύπο 
το σχήμα διαμορφώνεται σφαιρικό, χωρίς βά
ση, με μία λαβή. Εντούτοις, ορισμένες διαφο
ροποιήσεις στην απόδοση του σώματος ή του 
χείλους επιτρέπουν την ένταξη των παραδειγ
μάτων αριθ. 120 και 403 στην παραλλαγή Α της 
τυπολογίας των Δροΰγου - Τουράτσογλου804. 
Συγκεκριμένα, στα αγγεία αυτά το σq)αιpικó 
σώμα αποδίδεται με συνεχές περίγραμμα έως 
το χείλος, που διαμορφώνεται απλό και στρέ
φεται έντονα προς τα έξω805. Επιπλέον, στο πα-

803. Για όμοιου τυπου χάλκινα αγγεία από την Ή πει
ρο, βλ. σχετικά Βοκοτοποΰλου 1975, 754, εικ. 16-17. Για 
περισσότερα σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τη σχέση κερα- 
μικής-μεταλλοτεχνίας.

804. Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάχροι Βέροιας, 121.
805. Πρβλ. σχετικά το παράδειγμα αριθ. 253 από τη 

Γόρτυνα που αποδίδει νεότερη φάση του σχήματος, όπου το 
χείλος έχει επιμελέστερη άρθρωση και περισσότερο «μεταλ
λική» διαμόρφωση, στοιχείο που ανταποκρίνεται καλύτε
ρα προς παραπλήσια και σχεδόν σύγχρονα παραδείγματα
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ράδειγμα αριθ. 403 διαπιστώνεται μικρή διαφοροποίηση στο κατώτερο σώμα από τον αρχικό τύ
πο, καθώς διαμορή)θ5νεται με βάση πλατιά και επίπεδη. Το μορφολογικό αυτό στοιχείο ανταπο- 
κρίνεται προς το ανάλογο των πρώιμοιν παραδειγμάτων της ομάδας Β του Η. Τ1ιοπιρ5οη από την 
αθηναϊκή Αγορά ή της υστερότερης ομάδας Ο806, ενώ με παραπλήσιο σχήμα εμφανίζονται επίσης 
ορισμένα όψιμα αγγεία από τη Δήλο και την Πριήνη807.

Από μορφολογική άποψη τα τρία μικρά αγγεία αριθ. 65, 66 και 67 εμφανίζονται συγγενικά ως προς 
τη διαμόρφωση του χείλους με το δείγμα ΙΊ1230 από τη Βέροια, το οποίο όμως δεν εντάσσεται σε καμιά 
από τις παραλλαγές των Δροΰγου - Τουράτσογλου. Επίσης, η επίπεδη επιφάνεια στήριξης ανταποκρί- 
νεται προς την ανάλογη του αγγείου αριθ. 403. Σε αυτά τα αγγεία το σφαιρικό, ενίοτε έντονα διογκωμέ
νο στην κοιλιά σώμα (αριθ. 66)808 καταλήγει σε ξεχωριστό, σχεδόν κατακόρυφο λαιμό, σε μία περίπτω
ση ελάχιστα κυρτό (αριθ. 66), χωρίς όμως διαμορφωμένο χείλος, μορφή η οποία αναγνωρίζεται παρα
πλήσια σε ομάδα ελληνιστικών αγγείων από την Αγορά των Αθηνών αλλά και ευρυτερα809.

ΗΛΟΠΑΣ

(Πίν. 64β-65β και 111 γ-112α· Χρονολογικός Πίνακας XXXII)

Για τα ρηχά αυτά μαγειρικά σκευή, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν παραλλαγή της ήδη γνωστής χύ
τρας, χρησιμοποιείται στη μελέτη αυτή η ονομασία «λοπάς», όρος που έχει προταθεί κατ’ αρχήν από 
τους Sparkes - Talcott, για το λόγο ότι η μορφή τους εμφανίζεται συγγενική με εκείνη του οστρέου810. 
Οι λοπάδες της σειράς αυτής, που είναι πολυπληθέστερες από τις χύτρες, αποτελούν ντόπιες απομι
μήσεις του γνωστού αττικού τυπου, ο οποίος εμφανίζεται στην Αθήνα στο γ' τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., 
από όπου διαδίδεται ταχύτατα και χρησιμοποιείται σε πολλά κέντρα κεραμικής έως τους ρωμαϊκούς 
χρόνους811. Στην ομάδα των λοπάδων από την κεντρική Κρήτη περιλαμβάνονται παραδείγματα κυ
ρίως από την περιοχή της Κνωσού (αριθ. 121-122, 151, 244, 252, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 61- 
63, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου- αριθ. 281, δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι), αλλά και 
από τη Λυττο (αριθ. 501,503)812. Η χρονική διάρκεια του τυπου είναι μεγάλη για την περιοχή της κε
ντρικής Κρήτης, καθώς εκτείνεται από τις αρχές του 3ου έως τον Ιο αι. π.Χ. Εντούτοις, τα παραδείγ
ματα της σειράς δεν αντιπροσωπεύουν επάλληλες φάσεις στη μορφολογική εξέλιξη του σχήματος

από άλλες περιοχές και κυρίως τη Μακεδονία, βλ. σχετικά Cortina I, 255, σχέδ. 211, αριθ. 253· Δροΰγου - Τουράτσογλου, 
Τάφοι Βέροιας, 121, ιδιαίτερα υποσημ. 20.

806. Βλ. Η. Thompson 1934, 341, εικ. 21, Β32 και 348, εικ. 29, C8, όπου σχετικές παρατηρήσεις.
807. Πρβλ. ενδεικτικά Φ. Ζαφειροποΰλου - Π. Χατζηδάκης, Γ ' Ε λλΚ ερ , 246, πίν. 197γ, Β14971 (τέλη του 2ου-αρχές 

του 1ου αι. π.Χ.)· Priene, 422, αριθ. 65-66, σχέδ. 538, εικ. 66.
808. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό στο αμφικωνικό κΰπελλο, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη 

του σχήματος.
809. Πρβλ. σχετικά Agora XXIX, 215-216, αριθ. 1475, 1478, 1481, σχέδ. 87, πίν. 111· Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τ ά 

φοι Βέροιας, 52, 122, πίν. 21, Π 1373 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· I. Μιχαηλίδου-Νικολάου, Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 106, αριθ. 208, 210 
(τέλη του 3ου αι. π.Χ.).

810. Για την ονομασία, βλ. Agora XII, 3, 227, ιδιαίτερα υποσημ. 4, 1 αντίστοιχα, όπου και περισσότερη βιβλιογραφία.
811. Το σχήμα της λοπάδος μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από εκείνο της λεκάνης κοινής χρήσης των αρχαϊκών 

χρόνων, βλ. Agora  XII, 227. Πρβλ. ιδιαίτερα τη λοπάδα αριθ. 1959 από την αθηναϊκή Αγορά με σχήμα συγγενικό προς 
εκείνο της λεκάνης, βλ. Agora XII, 373, πίν. 95 (500-480 π.Χ.). Για παραδείγματα κλασικών χρόνων από την Κνωσό, βλ. 
K K G , 174, σχέδ. 12. Για ανάλογα ρωμαϊκών χρόνων, πρβλ. σχετικά U M , πίν. 126 (αριθ. 15-16), 134 (αριθ. 78), 154 (αριθ. 
68), 161 (αριθ. 22-23), 176 (αριθ. 22-24), 184 (αριθ. 4), 188 (αριθ. 14)· K S P , σχέδ. 6, V.326-V.327· B SA  66 (1971), σχέδ. 
10, 17, αριθ. 39, 44-46 αντίστοιχα. Βλ. επίσης Ελεύθερνα  II, σχέδ. Κ266, Κ268-Κ269 (Ελεΰθερνα)· Η. Thompson 1934, 
466-467, σχέδ. 121 (αθηναϊκή Αγορά)· Corinth VII, III, 124-128, πίν. 29-30, 62 (Κόρινθος).

812. Πρβλ. επίσης το παράδειγμα αριθ. 255 απάτη Γόρτυνα, βλ. Cortina 1, 255-256, αριθ. 255, σχέδ. 211, εικ. 213.
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ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

οΰτε προσφέρουν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία 
για τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του, 
καθώς στα γενικά χαρακτηριστικά ο τύπος δια
τηρείται σχεδόν αναλλοίωτος και πιστός στην 
αρχική μορφή του.

Στο βασικό τύπο το σχήμα είναι ευρΰ και ρη
χό. Η βάση αποδίδεται κυκλική και σχηματίζει 
γωνία με τα σχεδόν κατακόρυφα τοιχώματα του 
σώματος, που καταλήγουν σε χείλος πλατύ, ευρύ
τερο προς τα επάνω. Όλα σχεδόν τα παραδείγμα
τα έχουν λαβές κολλημένες στη ρίζα του χείλους ή 
στο σώμα. Ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιήσεις 
που σημειοινονται στον τρόπο ένωσης των λαβών 
με το σώμα του αγγείου επιτρέπουν τη διάκριση 
του τύπου σε παραλλαγές, οι οποίες εμφανίζουν 
συχνά ποικιλία μορφών η καθεμία. Τρεις είναι οι 
παραλλαγές που σχηματίζονται για την κατηγο
ρία: α) με τις οριζόντιες λαβές (Α), β) με τις κατα- 
κόρυφες λαβές (Β) και γ) χωρίς λαβές (Γ). Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι τα κατασκευαστικά χα
ρακτηριστικά είναι σχεδόν όμοια για όλα τα αγ
γεία της ομάδας. Ο πηλός είναι συνήθως καστα- 
νόχρωμος έως κοκκινωπός με πολλές ξένες προ
σμείξεις, τα τοιχώματα σχετικά χοντρά, ενώ η 
υφή της συνηθέστερα αγάνωτης επιφάνειας είναι 
αδρή και εμφανίζει συχνά κηλίδες καύσης κατά 
τόπους. Επίσης, όπου παρατηρείται επίχρισμα, 
αυτό είναι μελανό, κακής ποιότητας και απολεπί
ζεται εύκολα (αριθ. 281).

Το μεγαλύτερο αριθμό λοπάδων συγκεντρώ
νει η παραλλαγή Α (αριθ. 62, 122, 151,244,252, 
281), που προσφέρει και την καλύτερη εικόνα 
εξέλιξης του τύπου, καθώς η διάρκειά της, μο
λονότι εμφανίζει ορισμένα κενά, είναι μακρά 
και καλύπτει το χρονικό διάστημα δυόμισι πε
ρίπου εκατονταετιών (3ος-α' μισό του 1ου αι. 
π.Χ.). Από μορφολογική άποψη τα παραδείγ
ματα του 3ου αι. π.Χ. μαζί με όσα χρονολογού
νται έως το γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. φανερώ
νουν με το χωρίς ουσιώδεις αλλαγές σχήμα 
τους την εμμονή στην αρχική μορφή των κλα
σικών χρόνων813. Συγκεκριμένα, οι λοπάδες

813. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται στις χύτρες 
και γενικότερα στα αγγεία απλής, καθημερινής χρήσης, 
όπως στις λεκάνες, τις οινοχόες ή τους σταμνοειδείς λέβη
τες, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη 
των σχημάτων τους.
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αριθ. 122 και 151, που χρονολογούνται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. και στις αρχές του 2ου αι. 
π.Χ.814 αντίστοιχα, έχουν όμοια μορφολογικά γνωρίσματα με το βασικό τύπο, όπως το ανοιχτό ρη
χό σώμα, όπου τα τοιχώματα σχηματίζουν γωνία, συχνά με έντονη ακμή στην ένωση με τη βάση 
(αριθ. 122). Αντίθετα, στο επάνω μέρος κλίνουν έντονα προς τα μέσα, στοιχείο χαρακτηριστικό και 
ξεχωριστό, το οποίο αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στα πρώιμα και στα όψιμα πα
ραδείγματα της κατηγορίας815. Χαρακτηριστική είναι επίσης η μορφή του χείλους, που αποδίδε
ται καμπυλο-κυρτό, ενώ στο εσωτερικό του διαμορφώνεται σχετικά πλατύ, οριζόντιο περιχείλωμα 
για την υποδοχή πώματος. Παράλληλα, στη γωνία η οποία σχηματίζεται από το σώμα και το χεί
λος υπάρχει ενίοτε οριζόντια χάραξη ή αυλάκωση (αριθ. 122), χαρακτηριστικό γνωστό και από τις 
χύτρες816. Οι κατά κανόνα κυλινδρικές οριζόντιες λαβές, που κολλούν στη ρίζα του σώματος (αριθ. 
122) ή του χείλους (αριθ. 151), υψώνονται συνήθως μέχρι το πέρας του, ενώ σε μία περίπτωση το 
υπερβαίνουν (αριθ. 122).

Η λοπάς αριθ. 62, που ανήκει σε νεότερη χρονολογική βαθμίδα, δηλαδή στο γ' τέταρτο του 2ου αι. 
π.Χ., εκπροσωπεί μορφολογικά μεταβατική φάση του τύπου. Τα έντονα προς τα μέσα κλίνοντα τοι
χώματα του αρχικού τύπου έχουν μεταβληθεί σε κάπως κατακόρυφα, το γωνιώδες περίγραμμα του 
σώματος αποδίδεται με αιχμηρή ακμή, ενώ την ίδια σχεδόν διαμόρφωση ακολουθεί και το χείλος, το 
οποίο εμιρανίζεται με πιο άτονη καμπυλότητα. Η μορφολογική αυτή εξέλιξη του τύπου ανταποκρίνε- 
ται στην ανάλογη που παρατηρείται στην Αττική αλλά και σε άλλα ελληνιστικά κεραμικά εργαστήρια, 
σε προγενέστερη όμως χρονολογική βαθμίδα817, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανεξάρτητη αλλά 
ταυτόχρονα αργή εξελικτική πορεία των απλών σχημάτων στην εγχώρια παραγωγή και παράλληλα 
υποδηλώνει τη χωρίς αλλαγές χρησιμοποίηση των τύπων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τα παραδείγματα αριθ. 244, 252 και 281, που χρονολογούνται στα τέλη του 2ου-α' μισό του 
1ου αι. π.Χ., αντιπροσωπεύουν τη νεότερη εξέλιξη της παραλλαγής στην εγχώρια παραγωγή. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των αγγείων ανταποκρίνονται στον αρχικό τύπο, ενώ το σχεδόν κατακό- 
ρυφο ή ευρύτερο στο επάνω μέρος τοίχωμα του σώματος, όπως και η ανάλογη διαμόρφωση του 
χείλους, απομακρύνουν τα παραδείγματα από τα πρωιμότερα σχήματα και επιτρέπουν την έντα
ξή τους σε νεότερη τυπολογική και χρονολογική βαθμίδα818. Επίσης, σε μία περίπτωση τα τοιχώ
ματα εμφανίζουν ελαφρά μείωση προς τα επάνω (αριθ. 244), στοιχείο που θυμίζει πρωιμότερες κε
ραμικές μορφές, μολονότι το ίδιο το αγγείο χρονολογείται με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα στον 
Ιο αι. π.Χ.819. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι επίσης το σχήμα των λαβών στο παράδειγμα αριθ. 
252, όπου αποδίδεται κυματοειδές, στοιχείο ξεχωριστό το οποίο συναντάται όμοιο ή παραπλήσιο 
σε λοπάδες ρωμαϊκών χρόνων από την περιοχή της Κνωσού820. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι τα

814. Για τη χρονολόγηση της κεραμικής από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στο αντίστοιχο εισαγωγικό κεφάλαιο 
του περιγραφικού καταλόγου.

815. Γενικά για τη μορφολογική εξέλιξη του σχήματος, βλ. Corinth VII, III, 124-126· Η. Thompson 1934, 466.
816. ΙΙρβλ. όμοιο χαρακτηριστικό στις χύτρες αριθ. 119, 282, 396, 397, 530, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο 

σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία.
817. ΓΙρβλ. σχετικά τα ανάλογα παραδείγματα από την Αττική ή την Κόρινθο, όπου το απλό, γωνιώδες και ευρυτερο 

προς τα επάνω σώμα του αγγείου έχει διαμορφωθεί σε σχετικά προγενέστερη από τα κρητικά παραδείγματα χρονική 
βαθμίδα, βλ. Η. Thompson 1934, 467, σχέδ. 12Τ Corinth VII, III, 124-128, πίν. 29-30, αριθ. 670-671,683-685 (μεσάτου 
2ου αι. π.Χ.).

818. Η τελική αυτή μορφή του σχήματος αντιστοιχεί προς την ανάλογη αλλά προγενέστερη των αττικών και κοριν
θιακών παραδειγμάτων, βλ. Η. Thompson, ό.π.· Corinth, ό.π.

819. Πρβλ. για τον τύπο τα πρωιμότερα παραδείγματα Η28/39-40 και το αριθ. 62, βλ. U M , πίν. 100 και στον περι
γραφικό κατάλογο αντίστοιχα. Για σύγχρονα παραδείγματα από την Κνωσό, βλ. K S P , 93, σχέδ. 6, V.326-V.327. Πρβλ. 
επίσης τα παραδείγματα που αναφέρονται από τη δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό, μολονότι δεν 
κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν, βλ. K C G , 185, σχέδ. 28Β.

820. Πρβλ. σχετικά K S P , V.326· B SA  66 (1971), 268, σχέδ. 17, αριθ. 44· U M , πίν. 161, αριθ. 23.
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αγγεία αυτά παρουσιάζουν στενές μορφολογικές συγγένειες με σχεδόν σύγχρονα από την Αττική, 
την Κόρινθο ή τη Δήλο, που ενδεικτικά αναφέρονται821.

Ποικιλία της παραλλαγής A θα πρέπει να θεο^ρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το παράδειγμα αριθ. 
501 από τη Λΰττο, που αποδίδει με το σχήμα του αρκετά σπάνια μορφή της κατηγορίας. Το ευρυ και 
ρηχό σώμα του αγγείου όπως και οι οριζόντιες κυλινδρικές λαβές, οι οποίες κολλουν στη ρίζα του 
χείλους, προέρχονται από την προηγούμενη παραλλαγή. Αντίθετα, η πλατιά επίπεδη επιφάνεια 
στήριξης και τα κατακόρυφα κυλινδρικά τοιχώματα, που καταλήγουν σε χείλος στραμμένο προς 
τα έξω, απομακρΰνουν το παράδειγμα από τα προηγούμενα της σειράς και το καθιστούν ξεχωρι
στή περίπτωση822. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραπλήσιος τύπος επισημάνθηκε σε σύνολο κλα
σικών χρόνων από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» στην Κνωσό823, ενώ με συγγενική μορφή εμφανί
ζεται και ένα παράδειγμα των αρχών του 3ου αι. π.Χ. από τη γειτονική Λατώ824. Σύμφωνα με τα 
στρωματογραφικά-ανασκαφικά στοιχεία, η χρονολόγηση του αγγείου μπορεί να τοποθετηθεί λίγο 
πριν από το 221/220 π.Χ., δεδομένο που φανερώνει την μακρόχρονη, χωρίς ουσιώδεις μορφολο
γικές αλλαγές χρήση του τΰπου μέσα στην εγχώρια κεραμική παραγωγή.

Η παραλλαγή Β εμφανίζει όμοια μορφολογικά γνωρίσματα με την Α, ενώ η μόνη ουσιώδης 
διαφοροποίηση σε σχέση με την πρώτη σημειώνεται στη θέση των λαβών, που τοποθετούνται κα
τακόρυφα επάνω στην επιφάνεια του αγγείου. Το παράδειγμα αριθ. 121 αποτελείτο μοναδικό εκ
πρόσωπο της παραλλαγής, ενώ ποικιλία του τυπου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει η μόνωτη λο- 
πάς αριθ. 503 από τη Λΰττο825. Από τα αγγεία της παραλλαγής Β, το πρωιμότερο χρονολογικό όριο 
προσφέρει η λοπάς αριθ. 121, η οποία τοποθετείται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., ενώ για το παρά
δειγμα από τη Λΰττο σταθερό σημείο αναφοράς αποτελεί η χρονολόγηση του στρώματος κατα- 
στροφής στο 221/220 π.Χ. Στο παράδειγμα αριθ. 121 επαναλαμβάνονται σχεδόν στερεότυπα τα χα
ρακτηριστικά των σΰγχρονων λοπάδων της παραλλαγής A από τον ίδιο χώρο, ενώ ξεχωριστό μορ- 
φολογικό γνώρισμα αποτελοΰν οι έντονες οριζόντιες αυλακοΐσεις στο ανώτερο σώμα. Το στοιχείο 
αυτό, που υποδηλώνει σχέση με μετάλλινα πρότυπα, είναι πολΰ γνωστό και από άλλες κατηγορίες 
της εγχώριας παραγωγής, ενώ παρουσιάζεται και στην κεραμική από άλλες περιοχές του ελληνι- 
στικοΰ κόσμου, όπως φανερώνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα των τοπικών εργαστηρίων 
τους826. Αντίθετα προς το προηγοΰμενο παράδειγμα, το αγγείο αριθ. 503 με το περισσότερο κα- 
μπΰλο περίγραμμα του σώματος, που καταλήγει σε ελάχιστα κυρτό χείλος όπου διαμορφώνεται 
και δακτυλίδι στη ρίζα, μορφολογικά βρίσκεται πλησιέστερα προς τα παλαιότερα κλασικά-πρώι- 
μα ελληνιστικά σχήματα, όπως φανερώνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα τόσο από την εγχώρια 
κεραμική όσο και από την αντίστοιχη άλλων γειτονικών ή απομακρυσμένων περιοχών827.

821. Βλ. Η. Thompson, ό.π. υποσημ. 817· Corinth VII, III, ό.π. υποσημ. 817' Φ. Ζαφειροπούλου - II. Χατζηδάκης, 
Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 197, Β14961 (αρχές του 1ου αι. π.Χ.).

822. Για παραπλήσια παραδείγματα με επίπεδη βάση από την Αττική, βλ. Agora XII, 227, ιδιαίτερα υποσημ. 2, πίν. 
95, αριθ. 1970 (γ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

823. Βλ. U M , πίν. 77, Η5/10 (α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).
824. Βλ. Hadjimichali 1971, 202, σχέδ. 38, αριθ. 247 (περί το 300 π.Χ.).
825. Πρβλ. επίσης τη λοπάδα αριθ. 255 από τη Γόρτυνα (2ος αι. π.Χ.), βλ. Cortina I, 255-256, σχέδ. 211,213.
826. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικό σε παραδείγματα της παραλλαγής Α. Παρόμοιες παρατηρήσεις ισχύουν και για 

άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως λεκάνες, οινοχόες χωρίς προχοή, αμφορείς, υδρίες ή φιάλες, που ενδεικτικά αναφέ- 
ρονται, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους. Ανάλογα μορφολογικά γνωρίσματα παρατη
ρούνται και στην κεραμική άλλων περιοχών, βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάιροι Βέροιας, 122· Η. Thompson 1934, 466. 
Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τη σχέση κεραμικής-μεταλλοτεχνίας.

827. Πρβλ. για τον τύπο K K G , 174, σχέδ. 12 (4ος αι. π.Χ.). Βλ. επίσης Ελενθερνα  II, 107, σχέδ. 32, Κ266, Κ268 (με δύο 
λαβές, υστεροκλασική-πρώιμη ελληνιστική περίοδος)· Corinth VII, III, πίν. 29, αριθ. 667 (περίτο 350 π.Χ.), 669 (460-420 
π.Χ.). Πρβλ. σχετικά και το παράδειγμα αριθ. 255 από τη Γόρτυνα, όπου το γωνιώδες περίγραμμα του σώματος, τα κα
τακόρυφα τοιχιόματα και το ευθύγραμμο προς τα έξω χείλος συμφωνούν περισσότερο με τις πιο εξελιγμένες μορφές του 
2ου αι. π.Χ., γνιοστές και από την προηγούμενη παραλλαγή, βλ. Cortina I, ό.π. υποσημ. 825.
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Η παραλλαγή Γ περιλαμβάνει παραδείγματα χωρίς λαβές, που προέρχονται από την περιοχή της 
Κνωσού (αριθ. 61,63) και χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Στα αγγεία αυτά αναγνωρίζονται 
τα μορφολογικά γνωρίσματα του βασικού σχήματος και παράλληλα διαπιστώνεται ο συντηρητικός χα
ρακτήρας των τοπικών εργαστηρίων, που εκφράζεται με τη μακρόχρονη χρήση παλαιότερων τύπων828.

Στη σειρά των λοπάδων θα μπορούσε ακόμη να παρουσιαστεί το μαγειρικό σκεύος αριθ. 466 
από το στροψα καταστροφής της Λύττου, μολονότι το σχήμα έχει διαφορετική από τη λοπάδα 
μορφή και ιδιαίτερα σπάνια τόσο στο σύνολο της κεραμικής από την κεντρική Κρήτη όσο και εκεί
νης από άλλες περιοχές. Κατασκευασμένο από το γνωστό πορτοκαλόχρωμο ακάθαρτο ντόπιο πη
λό, το αγγείο αποδίδεται αρκετά βαθύ με πλατιά επίπεδη επιφάνεια στήριξης, στοιχείο γνωστό και 
από το παράδειγμα αριθ. 501, ενώ τα τοιχώματα είναι κυλινδρικά και ευρύνονται ελάχιστα στο 
επάνω μέρος. Το αρκετά μεγάλο άνοιγμα του αγγείου ορίζεται από πλατύ με μείωση προς τα μέ
σα περιχείλωμα για την υποδοχή πώματος, ενώ οριζόντιες αυλακώσεις τονίζουν την επιφάνειά του. 
Οι σχετικά μικρές οριζόντιες, ταινιωτές, με κεντρική αυλάκωση λαβές τοποθετούνται στο πέρας 
του σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράδειγμα αυτό, με τα ιδιαίτερα μορφολογικά γνωρί
σματα που εμφανίζει, καταδεικνύει όχι μόνο την ποικιλομορφία της εγχώριας παραγωγής αλλά 
παράλληλα φανερώνει την αυτόνομη και ανεξάρτητη πορεία των τοπικών εργαστηρίων, η οποία 
εκφράζεται με τη δημιουργία τύπων σύμφωνων προς τη δική της κεραμική αντίληψη829.

ΤΟ ΤΗΓΑΝΟΣΧΗΜΟ ΣΚΕΥΟΣ

(Πίν. 65γ-66α· Χρονολογικός Πίνακας XXXIII)

Τα τηγανόσχημα σκεύη, με το χαρακτηριστικό ευρύ και ρηχό σώμα, συγκροτούν ολιγάριθμη ομά
δα μέσα στην εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 
Κνωσό (αριθ. 123, 150, 161, «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»· αριθ. 64, αποθέτης Μικρού Ανακτόρου) ή τη 
Λύττο (αριθ. 462, 504). Ο τύπος, που έχει αττική καταγωγή830, είναι ελάχιστα γνωστός στους πρωι- 
μότερους αρχαϊκούς-κλασικούς χρόνους, σε αντίθεση με την ελληνιστική ή τη ρωμαϊκή περίοδο, 
οπότε γνωρίζει μεγάλη διάδοση τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές831.

Η ομάδα περιλαμβάνει παραδείγματα που καλύπτουν το χρονικό διάστημα δύο περίπου αιώ
νων (3ος-2ος αι. π.Χ.), χωρίς όμως τα αγγεία να προσφέρουν και πλήρη εικόνα της εξελικτικής πο
ρείας του σχήματος, καθώς τα μεταξύ τους χρονικά κενά είναι μεγάλα832. Αξιοσημείωτο είναι ότι

828. Πρβλ. αντίστοιχη παραλλαγή και στην κεραμική από την Κόρινθο, όπου αναφέρεται ότι ο τύπος χωρίς λαβές εί
ναι σχετικά όψιμος για την εγχώρια κεραμική της περιοχής αυτής, καθώς η παρουσία του διαπιστώνεται σε ανασκαφικά 
σύνολα που χρονολογούνται λίγο πριν από το 146 π.Χ., βλ. Corinth VII. Ill, 127-128, πίν. 30, 62, αριθ. 683-685.

829. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής, ενώ τα σχετικά παραδείγ
ματα από άλλα κεραμικά εργαστήρια ελληνιστικών χρόνων φανερώνουν όμοια χαρακτηριστικά, βλ. σχετικές παρατηρή
σεις στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια. Πρβλ. σχετικά Σ. Δροΰγου - Γ. Τουράτσογλου, Γ ' Ε λλΚ ερ , 136-137 (Μακε
δονία)· Πατσιαδά 1983, 140-141 (Ρόδος).

830. Ο τύπος φαίνεται ότι εμφανίζεται στην Αττική περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και πιθανότατα είχε την ονομασία «τά- 
γηνον». Για παρατηρήσεις σχετικά με τον όρο αυτό, βλ. Sparkes 1962, 129, ιδιαίτερα υποσημ. 69. Πρβλ. ακόμη για την κα
ταγωγή του τΰπου το παράδειγμα αριθ. 1983 (460-440 π.Χ.) από την αθηναϊκή Αγορά, βλ. Agora XII, 228, 375, πίν. 96.

831. Για παραδείγματα ελληνιστικών χρόνων από την Κρήτη, βλ. σχετικά Ελεύθερνα  II, 106, σχέδ. 31, αριθ. Κ257- 
Κ259. Πρβλ. επίσης για τον τύπο το αγγείο αριθ. 247 από τη Λατώ, βλ. Hadjimichali 1971, 202, σχέδ. 38. Για αγγεία ρω
μαϊκών χρόνων, βλ. ενδεικτικά U M , πίν. 137 (αριθ. 34), 157 (αριθ. 25), 161 (αριθ. 24), 178 (αριθ. 35, 35α). Βλ. επίσης Η. 
Thompson 1934, 419, εικ. 105-106, Ε139-Ε140 (περί τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.)· Corinth VII, III, 133, πίν. 32, 62, αριθ. 702- 
703 (146 π.X.).

832. Για το χρονολογικό προσδιορισμό των αγγείων, βλ. σχετικά στα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγρα
φικού καταλόγου.
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και στην περίπτωση των απλών αυτών αγγείων 
καθημερινής χρήσης διαπιστώνεται η εμμονή 
των ντόπιων κεραμέων στον αρχικό τύπο, που 
εκφράζεται με τη σχεδόν στερεότυπη επανάλη
ψη του σχήματος και τη χωρίς αξιόλογες μορ- 
φολογικές αλλαγές χρήση του αγγείου για με
γάλα χρονικά διαστήματα833.

Τα τηγανόσχημα σκευή της σειράς εμφανί
ζονται με ποικιλία μορφών, που εντοπίζονται 
κυρίως στη διαφορετική απόδοση της βάσης, 
του σώματος ή του χείλους. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, παρά τις μορφολογικές διαφοροποιήσεις, 
όλα τα αγγεία της ομάδας είναι αγάνωτα, ενώ ο 
πηλός έχει όμοια σύσταση με τα άλλα μαγειρικά 
σκευή, δηλαδή είναι καστανόχρωμος-πορτοκα- 
λέρυθρος, ακάθαρτος και συχνά καμένος. Στα 
σκευή αυτής της κατηγορίας η βάση είναι συνη- 
θέστερα επίπεδη (αριθ. 64, 123, 161,462), ενίοτε 
με βαθιές ομόκεντρες αυλακώσεις (αριθ. 150, 
161, 462), στοιχείο γνωστό και από ανάλογα 
σκευή ελληνιστικών χρόνων με προέλευση την 
αθηναϊκή Αγορά834, ενώ σε μία περίπτωση απο
δίδεται ελάχιστα κοίλη (αριθ. 504). Τα τοιχώμα
τα διαμορφώνονται σχεδόν κατακόρυφα (αριθ. 
123, 504) ή ευρυτερα προς τα επάνω (αριθ. 64, 
150, 161) , ενώ σε μία περίπτωση το σώμα εμφα
νίζεται με ελάχιστα καμπύλο περίγραμμα (αριθ. 
462). Το χείλος αποδίδεται λιγότερο (αριθ. 504) 
ή περισσότερο πλατύ (αριθ. 64, 123, 161) με 
στροφή προς τα έξω και σε δυο περιπτώσεις 
σχηματίζει πλατιά αυλάκωση με ελάχιστα υψω
μένη την εσωτερική περιφέρεια, προορισμένη 
για την υποδοχή πώματος (αριθ. 64, 150, 161, 
462). Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι πλατιές 
οριζόντιες, ταινιωτές λαβές (αριθ. 64, 123, 150, 
161), που θυμίζουν τις παραπλήσιες των λοπά- 
δων της παραλλαγής Α835, ενώ σε άλλες περί-

833. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλα μαγειρικά 
σκεύη (χύτρες-λοπάδες), όπου περισσότερα σχόλια και 
παραδείγματα. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για τα τοπικά ερ
γαστήρια.

834. Βλ. Agora XII, 228, ιδιαίτερα υποσημ. 2.
835. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τον τύπο της λοπά- 

δος. ΙΙρβλ. ακόμη για το σχήμα των λαβών το παράδειγμα 
Η28/38 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» με ευρύτερη 
χρονολόγηση (περί τα τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. 
π.Χ.), το οποίο όμως δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, 
βλ. U M , πίν. 100.
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πτώσεις λείπουν (αριθ. 504, 462). Τα μορφολο- 
γικά αυτά γνωρίσματα, τα οποία απαντούν 
όμοια ή παραπλήσια όχι μόνο σε σύγχρονα αλ
λά ακόμη σε παλαιότερα ή και νεότερα παρα
δείγματα από περιοχές τόσο της Κρήτης όσο 
και ευρυτερα, φανερώνουν γενικά τη μακρά 
επιβίαιση των σχημάτων με απλή μορφή836.

Ζ. ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ

Η ΣΤΑΜΝΟΕΙΔΗΣ ΠΥΞΙΔΑ

(ΙΙίν. 112β· Χρονολογικός Πίνακας XXXIV)

Η ομάδα αυτή συγκροτείται από ολιγάριθμα 
αγγεία (αριθ. 680-683), άγνωστης προέλευσης, 
που αποδίδουν ένα σχήμα σχεδόν όμοιο με 
εκείνο του σταμνοειδους λέβητος τυπου Α, αλ
λά αισθητά μικρότερο στο μέγεθος. Επίσης, θα 
πρέπει να επισημανθεί η συχνή παρουσία του 
αγγείου σε ταφικά σύνολα, δεδομένο που υπο
δηλώνει ότι το σκεύος αυτό ως ταφικό δώρο 
συνόδευε το νεκρό μέσα στον τάφο837. Το σχή
μα της σταμνοειδους πυξίδας με τη χαρακτηρι
στική διακόομηοη από γραπτές ταινίες αντα- 
ποκρίνεται στον αντίστοιχο κλασικό τύπο του 
4ου αι. π.Χ., ο οποίος φαίνεται ότι επιβιώνει 
έως τον 3ο αι. π.Χ., όπως φανερώνουν αντιπρο
σωπευτικά παραδείγματα από ποικίλες περιο
χές του ελληνιστικού κόσμου838.

Ο χρονολογικός προσδιορισμός των αγγεί
ων είναι δύσκολος, καθώς η προέλευση είναι ά
γνωστη και τα ανασκαφικά δεδομένα ανύπαρ
κτα, ενώ απουσιάζουν και τα ανάλογα ή παρα
πλήσια παραδείγματα από την εγχώρια παρα
γωγή, τα οποία θα μπορούσαν να ουμβάλουν 
στη σχετική χρονολόγηση των παραδειγμάτων.

836. ΓΙρβλ. για το σχήμα το πρωιμότερο παράδειγμα 
ΟΗ15 (9ος αι. π.Χ.) από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» 
στην Κνωσό, βλ. ΙλΜ , 76, πίν. 58.

837. Βλ. σχετικά Α. Γιαννικουρή κ.ά., Β ' Ε λλΚ ερ , 176- 
178, πίν. 92-95, ιδιαίτερα υποσημ. 42' Ξείαώί, πίν. ΚνΊΙΙ, 
αριθ. 130.

838. Γενικά για παραδείγματα κλασικών-ελληνιστι- 
κώ ν  χρόνων από περιοχές της μεσογειακής λεκάνης, βλ. Α. 
Γιαννικουρή κ.ά., Β ' Ε λλΚ ερ , 176-177, ιδιαίτερα υποσημ. 
37-42, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
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Αναγκαστικά η χρονολόγηση της ομάδας στηρίζεται κυρίως στη μοριρολογική σύγκριση με παρα
δείγματα από άλλες περιοχές και κυρίως από τη Ρόδο, καθώς τα ροδιακά ευρήματα ως προς τον 
τύπο ανταποκρίνονται καλύτερα στα αντίστοιχα της σειράς839.

Οι σταμνοειδείς πυξίδες της ομάδας έχουν κατασκευαστεί από καστανοκόκκινο καθαρό πη
λό, ενώ το σχήμα είναι σχεδόν όμοιο σε όλες τις περιπτώσεις. Τυπικά χαρακτηριστικά του αγγείου 
αποτελούν το σχεδόν σφαιρικό σώμα, που στηρίζεται σε χαμηλή κωνική βάση, ενώ στο σχεδόν επί
πεδο ώμο, ο οποίος συνηθέστερα αποδίδεται με έντονη ακμή, υψώνονται δυο ταινιωτές, με αυλά
κωση στο μήκος λαβές. Το πώμα, που διατηρείται στην πυξίδα αριθ. 683, διαμορφώνεται ελάχιστα 
θολωτό, με κατακόρυφα τοιχώματα, ενώ στην κορυφή φέρει κομβιόσχημη λαβή. Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται κυρίως στη μορφή του σώματος, όπου το 
σχεδόν σφαιρικό σχήμα των κλασικών χρόνων έχει αντικατασταθεί από σχετικά άτονο περίγραμ
μα, στοιχείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στον υστεροκλασικό-πρώιμο ελληνιστικό τύπο840.

Τα αγγεία χαρακτηρίζονται για τις γραπτές καστανόχρωμες ταινίες ή τα μεμονωμένα φύλλα, 
τα οποία οργανώνονται σε ζώνες επάνω στην άβαφη επιφάνεια και αποδίδουν τυπικό τρόπο δια- 
κόσμησης για την κατηγορία, ιδιαίτερα στο β' μισό του 4ου και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.841. Όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται σχεδόν όμοια σε ομάδα σταμνοειδών πυξίδων από 
τη Ρόδο, οι οποίες με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα εντάσσονται στα χρονικά πλαίσια του β' μι
σού του 4ου αι. π.Χ., όπου θα πρέπει πιθανότατα να τοποθετηθούν και τα παραδείγματα της σει
ράς842. Σε ελάχιστα νεότερη βαθμίδα εξέλιξης θα μπορούσαν να ενταχθουν οι πυξίδες αριθ. 680- 
682, καθώς τόσο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, όπονς το περισσότερο επίμηκες σώμα και 
ο σχεδόν πλάγιος ώμος, όσο και η διακόσμηση από ταινίες και σχηματοποιημένα φύλλα αναγνω
ρίζονται συγγενικά σε ταφικά ευρήματα του πρώιμου 3ου αι. π.Χ. από τη Ρόδο843.

Η. Η ΥΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΗADRA»

Η ΑΠΛΗ (ΤΥΠΟΥ «S»)

(Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Ο τύπος αυτός της υδρίας με την ονομασία «απλός» ή τυπου «S»844 προσγράφεται γενικά στην κα
τηγορία των αγγείων τυπου «Hadra» (Διάγραμμα 2), καθώς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
του αγγείου αναγνωρίζονται οχεδόν όμοια ή έστω παραπλήσια στις μελανόγραφες υδρίες «L» τυ
που «Hadra», ενώ τα γενικά μορφολογικά γνωρίσματα είναι ευρυτερα γνωστά και αποτυπώνονται 
σε πολυάριθμα παραδείγματα από περιοχές εκτός Κρήτης ήδη από τους κλασικούς χρόνους845. Το 
σχήμα του αγγείου είναι από τα συνηθέστερα ανάμεσα στα μεγάλα, καθημερινής χρήσης οκεΰη,

839. Βλ. Α. Γιαννικουρή, ό.π.
840. Το δεδομένο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί απόλυτο ούτε μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε περίπτωση ως χρονο

λογικό στήριγμα, βλ. Α. Γιαννικουρή κ.ά., Β ' Ε λλΚ ερ , 178.
841. Η απλή διακόσμηση των πυξίδων της εξεταζόμενης κατηγορίας πιθανότατα σχετίζεται με την ανάλογη ορισμέ

νων αγγείων καθημερινής χρήσης, κλασικών κυρίως χρόνων, όπως, για παράδειγμα, αποθηκευτικών αγγείων, υδριών ή 
πρόχων, βλ. σχετικά Agora XII, πίν. 68, 70, 73.

842. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Α. Γιαννικουρή κ.ά., Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , 177-178, πίν. 93γ, 94α (Π 1499 και Π 1363, γ' και 
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. αντίστοιχα).

843. Βλ. Α. Γιαννικουρή, ό.π., 178, πίν. 94β.
844. Γενικά για τον τύπο, βλ. H adra I, 110-111, 144· H adra  II, 42-43, 48· H adra Vases, Μέρος Β', 41.
845. Για αγγεία με ανάλογο σχήμα κλασικών χρόνων, βλ. Agora  XII, 200-201, σχέδ. 13, αριθ. 1580, πίν. 10. Για σχετι

κά σχόλια, βλ. K R S , 15. Πρβλ. επίσης Coldstream 1973, 49, πίν. 68, αριθ. 6 (500-480 π.Χ.).
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Διάγραμμα 2. Σύνολο αγγείων «Ηadra» από την κεντρική Κρήτη.

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και ως τεφροδόχος, όπως φανερώνουν τα ανάλο
γα αγγεία με προέλευση τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αίγυπτου846.

Στο βασικό του τύπο το σχήμα είναι σφαιρικό, ενώ τα κοσμήματα αποδίδονται συνοπτικά847, στοι
χεία που διαφοροποιούν την ομάδα από την αντίστοιχη των μελανόγραφων υδριών τυπου «ΙΗώά™» και 
επιτρέπουν τη διάκριση του τυπου σε τρεις υποομάδες-σειρές848. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι υδρίες 
τυπου «Ο», στη δεύτερη εκείνες με διακόσμηοη από σπείρες, ενώ στην τρίτη εντάσσονται οι υδρίες με 
τις ασύμμετρες έλικες849. Όπως διαπιστώνει ο Επίς^τ, οι δυο πρώτες σειρές εντοπίζονται στην περιοχή 
της Κνωσού, ενώ η τρίτη παράγεται στα κεραμικά εργαστήρια της Μεσαράς850.

1) Τυπου «Ο» (Πίν. 66β-67α· Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Οι υδρίες τυπου «Ο», που ανήκουν στην πρώτη υποομάδα των απλών υδριών τυπου «Ε^ά^», έλα
βαν την ονομασία τους από το μεγάλο γραπτό θέμα σε σχήμα «Ο», το οποίο διακοσμεί τη ρίζα της 
κατακόρυφης λαβής851. Υδρίες με το χαρακτηριστικό αυτό θέμα έχουν εντοπιστεί μόνο στην πε
ριοχή της Κνωσού, όπου τα πρωιμότερα παραδείγματα από τα δημοσιευμένα ανασκαφικά σύνο
λα ανάγονται στους όψιμους αρχαϊκούς χρόνους, ενώ τα νεότερα χρονολογούνται στον Ιο αι. π.Χ., 
δεδομένο που φανερώνει ότι ο τύπος γνώρισε μακρά χρήση στην Κνωσό852. Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης ότι υδρίες με όμοια κατασκευαστικά και μορφολογικά γνωρίσματα έχουν βρεθεί στις πτο- 
λεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, οι οποίες κατ’ αναλογία προσγράφονται στο τοπικό ερ
γαστήριο της Κνωσού853. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη μεγάλη εξάπλωση της εγχώριας κεραμι-

846. Βλ. H adra I, 144· H adra  II, 42, 49, σχέδ. 7.
847. Η διαπίστωση αυτή δεν έχει οποιαδήποτε απόλυτη ισχύ, καθώς σε ορισμένες υδρίες με προέλευση τις αλεξαν

δρινές νεκροπόλεις αποδίδονται κοσμήματα που ανήκουν στο θεματολόχιο των μελανόγραφων υδριών τυπου «Hadra», όπως 
για παράδειγμα γιρλάντες με λογχόσχημα φύλλα στον ώμο (Alex. 10276) ή ανθέμιο ανάμεσα σε έλικες (Alex. 22691), βλ. 
σχετικά H adra Vases, Μέρος A', 13, υποσημ. 15· H adra  II, 46, σχέδ. 6, πίν. 5c-d.

848. Για τις «απλές»υδρίες, βλ. γενικά H adra  Vases, 7, 13, 25-26, κεφ. 4, 41-43.
849. Βλ. σχετικά σχόλια στην αναλυτική εξέταση που ακολουθεί.
850. Βλ. σχετικά H adra  I, 110-111· H adra  II, 46-48.
851. Για την παραλλαγή αυτή της κατηγορίας «Hadra», βλ. σχετικά H adra  I, 144-145· H adra  II, 46· H adra Vases, Μέ

ρος B', 41, σχέδ. 3 (15610), 69.
852. Για παραδείγματα απάτην περιοχή της Κνωσού, βλ. U M , πίν. 75, Η4/7 (όψιμοι αρχαϊκοί χρόνοι)· K K G , 172-173, 

πίν. 12D-E (αρχές του 4ου αι. π.Χ.)· K D S, 43, πίν. 25, αριθ. 79-83 (4ος-αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· Boardman - Hood 1957, 
227-228, σχέδ. 2, πίν. 45d.

853. Για σχετικά σχόλια και παραδείγματα, βλ. H adra  II, 46, 48, σχέδ. 5· H adra Vases, Μέρος A', 25, 41, όπου και ανα
λυτικός κατάλογος υδριών αυτου του τυπου.
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κής της Κνωσού σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ελληνιστικό κέντρο όπως ήταν η Αίγυπτος και παράλ
ληλα καταδεικνύει τις στενές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο αυτών περιοχών της ανατολικής 
Μεσογείου στον 3ο αι. π.Χ.854.

Οι υδρίες τυπου «Ο» συγκροτούν μικρή, αποσπασματικής διατήρησης ομάδα και προέρχο
νται κυρίως από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» (αριθ. 106, 250), ενώ ένα θραύσμα από χείλος (αριθ. 
54) αναφέρεται από τον αποθέτη του Μικρού Ανακτόρου855. Από μορφολογική-χρονολογική άποψη 
τα παραδείγματα ανήκουν στον πρώιμο 3ο και στον προχωρημένο 2ο-1ο αι. π.Χ., ενώ λείπουν τα εν
διάμεσα ανασκαφικά ευρήματα του τυπου, γεγονός που δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαγρα
φή της εξελικτικής πορείας του οχήματος. Πάντως, το δεδομένο αυτό δεν ισχύει αναφορικά με τη 
διαμόρφωση του χείλους, καθώς μπορεί να σχηματιστεί σαφέστερη εικόνα της τυπολογικής εξέλιξής 
του με βάση τα στοιχεία που προσφέρουν ορισμένα χρονολογημένα θραύσματα από την περιοχή 
της Κνωσού. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι όλες οι μέχρι σήμερα γνωστές υδρίες τυπου «Ο» 
προέρχονται από οικιστικά σύνολα, ιερά ή αποθέτες, ενώ η έλλειψή τους από τα ταφικά σύνολα 
της Κνωσού πιθανότατα οφείλεται απλώς και μόνο στο τυχαίο της ανασκαφής.

Τα παραδείγματα που σώζονται από παλαιότερες φάσεις ή τα προερχόμενα από τις πτολε- 
μαϊκές νεκροπόλεις μπορούν να δώσουν γενική εικόνα του σχήματος της υδρίας τυπου «Ο»856. Στα 
βασικά χαρακτηριστικά του το αγγείο σχηματίζεται από σχεδόν σφαιρικό σώμα, το οποίο στηρίζεται 
σε δακτυλιόσχημη βάση, ενώ ο χωριστός κυλινδρικός και σχετικά στενός λαιμός τελειώνει σε χεί
λος απλό, που διακρίνεται από αυτόν με βαθιά εγκοπή. Η κατακόρυφη λαβή πλάθεται συνήθως 
ταινιωτή, ενώ οι οριζόντιες είναι κυλινδρικές ή ελλειπτικής διατομής. Χαρακτηριστικότερη είναι 
η διακόσμηση με οριζόντιες γραπτές, καστανόχρωμες ταινίες τόσο στο σώμα και στη ρίζα του λαι
μού, όπου συνήθως εξαρτώνται σταγονίδια, όσο και στη ζώνη του χείλους, ενώ η βάση ή και το κα
τώτερο σώμα είναι ολόβαφα857. Στην επιφάνεια επάνω από τις οριζόντιες λαβές απλώνεται γραπτό 
πεταλόσχημο κόσμημα, ενώ στη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, η οποία φέρει συχνά στον άξονα 
γραπτή ταινία, σχηματίζεται το χαρακτηριστικό κυκλικό θέμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο το 
σχήμα όσο και ο απλός διάκοσμος από γραπτές ταινίες, που περιτρέχουν την επιφάνεια των 
υδριών τυπου «Ο», αποτελούν και γνωρίσματα των κοινής, καθημερινής χρήσης αγγείων, στοιχεία 
τα οποία επαναλαμβάνονται και στις υδρίες των υπόλοιπων δυο υποομάδων858.

Το παράδειγμα αριθ. 106, χρονολογούμενο στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., έχει κατασκευαστεί 
από ντόπιο καστανόχρωμο καθαρό πηλό και εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά του τυπου, ενώ το 
χείλος αποδίδεται απλό με σχεδόν κατακόρυφα τα εσωτερικά τοιχώματα. Για τη διαγραφή της 
εξελικτικής πορείας του σχήματος χρήσιμα στοιχεία προσφέρουν ορισμένα θραύσματα από χεί
λος υδριών ανάλογου τυπου με προέλευση την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»859, τα οποία τοποθετού
νται χρονικά στα τέλη του 3ου και στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Τα παραδείγματα αυτά με το σχε
τικά διαφοροποιημένο σχήμα τους, όπου η εσωτερική επιφάνεια σταδιακά διαμορφώνεται με πε
ρισσότερο καμπύλο περίγραμμα, δίνουν καλή εικόνα για την εξελικτική πορεία του επιμέρους αυ- 
του μορφολογικου στοιχείου. Την τελική φάση της εξέλιξης της μορφής αυτής του χείλους αντι

854. Βλ. σχετικά σχόλια στα κεφάλαια για το τοπικό εργαστήριο της Κνωσού και για τα ιστορικά δεδομένα. Για σχε
τικές παρατηρήσεις, βλ. επίσης Callaghan 1984, 789-794.

855. Για παραδείγματα κλασικών χρόνων από την Κνωσό, βλ. K C G , πίν. 12d-e· Boardman - H o o d  1957, 229, σχέδ. 2, 
πίν. 45d' K D S , 43, πίν. 25, αριθ. 79-83.

856. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. H a d ra  Vases, 41.
857. Μ ε  ανάλογη διακόσμηση εμφανίζονται και οι υστερότερες υδρίες τυπου «D», οι οποίες για το λόγο αυτό φαίνε

ται ότι αντιγράφουν το διακοσμητικό αυτό τρόπο, βλ. σχετικά H a d r a  Vases, 25, 41.
858. Βλ. παρακάτιο στα κεφάλαια για τις υπόλοιπες ομάδες των απλών υδριών.
859. Πρόκειται για τα παραδείγματα Η 13/19, Η18/17-Η18/20, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κα

τάλογο, βλ. σχετικά U M , πίν. 87, 92.
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προσωπεύει το θραύσμα αριθ. 54, που χρονολογείται περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., όπου το χαρα
κτηριστικό κοίλο περίγραμμα στο εσωτερικό τοίχωμα του χείλους αποδίδεται με ιδιαίτερα έντονη 
καμπυλότητα.

Το θραύσμα αριθ. 250 εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τα προηγούμενα παραδείγματα860. 
Κύρια γνωρίσματα του είναι η πλατιά επιφάνεια του ώμου και ο ψηλός κυλινδρικός λαιμός, που κα
ταλήγει σε ευρύ επίπεδο χείλος. Τα μορφολογικά αυτά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα 
τις όψιμες μελανόγραφες υδρίες της κατηγορίας «Τ^άι^»861, εντοπίζονται συχνά και σε άλλα είδη 
αγγείων της εγχώριας κεραμικής, όπως σε οινοχόεςτου προχωρημένου 2ου αι. π.Χ.862. Παράλληλα, 
ο ανοιχτόχρωμος καστανός, εύθρυπτος και με αρκετές ξένες προσμείξεις πηλός του παραδείγματος 
αναγνωρίζεται συχνά και σε άλλες κατηγορίες της ντόπιας παραγωγής, που χρονολογούνται στον 
προχωρημένο 2ο και στον Ιο αι. π.Χ.863. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η τυπική γραπτή διακόσμη- 
ση των υδριών τύπου «Ο» διατηρείται αναλλοίωτη, στοιχείο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και το μο
ναδικό συνδετικό κρίκο των όψιμων αυτών αγγείων με τα πρωιμότερα της σειράς.

2) Με σπείρες (Πίν. 112γ· Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Ο τύπος που αντιπροσωπεύει η υδρία με τις σπείρες, αν και είναι δημιούργημα του τοπικού εργα
στηρίου της Κνωσού, καθώς τα πρωιμότερα παραδείγματα ανάγονται στους κλασικούς χρόνους864, 
σε ανασκαφικά σύνολα ελληνιστικών χρόνων από την παραπάνω περιοχή εκπροσωπείται από ένα 
μόνο παράδειγμα (αριθ. 286) με προέλευση τη δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι865. Αντί
θετα, τα σχετικά δεδομένα από την Αλεξάνδρεια είναι αρκετά διαφωτιστικά, καθώς ο τύπος ανα
γνωρίζεται συχνότερα ανάμεσα στα ευρήματα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις866. Αξίζει να ση
μειωθεί ότι σε γενικές γραμμές το σχήμα της υδρίας με τις σπείρες είναι πιο εξελιγμένο από το 
αντίστοιχο τύπου «Ο», ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι πρώιμες υδρίες της ομάδας «Ό» εμ
φανίζουν στενή μορφολογική συγγένεια με τον εξεταζόμενο τύπο867.

Στο βασικό τύπο το σχήμα του σώματος παραμένει σχεδόν σφαιρικό, η βάση αποδίδεται δα- 
κτυλιόσχημη και ο λαιμός καμπυλώνει ελάχιστα προς τα μέσα στον μέσον περίπου του ύψους, ενώ

860. Πρβλ. επίσης το παράδειγμα Η37/11, που δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. U M , πίν. 104.
861. Πρβλ. σχετικά Guerrini 1964, πίν. IX, F17. Ανάλογη μορφή έχουν ακόμη τα παραδείγματα υδριών της κατηγο

ρίας «Hadra» από τον Κομμό, βλ. σχετικά U M , 127. ΙΙρβλ. επίσης την όψιμη υδρία «L» αριθ. 676 από τη Γόρτυνα, βλ. στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή.

862. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις οινοχόες χωρίς προχοη.
863. Πρβλ. ενδεικτικά για τη σύσταση του πηλού τον κυλινδρικό λέβητα αριθ. 251 από τον ίδιο αποθέτη, το μικρο- 

γραφικό κύπελλο αριθ. 364 ή τη μικρογραφική λεκάνη αριθ. 371 από το ιερό του Γλαύκου, βλ. στον περιγραφικό κατά
λογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

864. Για πρωιμότερα παραδείγματα από την Κνωσό, βλ. K R S , 15, αριθ. 42, πίν. 4· K S P , 96, V334, οχέδ. 8.
865. Μολονότι η υδρία βρέθηκε σε λάκκο απορριμμάτων που περιείχε κεραμική του προχωρημένου 2ου αι. π.Χ., δεν 

μπορεί να προταθεί με βεβαιότητα η σύγχρονη με τα συνευρήματα χρονολόγησή της, καθώς τα μορφολογικά γνωρίσμα
τα του παραδείγματος υποδηλώνουν πρωιμότερη χρονολογική βαθμίδα, βλ. K C G , πίν. 15β. Έ ν α  δεύτερο παράδειγμα 
υδρίας του τύπου με οπείρες έχει βρεθεί στο σύνολο της κεραμικής από το ιερό του Γλαύκου, το οποίο χρονολογείται από τον 
Callaghan στον 4ο αι. π.Χ., βλ. σχετικά K R S , 15, αριθ. 42. Για σχόλια σχετικά με τον τύπο, βλ. Boardman - H o o d  1957, 
228' L P W , 52, υποσημ. 56· K D S , 43, πίν. 25, αριθ. 79-83. Πιθανότατα η υδρία του εξεταζόμενου τύπου προέρχεται από 
εκείνη του τύπου «Ο», ενώ δεν αποκλείεται και η περίπτωση να αποτελεί προϊόν διαφορετικού εργαστηρίου. Μάλιστα, κα
τά τον Callaghan, η αρχική εμφάνιση της υδρίας με τις σπείρες πρέπει να τοποθετηθεί στον 5ο αι. π.Χ., ενώ με το σχήμα 
της πρέπει να συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση των υδριών τύπου «Ο» της κατηγορίας «Hadra», βλ. σχετικά H a d ra  
Vases, Μέρος Β', 42.

866. Για ανάλογα αλεξανδρινά παραδείγματα, βλ. H a d ra  Vases, Μέρος Β', 42, πίν. 13-15, όπου και αναλυτικός κατάλογος.
867. Βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για τις υδρίες της ομάδας «Π».
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το χείλος στρέφεται ελαφρώς προς τα έξω. Η κατακόρυφη λαβή πλάθεται ταινιωτή, με αυλακώσεις 
στο μήκος, ενώ οι οριζόντιες διαμορή)ώνονται κυλινδρικές. Η γραπτή διακόσμηση, που επανα
λαμβάνεται στερεότυπα σε όλα τα παραδείγματα του τυπου, αποτελείται από παράλληλες γραμ
μές, οι οποίες περιτρέχουν το λαιμό και το ανώτερο σώμα, ενώ χαρακτηριστικό διακοσμητικό 
στοιχείο αποδίδουν οι μεγάλες σπείρες, οι οποίες ξεκινούν από τις οριζόντιες λαβές και καλύπτουν 
την επάνω επιφάνεια του σώματος. Σε ορισμένες ακόμη περιπτώσεις, η ταινία η οποία αναπτύσ
σεται στο μήκος της κατακόρυφης λαβής καταλήγει σε ακανόνιστες έλικες, ενώ θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι και εδώ, όπως και στην περίπτωση της υδρίας τυπου «Ο», από τη γραπτή ταινία γύρω 
στη ρίζα του λαιμού εξαρτώνται συνηθέστερα σταγονίδια.

Στην υδρία αριθ. 286 αποτυπώνονται όλα σχεδόν τα βασικά μορφολογικά γνωρίσματα του 
τυπου. Χαρακτηριστική είναι η μικρή δακτυλιόσχημη βάση, ο στενός κυλινδρικός λαιμός ή οι 
ψηλά τοποθετημένες λαβές868, στοιχεία που διαφοροποιούν το παράδειγμα από τα πρωιμότερα 
της σειράς και επιτρέπουν την ένταξή του σε μεταγενέστερη χρονική βαθμίδα του σχήματος. 
Επίσης, τόσο ο πηλός, που περιέχει ξένα σώματα, όσο και η αδρή επιφάνεια του αγγείου συνη
γορουν για την όψιμη χρονολόγησή του, καθώς ανάλογα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά δια
πιστώνονται συχνά και σε άλλες κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής από την ώριμη ή την ύστε
ρη ελληνιστική περίοδο869. Σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πα
ρουσία του κλαδιού κισσού, που διακρίνεται στην κυρία όψη ανάμεσα στις λαβές, αποδίδει στοι
χείο σπάνιο για τον τύπο αλλά ιδιαίτερα συνηθισμένο για τις μελανόγραφες υδρίες τυπου 
«Η^άΐ'Η». Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη θεματική σύνδεση του τυπου με τα αγγεία της διακο- 
σμητικής αυτής τεχνοτροπίας870.

Εκτός από το προαναφερθέν αγγείο, τα γνωστά παραδείγματα του τυπου ελληνιστικών χρόνων 
από την περιοχή της Κνωσού περιορίζονται σε ελάχιστα θραύσματα, τα οποία προέρχονται κυ
ρίως από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» (Η38/41-43, 48)871, ενώ κοντά σε αυτά πρέπει να προστεθεί 
και ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα του τυπου με αδιευκρίνιστη προέλευση, που φυλάσσεται 
στο Στρωματογραφικό Μουσείο Κνωσού872. Όλα τα παραπάνω ευρήματα διατηρούν ίχνη διακό- 
σμησης, όπου αποδίδεται το τυπικό κόσμημα της σπείρας, ενώ ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η απεικό
νιση του αιγάγρου στο παράδειγμα του ΣΜΚ, καθώς το θέμα αυτό είναι χαρακτηριστικό για το ερ
γαστήριο του «δελφινιού»873, γεγονός που επιτρέπει αναλογικά την υπόθεση για την κοινή εργα
στηριακή προέλευση των δυο αυτών τύπων874.

868. ΓΊρβλ. επίσης ανάλογη μορφολογική εξέλιξη στις υδρίες «L» τυπου «Hadra», βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφά
λαιο για την κατηγορία αυτή.

869. Βλ. ά.π. υποσημ. 863.
870. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακοομητική αυτή τεχνοτροπία.
871. Βλ. σχετικά U M , 130, πίν. 116.
872. Τ ο  παράδειγμα αυτό προέρχεται από την Κνωσό και αναφέρεται από τον Callaghan, χωρίς όμως να δηλώνεται 

η ακριβής ανασκαφική προέλευσή του, βλ. F abric A n a ly s is , πίν. 4e.
873. Για σχόλια σχετικά με τη μορφή του αιγάγρου, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της ομάδας «D» της κατη

γορίας «Hadra».
874. ΓΙρβλ. επίσης μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ των δυο τυποιν, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την ομάδα «D». 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι υδρίες αυτοΰ του τυπου δανείζονται διακοσμητικά θέματα και από την ομάδα «L», 
όπως φανερώνουν ορισμένα αλεξανδρινά παραδείγματα. Συγκεκριμένα, η υδρία Alex. 10276 από το Sciatbi, χρονολο
γούμενη πριν από το 240 π.Χ., κοσμείται στον ώ μ ο  με ζεύγη μικρών φύλλων, γεγονός που φανερώνει ότι οι υδρίες του 
εργαστηρίου της «δάφνης» ήταν ήδη γνωστές στα κεραμικά εργαστήρια της Κνωσού, πριν ακόμη εμφανιστούν οι υδρίες 
της ομάδας «D». Εκτός τούτου, στην υδρία Alex. 22691, χρονολογούμενη οτα τέλη του 3ου αι. π.Χ., αποδίδεται στο σ ώ 
μα ανθέμιο ανάμεσα σε σπείρες, θέμα γνωστό από πολυάριθμα όψιμα αγγεία της ομάδας «L», βλ. σχετικά H a d r a  Vases, 

Μέρος Β', 42, πίν. 13-15.
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3) Με ασύμμετρες έλικες (τύπου «Αδ») (Π ίν. 67β-68α και 113α- Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Ο τύπος αυτός της υδρίας, που εντοπίζεται στην περιοχή της Μεσαράς, αναγνωρίζεται συχνά στις 
πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αίγυπτου, όπου συνυπάρχει στα ίδια ταφικά σύνολα με τις πρώιμες 
μελανόγραφες υδρίες της ομάδας «ί», των οποίων το παλαιότερο χρονολογικό όριο δίνει η υδρία 
του 260 π.Χ. από το κοιμητήριο ΙδιΜΗΠΗυΙι στο δαπΛΐ της Αλεξάνδρειας875. Ο τύπος μπορεί να θε
ωρηθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδιάμεσης φάσης στην εξέλιξη των κανονικών υδριών «Σ», 
μολονότι η μορφολογική σχέση του με τη μεγάλη ομάδα των υδριών «Σ»876 είναι γενική. Ωστόσο, 
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, κυρίως για το λόγο ότι ορισμένα μορφολογικά γνωρίσματα, 
όπως ο τύπος των ταινιωτών λαβών, του χείλους ή η μορφή της διακόσμησης, που οργανώνεται σε ζώ)- 
νες, θυμίζουν ανάλογους τύπους των μελανόγραφοιν υδριών του εργαστηρίου της «δάφνης»877.

Οι ολιγάριθμες υδρίες του τύπου με τις ασύμμετρες έλικες878 που εξετάζονται σε αυτήν τη με
λέτη προέρχονται από τους τάφους στο Καμηλάρι (αρίθ. 586-587) και τη Φαιστό (αριθ. 623, 643, 
648), ενώ ορισμένα θραύσματα του τύπου έχουν βρεθεί και στην περιοχή της Γόρτυνας879. Τα πα
ραδείγματα της σειράς τόσο με το σχήμα όσο και με τη διακόσμησή τους ανταποκρίνονται προς 
τα αντίστοιχα από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, των οποίων τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
αλλά και η ποιότητα του πηλού επιτρέπουν την αναγνώριση της προέλευσής τους από την περιοχή 
της Μεσαράς880. Τα ανασκαφικά στοιχεία ως προς τις υδρίες της ομάδας αυτής είναι ελάχιστα για 
τη σαφή χρονολόγησή τους. Συνεπώς, την ασφαλέστερη, κατά το δυνατόν, χρονολογική στήριξη 
στον τύπο προσφέρει γενικά η μορφολογική εξέταση με παράλληλες ή παραπλήσιες περιπτώσεις 
από τα ταφικά σύνολα της Α\εξάνδρειας. Το δεδομένο αυτό οδηγεί για τα παραδείγματα από το 
Καμηλάρι στον πρώιμο 3ο αι. π.Χ., ενώ για τα αντίστοιχα από τη Φαιστό σε μεταγενέστερη χρο
νική βαθμίδα που μπορεί να τοποθετηθεί περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.

Χρήσιμα μορφολογικά στοιχεία για τον τύπο προσφέρουν τα αλεξανδρινά παράλληλα, που 
δίνουν ικανοποιητική εικόνα του οχήματος για τη χρονική περίοδο της παραγωγής του881. Στα γε
νικά γνωρίσματα το αγγείο έχει το χαρακτηριστικό σφαιρικό σώμα των απλών υδριών, που στηρί
ζεται σε δακτυλιόσχημη βάση, ενώ ο χωριστός και ελάχιστα ευρύτερος στο επάνω μέρος λαιμός 
καταλήγει σε χείλος διαμορφωμένο και στραμμένο προς τα έξω. Η κατακόρυφη λαβή πλάθεται 
ταινιωτή, ενώ ανάλογη μορφολογική αντίληψη ακολουθούν και οι οριζόντιες, χωρίς να απουσιά
ζουν τα παραδείγματα με τις ελλειπτικής διατομής λαβές. Η διακόσμηση, η οποία περιορίζεται σε 
ταινίες γύρω από το χείλος, τη ρίζα του λαιμού, τον ώμο και το μέσον του σώματος, αποδίδει σε 
εντελώς απλοποιημένη μορφή το γνωστό και συνηθισμένο από τις μελανόγραφες υδρίες «Σ» της 
κατηγορίας «Ηπάτπ» τρόπο οργάνωσης των θεμάτων επάνω στην επιφάνεια του αγγείου882, ενώ η 
βάση είναι ολόβαφη. Στον άξονα της κατακόρυφης λαβής αναπτύσσεται ταινία που καταλήγει στη 
ρίζα σε ασύμμετρες έλικες. Το στοιχείο αυτό στη γενική μορφή του προσδιορίζει ιδιαίτερα τις με
λανόγραφες υδρίες της ομάδας «Σ», μολονότι στην περίπτωση εκείνων η απόδοση του θέματος εί
ναι διαφορετική και ποικιλότροπη σε σχέση με αυτή των απλών υδριών της εξεταζόμενης ομά

875. Για αναλυτικό κατάλογο των αλεξανδρινών παραδειγμάτων, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 42-43, πίν. 16-18.
876. Βλ. H adra  II, 48-48- H adra  Vases, Μέρος Β', 169.
877. Για σχετικά σχόλια, βλ. H adra I, 110-111. Για τη χρονολογημένη στο 260 π.Χ. υδρία, βλ. Dated H adra Vase, 133, 

εικ. 17.
878. Τ α  αρχικά γράμματα «AS» αποτελούν συντομογραφία του αγγλικού όρου «Asymmetrical Scroll», που έχει καθιε

ρωθεί από τον Enklaar, βλ. H adra  I, ό.π.
879. Βλ. σχετικά Gortina II, 113, 115, αριθ. 14-29, 30.
880. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. H adra  II, 42-43, 46.
881. Για περισσότερα σχόλια και παραδείγματα, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 42-43.
882. Για τον τρόπο οργάνωσης των διακοσμητικών θεμάτων στις μελανόγραφες υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra», 

βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τη διακόσμηση τυπου «Hadra».

301



δας883. Ανάλογες ταινίες εμφανίζονται και στο μήκος των οριζόντιων λαβών, που καταλήγουν σε 
έλικες με στροφή προς τα επάνω, χαρακτηριστικό το οποίο αναγνωρίζεται συγγενικό και στις 
υδρίες τΰπου «Ο» ή σε εκείνες με τις σπείρες884.

Όπως προαναφέρθηκε, η υδρία αριθ. 586 είναι το πρωιμότερο παράδειγμα της σειράς. Κα
τασκευασμένο από ωχροκάστανο ακάθαρτο πηλό και άβαφο, το αγγείο χαρακτηρίζεται για τη δα- 
κτυλιόσχημη βάση, αλλά κυρίως για το μεγάλο σφαιρικό σώμα με το σχετικά βραχύ και χωριστό 
κυλινδρικό λαιμό, ελάχιστα ευρύτερο προς τα επάνω, που καταλήγει σε χείλος λοξότμητο. Οι λα
βές αποδίδονται πλατιές, ταινιωτές, μορφολογικό στοιχείο το οποίο εμφανίζεται στις περισσότε
ρες μελανόγραφες υδρίες του εργαστηρίου της «δάφνης» και αποτελεί τυπικό γνώρισμα των τοπι
κών εργαστηρίων της Μεσαράς885. Επίσης χαρακτηριστική είναι η απλή διακόσμηση από καστα- 
νόχρωμες εξίτηλες ταινίες που περιτρέχουν την επιφάνεια του αγγείου, από τις οποίες, δυο αγκα
λιάζουν το ανώτερο σώμα, μία τη ρίζα του λαιμού, ενώ οι ανάλογες στο μήκος των οριζόντιων λα
βών μόλις καμπυλώνουν προς τα επάνω. Πάντως, οι χαρακτηριστικές για τον τύπο κρεμάμενες έλι
κες από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής λείπουν στο παράδειγμα αυτό, στοιχείο το οποίο επανα
λαμβάνεται στην ανάλογη μικρογραφική υδρία αριθ. 587.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα επιτρέπουν τη συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Η σφαιρική 
βαριά διαμόρφωση του σώματος αναγνωρίζεται σε ανάλογες υδρίες από τις αλεξανδρινές νεκροπό- 
λεις, που τοποθετούνται χρονικά στην αρχή της εμφάνισης του τύπου, δηλαδή περί το 260 π.Χ.886. 
Αντίθετα, η μορφή του χείλους δεν συναντάται στα γνωστά παραδείγματα του είδους, ενώ συμπίπτει 
με περίπου όμοιους τύπους από άλλα είδη αγγείων, τα οποία προέρχονται από την περιοχή της Κνω
σού και χρονολογούνται στον πρώιμο 3ο αι. π.Χ.887. Παράλληλα, η αδρή επιφάνεια του αγγείου, σε 
συνδυασμό με την ιδιαίτερα απλοποιημένη απόδοση της διακόσμησης, πιθανότατα φανερώνουν 
στην περίπτωση αυτή ελάχιστα πρωιμότερη χρονική βαθμίδα του σχήματος, που μπορεί να τοποθε
τηθεί στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. Με την προϋπόθεση αυτή, η υδρία αριθ. 586 μπορεί να 
θεωρηθεί ως το μοναδικό γνωστό πρώιμο παράδειγμα του τύπου που έχει επισημανθεί μέχρι σήμε
ρα στην περιοχή της Μεσαράς. Εξίσου σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ο τύπος, ο οποίος μέχρι 
σήμερα είχε εντοπιστεί μόνο σε οικιστικά σύνολα στην περιοχή της Φαιστού888, εμφανίζεται και σε 
ταφικά, πράγμα που, καθώς φαίνεται, οφειλόταν στο τυχαίο και μόνο της ανασκαφής. Σε αυτή την 
περίπτωση αποδεικνύεται, εκτός από την οικιακή, και η ταφική χρήση του αγγείου στην Κρήτη, η 
οποία ήταν γνωστή τουλάχιστον μέχρι σήμερα μόνον από τα αλεξανδρινά παράλληλα.

Ανάλογη περίπου στο γενικό σχήμα αλλά και στον τύπο της διακόσμησης είναι η μικρογραφι- 
κή υδρία αριθ. 587, η οποία δεν διατηρεί το λαιμό και την κατακόρυφη λαβή. Σε ό,τι αφορά τη δια
μόρφωση του σώματος, αυτό σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης υδρίας έχει λιγότερο 
καμπύλο περίγραμμα, ενώ η βάση παραμένει δακτυλιόσχημη αλλά αποδίδεται σχετικά ψηλότερη. 
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν πιθανότατα σε νεότερη χρονολόγηση της υδρίας, η οποία μπορεί 
να τοποθετηθεί γενικά περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα, χωρίς όμως τη δυνατότητα 
ακριβέστερου προσδιορισμού της.

Τα παραδείγματα αριθ. 623, 643 και 648 αντιπροσωπεύουν την όψιμη φάση του σχήματος στη σει

883. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των μελανόγραφων υδριών «L» της κατηγορίας «Hadra».
884. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις υδρίες τΰπου «Ο» και στο αντίστοιχο με τις σπείρες της κατηγορίας «Hadra».
885. Για τις πλατιές ταινιωτές λαβές των υδριών «L» τΰπου «Hadra» από την περιοχή της Μεσαράς, βλ. B.F. Cook 

1984, 795-796 και στο κεφάλαιο για τις υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra».
886. Βλ. H a d r a II, 49, σχέδ. 7 (Alex. 5266). Πρβλ. επίσης για το σχήμα τη χρονολογημένη οτο 260 π.Χ. υδρία τΰπου 

«Hadra», βλ. D ated  H a d r a  Vase, ό.π. υποσημ. 877.
887. ΓΙρβλ. σχετικά τις λεκάνες αριθ. 124, 125, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του 

σχήματος.
888. Βλ. σχετικά La Rosa 1984, 817.
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ρά των υδριών τυπου «Αδ». Τα αγγεία έχουν μεγαλύτερες ομοιότητες τόσο κατασκευαστικές όοο και μορ- 
φολογικές με τις μελανόγραφες υδρίες της ομάδας «Ιν>, καθώς ο ωχροκάστανος καθαρός πηλός αλλά και 
η λεία υφήτης βαμμένης με κιτρινωπό επίχρισμα επιφάνειας αποτελούν χαρακτηριστικά τα οποία αντα- 
ποκρίνονται γενικά στις κρητικές μελανόγραφες υδρίες του εργαστηρίου της «δάφνης»889. Η τυπολογική 
σύγκριση με ανάλογες μελανόγραφες υδρίες της ομάδας «Τ» τόσο από την περιοχή της Φαιστού όσο και 
από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, που στηρίζεται κυρίως σε επιμέρους στοιχεία της μορφής, όπως είναι 
το περίγραμμα του σώματος, η απόδοση του ώμου, του λαιμού ή του χείλους, προσανατολίζει οτις τελευ
ταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ., όπου πρέπει να ενταχθουν χρονικά τα τρία αυτά αγγεία890.

Γενικά το σχήμα του σοψατος στο μοναδικό ακέραιο παράδειγμα αριθ. 648, το οποίο αναγνω
ρίζεται σχεδόν όμοιο και στα υπόλοιπα δυο, αποσπασματικής διατήρησης αγγεία της σειράς (αριθ. 
623, 643), είναι περισσότερο επίμηκες απέναντι στο εντελώς σιραιρικό της πρώιμης υδρίας αριθ. 
586. Ο σχεδόν οριζόντιος ώμος με την τονισμένη ακμή αλλά και ο χωριστός ψηλός, ευρΰτερος στο 
επάνω του μέρος λαιμός με το πλατύ οριζόντιο χείλος ακολουθεί την παράδοση των όψιμων υδριών 
της ομάδας «ί». Παραπλήσια απόδοση αναφαίνεται συχνά και σε άλλα είδη αγγείων, όπως οτις οι- 
νοχόες/πρόχους κοινής χρήσης891. Όλες οι λαβές πλάθονται πλατιές, τανιωτές, με αυλακώσεις στο 
μήκος, ενο5 σε μία περίπτωση οι οριζόντιες (αριθ. 648) είναι ελλειπτικής διατομής και αποδίδουν 
γνωστές τυπικές μορφές του τοπικού εργαστηρίου. Από την άποψη της διακόσμησης, τα παραδείγ
ματα ακολουθουν το συνηθισμένο για την παραλλαγή τρόπο οργάνωσης των γραπτών καστανό- 
χρωμων ταινιών επάνω στην επιφάνεια του αγγείου. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα παραδείγματα αυ
τά εμφανίζεται το κόσμημα των κρεμάμενων ελίκων στην πίσω όψη, χαρακτηριστικό διακοσμητι- 
κό θέμα για τη μεγάλη κατηγορία των μελανόγραφων υδρπύν του εργαστηρίου της «δάφνης».

Η ΜΕΛΑΝΟΓΡΑΦΗ

(Πίν. 68β-76α και 113β-120α* Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Οι μελανόγραφες υδρίες τυπου «Ηπάτπ»892 893 * * * * από την κεντρική Κρήτη αποτελούν αντιπροσωπευτι
κά δείγματα της μεγάλης αυτής κατηγορίας αγγείων (Διάγραμμα 5, ο. 318), η οποία μέχρι σήμε
ρα ήταν γνωστή κυρίως από τα πολυάριθμα παραδείγματα με προέλευση τις πτολεμαϊκές νεκρο- 
πόλεις της Αλεξάνδρειας898, ενώ σχετικά ολιγάριθμα είναι εκείνα που αναφέρονται από άλλα ελ

889. Για τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μελανόγραφων υδριών της κατηγορίας «I ladra», βλ. στο σχετικά κε
φάλαιο.

890. Για ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα, βλ. H adra  II, 56-57, τύπος L13, σχέδ. 24 (Alex. 9739), 220-210 π.Χ.
891. Πρβλ. για τον τύπο του χείλους τις οινοχόες/πρόχους απλής χρήσης αριθ. 640, 641 από τη Φαιστό, βλ. στο κε

φάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
892. Η  ονομασία «Hadra» έχει δοθεί τόσο στην κατηγορία αυτή όσο και σε εκείνη των υδριών με λευκό βάθος, για το 

λόγο ότι πολυάριθμα αγγεία αυτών των τύπων βρέθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα (1883-1884) στην ελ
ληνιστική νεκρόπολη Hadra της Αλεξάνδρειας, ενώ ο όρος καθιερώθηκε αργότερα περί το 1908, βλ. σχετικά Merriam 
1885, 18 κ.ε.· IH V , 7. Για τις υδρίες με λευκό βάθος, βλ. R.M. Cook 1960, 210' A. Γιαννικουρή, Γ ' Ε λλΚ ερ , 302-310, πίν. 
233-245. Πάντως, o Enklaar δεν θεωρεί τις υδρίες με λευκό βάθος ως κανονικές υδρίες τυπου «Hadra» και για το λόγο αυ
τό τις ονομάζει «αγγεία Sciatbi», καθώς πολυάριθμα παραδείγματα του τυπου βρέθηκαν στη νεκρόπολη του Sciatbi. Οι 
υδρίες με λευκό βάθος διαφέρουν από τις μελανόγραφες τόσο στη μορφή και στη σύσταση του πηλού όοο και στην από
δοση των κοσμημάτων, βλ. σχετικά H adra Vases, 5.

893. Για τις μελανόγραφες υδρίες, βλ. γενικά H adra  I, 110, 117-118· H adra  II, 48-52· H adra Vases· IH V , 7 κ.ε.· Brooklyn,
114 κ.ε.· Sciatbi· Guerrini 1964· Sepulchral Vases. Αξίζει ακόμη να διευκρινιστεί ότι οι μελανόγραφες υδρίες διακρίνονται
με βάση την ποιότητα του πηλού, το σχήμα και τη διακόσμηση σε δύο υποομάδες: α) οτις υδρίες «L» και «D» με προέλευ
ση την περιοχή της Φαιστού και της Κνωσού αντίστοιχα και στις «LsB» με προέλευση την Αίγυπτο, βλ. σχετικά H adra  I,
110, 137-139-H a d ra  11,60-62.
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ληνιστικά κέντρα894. Η κρητική προέλευση των μελανόγραφων υδριών τΰπου «Hadra», όπως και 
η διάδοση ή η εξαγωγή τους σε χώρες της μεσογειακής λεκάνης, κατά κύριο λόγο στην Αλεξάν
δρεια της Αίγυπτου, προτάθηκε κατ’ αρχήν από τον R.M. Cook895, ενώ ορισμένες δημοσιεύσεις 
ανάλογου υλικου που ακολούθησαν από την περιοχή της Κνωσού και της Φαιστού προώθησαν 
ικανοποιητικά το θέμα της καταγωγής και διακίνησης των μελανόγραφων υδριών της κατηγορίας 
«Hadra»896.

Οι μελανόγραφες υδρίες τυπου «Hadra» διακρίνονται σε δυο κυρίες ομάδες. Η πρώτη και πολυ
πληθέστερη περιλαμβάνει παραδείγματα που προέρχονται από το εργαστήριο της «δάφνης» ή ομά
δα «L», το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή της Φαιστού897. Αντίθετα, τα αγγεία που αποδίδονται στη 
δεύτερη ομάδα, γνωστή και ως «D» ή εργαστήριο του «δελφινιού»898, είναι αριθμητικά λιγότερα899 
και προσγράφονται στην εγχώρια παραγωγή της Κνωσού900. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τις 
πληροφορίες αυτές προσφέρουν τα ταφικά ευρήματα από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, τα οποία 
είναι συγκριτικά πολυπληθέστερα και για το λόγο αυτό συγκροτούν καλύτερη εικόνα της κατηγο
ρίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ομάδα «D», καθώς τα γνωστά παραδείγματα από την εγχώρια 
παραγωγή της Κνωσού είναι ελάχιστα και θραυσματικής κατάστασης.

Οι υδρίες που ανήκουν στις δυο αυτές ομάδες, παρά τις επιμέρους μορφολογικές ή από την άπο
ψη της διακόσμησης διαφοροποιήσεις, έχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα τόσο κατασκευαστικά 
όσο και μορφολογικά. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη φροντίδας για την ακριβή απόδοση του σχή
ματος των αγγείων, ενώ ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η ασυμμετρία στην κατασκευή τους, καθώς συ
χνά παρατηρείται αισθητή απόκλιση από τον κατακόρυφο άξονα των παραδειγμάτων901. Ο πηλός 
και των δυο ομάδων έχει την ίδια περίπου σύσταση, είναι καστανόχρωμος έως ελάχιστα κοκκινωπός, 
καθαρός και συμπαγής, ενώ η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται από επίχρισμα σχεδόν 
στο χρώμα του πηλού με σχετικά λιπαρή υφή, ανάλογη με εκείνη που χαρακτηρίζει συχνά και άλλες 
κατηγορίες της εγχώριας κεραμικής902. Αξιομνημόνευτο ακόμη μορφολογικό στοιχείο αποτελεί η 
διαμόρφωση του «χαμηλωμένου πυθμένα», χαρακτηριστικό συνηθέστερο στα παραδείγματα της

894. Για σχετικά παραδείγματα από άλλες περιοχε'ςτου ελληνιστικού κόσμου, βλ. συγκεντρωτικά κατάλογο στο IH V , 7- 
8, υποσημ. 3· H adra Vases, Μέρος Β', όπου αναφέρονται υδρίες της ομάδας «L», «D» και «BL» με διαπιστωμένη προέλευση.

895. Βλ. R.M. Cook 1960,208.
896. Βλ. σχετικά Fabric Analysis, 1-17· L P W , 35-58" K S P , 97-81· M edusa R ondan in i, 59-101· Stylistic Progression, 31-39- 

Merseyside County M useum s, 123-129, niv. 16-18· Callaghan 1984, 789-794· La Rosa 1984, 804-818, nív. CXX V I I - C X X I X .
897. Η  ονομασία αυτή οφείλεται στο χαρακτηριστικό κλαδί δάφνης που αγκαλιάζει το λαιμό των υδριών της ομάδας 

αυτής («Laurel group» ή «L»), βλ. H adra Vases, Μέρος B', 1-25· H adra  I, 117-136· H adra  II, 48-59.
898. Η  ονομασία αυτή οφείλεται στη μορφή του δελφινιού, που αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα διακοσμητικά θέ

ματα της ομάδας («Dolphin group» ή «D»), βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 26-35· H adra  I, 140-145- H adra  II, 59-60.
899. Αξιοσημείωτο είναι ότι επί συνόλου 227 υδριών της κατηγορίας «Hadra» του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, 165 

ανήκουν στην ομάδα «L» (ποσοστό 72,7%), 27 στην ομάδα «D» (ποσοστό 11,9%), 21 στην ομάδα «BL» (ποσοστό 9,2%) και, 
τέλος, 14 εντάσσονται στις απλές υδρίες, βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος A', 6.

900. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος A', 6-16. Ο  Callaghan υποθέτει την ύπαρξη περιοότερων εργαστηρίων στην Κ ρ ή 
τη (Γόρτυνα, Χανιά, Ιεράπετρα) και φέρει ως παράδειγμα τους δύο κρατήρες από τη Λατώ με παραπλήσια διακόομηση, 
την οποία χαρακτηρίζει τύπου «Hadra», βλ. U M , 131, υποσημ. 68, 69. Βλ. επίσης H adra  I, 117-136 και 140-144· H adra  II, 
52-56, 59-60· K R S , 15· A. Enklaar, Β ' Ε λλΚ ερ , 167-170, πίν. 84-86· U M , 130-132, πίν. 116-17. Θ α  πρέπει επίσης να ση
μειωθεί η ύπαρξη τρίτης ομάδας υδριών τύπου «Hadra», της λεγόμενης «BL» («Branchless Laurel group») ή ομάδας «χω
ρίς μίσχο», η οποία προσγράφεται στα αλεξανδρινά κεραμικά εργαστήρια και έχει σχετικά μικρή χρονική διάρκεια, πε
ρίπου μια τριακονταετία (240-210 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος A', 58-59· H adra  I, 137-139· H adra  II, 60-62.

901. Τ ο  στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει όλες σχεδόν τις υδρίες «L» του εξεταζόμενου συνόλου, πρβλ. ενδεικτικά την υδρία 
αριθ. 546 από τον Ά η  Γιάννη της Φαιστού, ενώ για τις υδρίες της ομάδας «D» σχετικές πληροφορίες προσφέρουν μόνο τα 
αλεξανδρινά παράλ\ηλα, πρβλ. ενδεικτικά την υδρία 23750 του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Guerrini 1964, πίν. I, Α, 5.

902. Για την επεξεργασία αυτή της επιφάνειας των αγγείων, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις τριφυλλόστομες οινο- 
χόες. Πρβλ. ενδεικτικά ορισμένες λεκάνες, οινοχόες, «καλυκωτούς» κανθάρους ή πινάκια, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια 
για την εξέλιξη των σχημάτοιν τους.

3 0 4



ομάδας «ί»903 ή της αλεξανδρινής «ΒΙ.». Ανάλογο στοιχείο εμφανίζεται συχνά και σε κανθάρους του 
λεγάμενου κρητικου τυπου, χωρίς το ίδιο μορφολογικό γνώρισμα να απουσιάζει και από άλλες πε
ριοχές του ελληνισμού, καθώς αναγνωρίζεται σε ελάχιστα αγγεία από την Όλυνθο ή το Καβείριο των 
Θηβών904. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις η όπτηση είναι άνιση και σε αρκετά παραδείγμα
τα φαίνεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χρω
ματικών διαβαθμίσεων, συνηθέστερα πορτοκαλόχρωμο^ν, στην επιφάνεια του αγγείου.

1) Η υδρία «Ε» (εργαστήριο της «δάφνης») (Π ίν. 68β-75 και 113β-120α· Χρονολογικός Πίνακας 
XXXV)

Τα παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν το εργαστήριο της «δάφνης» στην παραγωγή της κεντρι
κής Κρήτης όχι μόνο συγκροτούν πολυάριθμη ομάδα905, αλλά, το κυριότερο, δίνουν για πρώτη φο
ρά χρήσιμα στοιχεία για την αρχική φάση της κατηγορίας στα τοπικά εργαστήρια της Μεοαράς. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι υδρίες προέρχονται από τον ευρυτερο χώρο της Φαιστού και στην πλει
ονότητά τους ανήκουν σε ταφικά σύνολα906, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει στην πρώιμη φάση 
του τυπου, η αρχή της οποίας, σύμφωνα με το παλαιότερο χρονολογημένο αγγείο από την Αλεξάν
δρεια, μπορεί να τοποθετηθεί περί το 260 π.Χ.907. Το γεγονός αυτό έχει ξεχωριστή σημασία καθώς 
δηλώνεται για πρώτη φορά η πρώιμη χρήση των υδριών της ομάδας «ί» στην περιοχή της Μεοαράς, 
δεδομένου ότι την αρχική μορφή του τυπου είχαν προσφέρει μέχρι σήμερα μόνο τα ανάλογα ευ
ρήματα από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις908. Η διαπιστωμένη πλέον και πυκνή παρουσία των με-

903. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι υδρίες της ομάδας «L» αριθ. 531, 547, 676, βλ. παρακάτω στην αναλυτική 
εξέταση και στον περιγραφικό κατάλογο.

904. Για το χαρακτηριστικό του «χαμηλωμένου πυθμένα», βλ. σχετικά H adra  Vases, 25, ιδιαίτερα υποοημ. 23-25' 
H adra  II, 43-46. Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. στο κεφάλαιο για τους κανθάρους κρητικου τύπου. Αξίζει επίσης να 
οημειιοθεί ότι το μορφολογικό αυτό γνώρισμα συναντάται στην κεραμική της κεντρικής Κρήτης ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., 
γεγονός που υποδηλώνει τη μακρόχρονη χρήση του στο νησί και ενισχύει την ά π ο ψ η  για την κρητική καταγωγή των 
υδριών της ομάδας «Γ», βλ. H adra Vases, 25' Fabric Analysis, 2. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Olynthus XIII, 
510, 510a, πΐν. 185, 153· Kabirion III, πίν. 2, 27, πίν. 3,28, πίν. 4, 50, πίν. 5, 64. Για σχετικά σχόλια, βλ. H adra  Vases, Μ έ 
ρος A', 13-15.

905. Ο  αριθμός των υδριών αυτού του συνόλου είναι μεγαλύτερος, όμως εξαιτίας της εντελώς θραυοματικής κατά
στασής τους δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα θραύσματα που προέρχο
νται από το Καμηλάρι ή τον Ά η  Γιάννη Φαιστού μορφολογικό είναι όμοια με τα ακέραια αγγεία της ομάδας. Τ ο  μοναδι
κό ίσιος πρόβλημα που δημιουργείται από την επιλεκτική αυτή παρουσίαση είναι ότι αλλάζει ο πραγματικός αριθμός των 
αγγείων και δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τη συχνότητα χρήσης του τύπου.

906. Τ α  μέχρι σήμερα γνωστά παραδείγματα μελανόγραφων υδριών «Γ» από την περιοχή της Μεοαράς προέρχονται 
από οικιστικά σύνολα, ενώ μόνο τα αγγεία αριθ. 531,532 από το Λαγολιό έχουν βρεθεί σε τάφους. Επιπλέον, οι υδρίες αριθ. 
533, 534 από τον Άγιο Παύλο πιθανότατα ανήκουν σε οικιστικό σύνολο, όπως δευτερευόντως προτείνει o Enklaar, ενώ αρ
χικά ο ίδιος μελετητής είχε υποστηρίξει την ταφική χρήση τους, καθώς τα ανασκαφικά δεδομένα είναι ασαφή σχετικά με την 
προέλευση των δύο αυτών αγγείων, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο. Βλ. επίσης Mosso 1910, 16-17' H adra II, 42, 
υποοημ. 10' H adra  I, 110, υποοημ. 24. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι αρκετά θραύσματα του τύπου με ίχνη μελανό- 
χρωμης διακόσμηοης ή τμήματα βάσεων με το χαρακτηριστικό «χαμηλωμένο πυθμένα» έχουν βρεθεί και στο χώρο του 
Νυμφαίου της Γόρτυνας. Ό λ α  είναι τοπικής παραγωγής, ενώ με το σχήμα και τη διακόσμησή τους δηλώνουν την παρου
σία μιας μορφής κεραμικής για τις καθημερινές ανάγκες, που σχετίζεται στενά με τον τύπο των μελανόγραφων υδριών 
του εργαστηρίου της Μεοαράς, βλ. σχετικά Cortina II, 115, αριθ. 30, πίν. 1:8.

907. Για την ομάδα των χρονολογημένων υδριών, που συγκροτείται από 30 περίπου αγγεία με γραπτές ή χαρακτές 
επιγραφές και καλύπτουν το χρονικό διάστημα 260-197 π.Χ., βλ. σχετικά IH V - A. Enklaar, Β ' Ε λλΚ ερ , 167-170' Brooklyn, 
133, εικ. 17' Rönne - Eraser 1953, 84-94, πίν. V' H adra  I, 111.

908. Η  ομοιότητα του πηλού και του γανώματος των μελανόγραφων υδριών «L» με αγγεία κοινής χρήσης από την πε
ριοχή της Φαιστού έχει κιόλας επισημανθεί από τον La Rosa, δεδομένο που οδηγεί στην κοινή εργαστηριακή προέλευση 
όλων των παραπάνω αγγείων, η οποία πλέον επιβεβαιώνεται οριστικά και με την παρουσία της πολυάριθμης αυτής ομά
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λανόγραφων υδριών <Τ» σε τάφους επιβεβαιώνει για την περιοχή της Μεσαράς πέρα από τον οι
κιακό και τον ταφικό προορισμό, για το λόγο ότι έλειπαν σχεδόν εντελώς οι ανάλογης χρήσης υδρίες 
από τα γνωστά ανασκαφικά σύνολα της κεντρικής Κρήτης909.

Σε αντίθεση προς την εικόνα που διαγράφεται από τα αλεξανδρινά παράλληλα, όπου οι με- 
λανόγραφες υδρίες δεν παρουσιάζονται σε ανασκαφικά σύνολα μετά το 200 π.Χ.910, η παραγω
γή των αγγείων της ομάδας <Τ» φαίνεται ότι συνεχίζεται στην Κρήτη και στο 2ο αι. π.Χ., όπως 
φανερώνουν τα ανάλογα ευρήματα από τη χρονική αυτή περίοδο με προέλευση την περιοχή της 
Μεσαράς911. Επίσης, δεν πρέπει να παραληφθεί και η υδρία 7736 του Μουσείου της Ιεράπε- 
τρας, που ανήκει σε ταφικό σύνολο από την Ίτανο της ανατολικής Κρήτης και με βάση τα συ- 
νευρήματά της μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα912. Επίσης, 
θα πρέπει να αναφερθουν και ορισμένα δείγματα του τυπου με προέλευση τον Κομμό, χρονολο
γούμενα στο 2ο αι. π.Χ., ενώ την τελική φάση της ομάδας <Τ» φαίνεται ότι εκπροσωπούν ολιγά
ριθμα ακόσμητα θραύσματα υδριών από την ίδια περιοχή, τα οποία τοποθετούνται χρονικά 
στον Ιο αι. π.Χ.913.

Το θέμα της χρονολογικής τοποθέτησης των μελανόγραφων υδριών της ομάδας <Τ» που εξετά
ζονται σε αυτήν τη μελέτη είναι αρκετά δύσκολο, εξαιτίας της προέλευσής τους από μη στρωματο- 
γραφημένες επιχώσεις, γεγονός που δεν επιτρέπει την κανονική χρονολόγηση ή την ένταξή τους σε

δας των πρώιμιον υδριών από τον παραπάνω χώρο. Παράλληλα, το θέμα της καταγωγής τους δεν μπορεί πλέον να αμφι
σβητηθεί, όπιος πρόσφατα προσπάθησε η Ovidi, η οποία, με βάση τα διακοσμητικά θέματα των μελανόγραφων υδριών, 
υποστήριξε την προέλευσή τους από την Απουλία, βλ. σχετικά La Rosa 1984, 815-818' Ovidi 1994, 1-36.

909. Για τις ποικίλες χρήσεις των υδριών τυπου «Hadra», βλ. H adra Vases, Μέρος A', 77-85, όπου και συγκεντρωμένη 
βιβλιογρα4>ία σχετικά με το θέμα. Βλ. επίσης, H adra  I, 109-110.

910. Τ ο  δεδομένο αυτό ισχύει και για τις υδρίες της ομάδας «D», βλ. H a d ra  Vases, Μέρος A', 62-63· A. Enklaar, B '  
Ε λλΚ ερ , 167-170.

911. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες αριθ. 642, 676, βλ. στην εξέταση που ακολουθεί.
912. Για την υδρία αυτή η Guerrini αναφέρει ότι βρέθηκε σε τάφο, ο οποίος από την κεραμική που περιείχε μπορεί 

να χρονολογηθεί περί το 200 π.Χ., ενώ από μορφολογική ά π ο ψ η  εντάσσεται στην ομάδα «L», βλ. σχετικά Guerrini 1964, 
19, υποσημ. 32, πίν. IX, F17. Αντίθετα, ο Callaghan με βάση την υπόλοιπη κεραμική του τάφου που περιείχε αγγεία του 
1ου αι. π.Χ., και συγκεκριμένα ένα λύχνο και ένα μυροδοχείο τα οποία με βεβαιότητα εντάσσονται στους υστέρους ελλη
νιστικούς χρόνους, τοποθέτησε κατά αναλογία και την υδρία στην ίδια χρονική περίοδο, βλ. σχετικά Merseyside County 
M useum s, υποσημ. 27· Stylistic Progression , υποσημ. 31 · Fabric Analysis, 11, υποσημ. 48. Μια τρίτη ά π οψη εκφράζει ο Enklaar, 
που θεωρεί ότι το ημισφαιρικό κύπελλο το οποίο περιλαμβάνεται στα ευρήματα από τον τάφο ανταποκρίνεται σε πρωιμό- 
τερη φάση του τύπου, σύμφωνα με ανάλογο παραδείγματα από την Κνωσό. Παράλληλα, δεν αποκλείει και την περίπτω
ση ο τάφος να κατασκευάστηκε περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. και να χρησιμοποιήθηκε ξανά στον Ιο αι. 
π.Χ., γεγονός που δικαιολογεί τόσο τη χρονική απόσταση μεταξύ των ευρημάτων όσο και τη χρονολόγηση που προτείνει 
για την υδρία, δηλαδή την τοποθέτησή της το αργότερο στις αρχές του 2ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά H adra Vases, 61. Εκτός 
όμως από τους όψιμους τύπους της κεραμικής του τάφου, η μορφή του ημισφαιρικού κυπέλλου, όπου στηρίζει την πρώι
μη χρονολόγηση ο Enklaar, δεν ανταποκρίνεται σε τύπους του 3ου αι. π.Χ. αλλά, αντίθετα, τα μορφολογικά γνωρίσματα 
του αγγείου, όπως το βαθύ σώ μ α  με τη στενή βάση, το σχετικά ευθύγραμμο ανώτερο τμήμα του σώματος και, ακόμη, η 
τριγωνική λαβή, απαντούν συχνότερα σε κύπελλα του προχωρημένου 2ου αι. π.Χ., πρβλ. ενδεικτικά την ομάδα των κυ
πέλλων από το φρεάτιο στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι στην Κνωσό, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο 
για την εξέλιξη του οχήματος.

913. Στον Κ ο μ μ ό  έχουν βρεθεί δύο θραύσματα από βάσεις, που πιθανότατα ανήκουν σε υδρίες της κατηγορίας 
«Hadra», και ακόμη άλλα δύο τμήματα από τον ώμο και το λαιμό υδριών, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα «L». Τ ο  ένα από 
αυτά χαρακτηρίζεται για τον επιμήκη λαιμό και το πλατύ επίπεδο χείλος, στοιχεία που θυμίζουν την υδρία αριθ. 642 από 
τη Φαιοτό, ενώ η διακόσμηοή του, που σχετίζεται με την τεχνοτροπία του εργαστηρίου της «δάφνης», χαρακτηρίζεται για 
την αμελή και κάπως παραλλαγμένη απόδοσή της. Συγκεκριμένα, στο λαιμό εμφανίζεται ένα ιδιόμορφο δάφνινο στεφάνι 
ενώ στο σ ώ μ α  η κύρια μετόπη ορίζεται από απλές και πλατιές ταινίες, στοιχεία δηλαδή που πιθανότατα αντιπροσωπεύουν 
την τελική φάση της διακοσμητικής αυτής τεχνοτροπίας, η οποία γενικά μπορεί να τοποθετηθεί στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. 
Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα που προέρχονται από χρονολογημένα σύνολα του 1ου αι. π.Χ., ο Callaghan αναφέρει ότι 
μολονότι δεν φέρουν διακόσμηση είναι πολύ πιθανόν να ανήκουν σε υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra», βλ. σχετικά H adra  
Vases, 62· Fabric Analysis, υποσημ. 45, 48, 59- U M , 127, ιδιαίτερα υποσημ. 64· Ε λλΚ ερ Κ ρ ψ η ς, 120, ιδιαίτερα υποσημ. 87.
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ακριβή χρονικά πλαίσια914. Όμως, παρά τις δυσκολίες αυτές, ορισμένες μορφολογικές ομοιότητες 
που παρατηρούνται ανάμεσα οτα παραδείγματα αυτής της σειράς και στην ομάδα των χρονολογη
μένων υδριών από την Αίγυπτο, καθώς και όσων αγγείων σχετίζονται τυπολογικά με αυτές, μπορούν 
να στηρίξουν μια σχετική χρονολόγηση, μολονότι το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να παραμένει αρκε
τά δύσκολο915. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί, όπως σημειώνει ο B.F. Cook για την ομάδα «L»916, ότι 
γενικά στις πρώιμες υδρίες το σώμα αποδίδεται σφαιρικό με χαμηλή βόχση, ενώ στα όψιμα πα
ραδείγματα της σειράς οι αναλογίες είναι ραδινότερες και, ακόμη, οι οριζόντιες λαβές τοποθετού
νται ψηλότερα σε σχέση με τα πρωιμότερα αγγεία, σχεδόν κάτω από την ακμή του ώμου917.

Με βάση τη μορφολογική σύγκριση με υδρίες της ομάδας «L» από την Αίγυπτο, που συνδυάζε
ται με την παράλληλη εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων, προκύπτει ότι οι υδρίες του συνόλου 
αυτοΰ καλύπτουν το χρονικό διάστημα λίγο πριν από τα μέσα του 3ου έο>ς το α' μισό του 2ου αι. 
π.Χ. Στα πλαίσια της συγκριτικής εξέτασης για τη μορφολογική εξέλιξη του τύπου ιδιαίτερα ση
μαντική είναι η συμβολή των γραπτών διακοσμητικιον στοιχείων. Με τη μέθοδο αυτή ενισχύεται 
και τεκμηριώνεται καλύτερα η χρονολόγηση των αγγείων, καθώς στις περισσότερες περιπτιόσεις 
τα παραδείγματα συνδέονται με συγκεκριμένους αγγειογράφους, των οποίων η καλλιτεχνική δρα
στηριότητα ή η περίοδος παραγωγής τους καλύπτει ένα σχετικά ακριβείς και καθορισμένο χρονι
κό διάστημα918. Αξίζει ακόμη να σημεκοθούν οι κατασκευαστικές και μορφολογικές ομοιότητες 
των παραδειγμάτων αυτών με τις ανάλογες αλεξανδρινές υδρίες, γεγονός που σχετίζεται με την κοι
νή εργαστηριακή προέλευσή τους, καθώς οι στενές σχέσεις το>ν δύο κέντρων που παρατηρούνται στο 
β' μιοό του 3ου αι. π.Χ. είχαν ως αποτέλεσμα τη διακίνηση και εξαγωγή προϊόντων σε μεγάλο βαθ
μό από την Κρήτη προς την Αίγυπτο919. Παράλληλα, ο ενιαίος χαρακτήρας στη διακόσμηση ττον 
υδριοϊν της ομάδας «L», όπου τα φυτικά κυρίως θέματα επαναλαμβάνονται σχεδόν στερεότυπα σε 
όλα σχεδόν τα παραδείγματα, οδηγεί στα ανάλογα ή όμοια από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις. Το 
δεδομένο αυτό καταδεικνύει την έντονη δραστηριότητα των κεραμικτόν εργαστηρίων της Φαιστού 
αλλά και την αυτόνομη παραγωγή τους, αφού είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να καλύπτουν τις ντό

914. Για τα ανασκαφικά δεδομένα, βλ. σχετικά οτα αντίστοιχα εισαγωγικά κεφάλαια του περιγραφικού καταλόγου.
915. Τ η  μορφολογική εξέλιξη της κατηγορίας αυτής προσπάθησαν κατά καιρούς να εξετάσουν διάφοροι μελετητές, 

βλ. σχετικά Pagenstecher 1913, 35, 37’ Ronne - Fraser 1953, 85 κ.ε.· Guerrini 1964, 13. Για τη μέθοδο χρονολόγησης των 
υδριών που σχετίζονται τυπολογικά-διακοσμητικά με τις χρονολογημένες υδρίες, καθώς επίσης και για τα ίδια τα ενεπί
γραφα αγγεία του τυπου, βλ. για σχετικά σχόλια H adra  I, 11-113' H adra Vases, 17-21, 28-35. Ε δ ώ  πρέπει ίσως να αναφερ
θεί και η απλή μέθοδος της διαίρεσης του ιίψους με τη μέγιστη διάμετρο των ενεπίγραφων αγγείων, η οποία σε γενικές 
γραμμές δείχνει ότι ο δείκτης ραδινότητας των αγγείων είναι μεγαλύτερος στα νεότερα παραδείγματα. Τ ο  δεδομένο όμως 
αυτό δεν είναι και απόλυτο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ανάστροφη πορεία στη σχέση των αναλογιών, 
βλ. H adra Vases, Μέρος Α', 3-4.

916. Η  κατηγορία των μελανόγραφων υδριών τυπου «Hadra» διακρίνεται σε τρεις υποομάδες: α) την ομάδα «L» ή ερ
γαστήριο της «δάφνης» («Laurel group») με προέλευση την περιοχή της Φαιστού, όπου ανήκουν τα περισσότερα παρα
δείγματα που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη, β) την ομάδα «D» ή εργαστήριο του «δελφινιού» («Dolphin group»), με 
προέλευση την Κ ν ω σ ό  και γ) την ομάδα «BL» ή εργαστήριο «των φύλλων δάφνης χωρίς μίσχους» («Branchless Laurel 
group») με προέλευση την Αίγυπτο. ΙΙρέπει όμως να αναφερθουν εδώ ορισμένες γενικε'ς παρατηρήσεις σχετικά με την 
ομάδα «BL», η οποία δεν αντιπροσωπεύεται στην κεραμική από την κεντρική Κρήτη, ενώ για τα αγγεία της ομάδας «D» 
σχετικά σχόλια δίδονται στο κεφάλαιο για την κατηγορία. Σε ό,τι αφορά την ομάδα «BL» αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα 
τα παραδείγματα ο πηλός είναι ακάθαρτος, ενώ η ποιότητά τους είναι χαμηλή, μολονότι αναγνωρίζεται σε αυτά η προ
σπάθεια απομίμησης των αγγείων της ομάδας «L». Ό λ α  διακρίνονται για το «χαμηλωμένο πυθμένα», ενώ ξεχωριστό χα
ρακτηριστικό αποτελεί το τρίφυλλο κόσμημα χωρίς μίσχους γύρω από το λαιμό, στοιχείο που προσδιορίζει την ομάδα. 
Τέλος η υπόλοιπη διακόσμηση ακολουθεί ανάλογη αντίληψη με εκείνη των δυο προηγουμένων ομάδων, βλ. H adra Vases, 
Μέρος Α', 6-7, Μέρος Β', 26-40.

917. Βλ. σχετικά Brooklyn, 127. Για ανάλογες παρατηρήσεις, βλ. H adra  I, 118.
918. Βλ. σχετικά H adra  I, 116-136· H adra Vases, Μέρος Β', 10-21.
919. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στα κεφάλαια για το τοπικό εργαστήριο της Φαιστού και για τα ιστορικά δεδομένα 

της εποχής. Βλ. επίσης H adra Vases, 63-64· Β ' Ε λλΚ ερ , 167-170.
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πιες ανάγκες, αλλά επιπλέον να εξάγουν προϊόντα αναλογικά πολυπληθέστερα και ποιοτικά καλύ
τερα σε σχέση με αυτά που προορίζονταν για την εγχώρια κατανάλωση.

Εκτός τουτου, οι ίδιες οι υδρίες τόσο με τα μορφολοχικά όσο και με τα κατασκευαστικά γνω- 
ρίσματά τους αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του τοπικού εργαστηρίου της Φαιστού, τα 
οποία αναγνωρίζονται και σε άλλα είδη αγγείων της τοπικής παραγωγής920. Εξάλλου, δεν πρέπει 
να λησμονείται η καταγωγή των υδριών της ομάδας «L» από εκείνες με τις ασύμμετρες έλικες, γε
γονός που φανερώνει τη μακρόχρονη χρήση του τόπου για την περιοχή της Μεσαράς και οπωσ
δήποτε επιβεβαιώνει την κοινή κρητική προέλευσή τους921. Τα μορφολογικά γνωρίσματα των 
υδριών «L» τυπου «Hadra» είναι χαρακτηριστικά και εμφανίζονται σχεδόν όμοια σε όλα τα παρα
δείγματα του τυπου. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που σημειώνονται κυρίως στην απόδοση της 
βάσης, του σώματος ή του λαιμού μπορούν να έχουν κάποια χρονολογική σημασία και ακόμη να 
προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τη διαγραφή της εξελικτικής πορείας του σχήματος.

Στα γενικά χαρακτηριστικά του ο τύπος σχηματίζεται από ευρό, περισσότερο ή λιγότερο σφαιρι
κό σώμα, το οποίο στηρίζεται σε βάση απλή, κωνική ή με χαμηλό πόδι, ενώ ο ελάχιστα πλάγιος ώμος 
καταλήγει σε λαιμό κυλινδρικό, ευρυτερο προς τα επάνω, με χείλος πλατύ, επίπεδο, ελάχιστα κοίλο 
στην κάτω επιφάνεια. Για έναν αξιόλογο αριθμό υδριών ξεχωριστό μορφολογικό γνώρισμα αποτελεί 
ο «χαμηλωμένος πυθμένας», ενώ εξίσου χαρακτηριστικές είναι οι πλατιές ταινιωτές οριζόντιες λαβές, 
που κολλούν λοξά επάνω στο σαίμα του αγγείου. Αξίζει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι ο τύπος αυτός των 
λαβών μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστό στοιχείο του εργαστηρίου της Μεσαράς, καθώς αναγνωρί
ζεται συχνά σε πολυάριθμα παραδείγματα από άλλα είδη αγγείων της τοπικής παραγωγής922. Ανάλο
γη μορφή εμφανίζει και η κατακόρυφη λαβή, με μόνη εξαίρεση το παράδειγμα αριθ. 574 όπου απο
δίδεται στρεπτή923. Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα των υδριών αποτελεί η γραπτή διακόσμηση 
από μελανό αραιοιμένο χρώμα, που οργανώνεται σε ζώνες επάνω στην επιφάνεια του αγγείου και επα
ναλαμβάνεται σχεδόν στερεότυπα σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα της κατηγορίας924.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των υδριών του συνόλου ανήκει στην πρώιμη φάση της ομάδας «L». 
Στην πλειονότητά τους τα παραδείγματα προέρχονται από τους τάφους στο Καμηλάρι (αριθ. 574- 
583) και από το ταή>ικό σύνολο στον Άη Γιάννη (αριθ. 544-546), ενώ κοντά σε αυτά θα πρέπει να 
προστεθούν ακόμη οι υδρίες αριθ. 533 και 675 από τον Άγιο Παύλο και την πρώην συλλογή Για- 
μαλάκη αντίστοιχα. Η σύγκρισή τους με αγγεία ανάλογου τυπου από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις 
της Α\εξάνδρειας επιτρέπει την ένταξή τους στην αρχική φάση του σχήματος, η οποία καλύπτει το 
χρονικό διάστημα από το 260 έως το 240 π.Χ. Κύριο γνώρισμα των υδριών αυτών είναι το μεγάλο, 
σχεδόν σφαιρικό σώμα, που στηρίζεται σε χαμηλή κωνική βάση, συνηθέστερα χωρίς διαμορφωμέ
νο δακτύλιο, ενώ η μετάβαση προς το σχεδόν οριζόντιο ώμο γίνεται ομαλά, με μόνη εξαίρεση το 
παράδειγμα αριθ. 580, όπου αποδίδεται σχετικά γωνιώδης. Τα αγγεία αυτά, με τη μορφή που εμ
φανίζουν, ανταποκρίνονται σε πρώιμους τόπους της ομάδας «L» και μπορούν να συνδεθουν μορ
φολογικά με την ενεπίγραφη υδρία 68.149 του Μουσείου Brooklyn (254 π.Χ.), έργο του «ζωγρά
φου των δάφνινων στεφανιών»925, όπως και με τα αγγεία 5269 (250 π.Χ.), 5270 (250 π.Χ.) και 5272

920. Για τις κατασκευαστικές-μορφολογικές ομοιότητες των αγγείων καθημερινής χρήσης και εκείνων της κατηγο
ρίας «Hadra» χρήσιμες αποδεικνΰονται οι παρατηρήσεις του La Rosa για την οικιακή ελληνιστική κεραμική της Φαιστού, 
βλ. La Rosa 1984, 815-818.

921. Βλ. σχετικά H a d r a  Vases, 55-57 και στο κεφάλαιο για τις υδρίες τύπου «AS».
922. Πρβλ. για τον τύπο των οριζόντιων λαβών τις υδρίες αριθ. 586, 587 ή τη μικρή υδρία-θήλαστρο αριθ. 602, βλ. 

στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων. Για τον τύπο των οριζόντιων λα
βών, βλ. B.F. Cook 1984, 795-796· F abric A n a ly s is , 14· U M , 131.

923. Για τις λαβές τιυν υδριών της ομάδας «L» και τον τρόπο κατασκευής τους, βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος Β', 2-3.
924. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των υδριών «L» της κατηγορίας «Hadra».
925. Βλ. σχετικά B ro o k lyn , 114 κ.ε., εικ. 1-4.
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(242 π.Χ.) του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, έργα του «ζωγράφου των σταγονιδίων», του «ζωγράφου 
των μεγάλων φύλλων» και του «ζωγράφου των Κενταύρων» αντίστοιχα926. Από τα πρωιμότερα πα
ραδείγματα της σειράς μπορεί να θεωρηθεί η υδρία αριθ. 574, η οποία δεν διατηρεί τη βάση και 
τμήμα του σώματος. Τα χαρακτηριστικά της, όπως η σφαιρική διαμόρφωση του σώματος με το 
καμπύλο πέρασμα στον ώμο, η κατακόρυφη στρεπτή λαβή με το πλαστικό πηνίο στην ένωση με το 
χείλος και, ακόμη, οι οριζόντιες κυλινδρικές λαβές, αποδίδουν πρώιμες μορφές του τύπου που 
αναγνωρίζονται σε αγγεία συνδεόμενα μορφολογικά με την υδρία του Brooklyn και χρονολογού
μενα συγκριτικά στο χρονικό διάστημα από το 260 έως το 240 π.Χ.927. Αξίζει ακόμη να σημεκοθεί 
ότι το παράδειγμα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί λίγο πριν από το 254 π.Χ., καθώς τυπολογικά βρί
σκεται πλησιέστερα προς την υδρία Ρ.5262 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, η οποία εμηιανίζει 
ορισμένες μορφολογικές ομοιότητες με την παλαιότερη χρονολογημένη υδρία του 260 π.Χ.928.

Ανάλογη μορφολογική απόδοση έχουν επίσης τα παραδείγματα αριθ. 576 και 578, όπου το 
σφαιρικό και βαρύ σώμα στηρίζεται σε σχετικά χαμηλή βάοη χωρίς διαμορφοψένο δακτύλιο, 
στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται σχεδόν όμοια και στην ενεπίγραφη υδρία 5270 του Μουσείου 
της Αλεξάνδρειας, που εντάσσεται στον τύπο L3, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Enklaar929. Πα
ραπλήσια μορφή έχει και η υδρία αριθ. 575, όπου τα επιμέρους χαρακτηριστικά, κατά κύριο λόγο 
η καλύτερα διαμορφοιμένη βάοη, οι οριζόντιες κυλινδρικές λαβές ή η κατακόρυφη πλατιά ταινιωτή 
λαβή με το πλαστικό πηνίο στην ένωση με το χείλος αποδίδονται όμοια στο ενεπίγραφο αγγείο 
68.149 του Brooklyn, ενώ με παραπλήσια μορφή εμφανίζονται και στην υδρία Tübingen 4806 
S/13, η οποία εντάσσεται στην ώριμη φάση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του «ζωγράιρου των 
δάφνινων στεφανιών»930. Ανάλογη χρονολόγηση μπορεί να προταθεί και για την υδρία αριθ. 580, 
όπου τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως η χαμηλή βάοη με τον αδιαμόρφωτο δακτύλιο, το 
σφαιρικό σώμα με την τονισμένη ακμή στο πέρασμα προς τον ελάχιστα πλάγιο ώμο και ο σχετικά 
ευρύς και βραχύς κυλινδρικός λαιμός με το πλατύ επίπεδο χείλος, ανταποκρίνονται προς τα ανά
λογα της υδρίας 5281 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, η οποία σχετίζεται μορφολογικά με την 
ενεπίγραφη υδρία του Brooklyn και αποδίδεται στον ίδιο αγγειογράφο931.

Στην ίδια χρονολογική βαθμίδα μπορούν επίσης να ενταχθούν οι υδρίες αριθ. 544-546, 577, 
579 και 581-583, που ανταποκρίνονται στον τύπο τόσο του αγγείου του Brooklyn όσο και στον 
αντίστοιχο του ελάχιστα νεότερου αριθ. 5269 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, χρονολογούμε
νου στο 250 π.Χ.932. Στα παραδείγματα της σειράς επαναλαμβάνονται σχεδόν στερεότυπα όλα 
τα γνωστά πρώιμα χαρακτηριστικά της μορφής, ενώ ελάχιστες είναι οι αποκλίσεις από το αρχι
κό τυπικό σχήμα. Στις υδρίες αυτές το βαρύ ογκώδες σώμα στηρίζεται σε βάοη σχετικά χαμηλή, 
περισσότερο (αριθ. 577, 581-583) ή λιγότερο πλατιά (αριθ. 544-545, 579), άλλοτε με διαμορφω- 
μένο δακτύλιο (αριθ. 577, 582-583) άλλοτε πάλι με υποτυπώδη δήλωσή του (αριθ. 579, 581). Ο 
ώμος αποδίδεται ελάχιστα πλάγιος ή σχεδόν οριζόντιος (αριθ. 544-546) με καμπύλη τη μετάβα
ση προς το σώμα, ενώ το σχήμα του λαιμού και του χείλους έχει τη γνωστή μορφή του τύπου. 
Όπως προαναφέρθηκε, τα χαρακτηριστικά αυτά αναγνωρίζονται όμοια ή παραπλήσια οε σειρά 
υδριών από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, που σχετίζονται μορφολογικά με τις υδρίες του 254

926. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 5-6, 13, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
927. BA. H adra II, 52, σχέδ. 12, τύπος LI (Alex. P. 1880), όπου και σχετικά σχόλια για τη μορφή τιον λαβών, καθώς επί

σης και ανάλογα παραδείγματα.
928. Βλ. H adra  II, 49, σχέδ. 9· Brooklyn, 133, σχέδ. 17· H adra Vases, Μέρος Β', 5.
929. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 6, σχέδ. 32, πίν. 156-158.
930. Η  υδρία ανήκει στον τύπο L5 της τυπολογίας του Enklaar, ενώ με βάση τη διακόσμησή της σχετίζεται περισσό

τερο με την ενεπίγραφη υδρία Alex. 5272 (250 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος IV, 11-12, πίν. 1-3, 115.
931. Βλ. H adra Vases, Μέρος Β', πίν. 119-121.
932. Βλ. H adra  II, 53, σχέδ. 15, L4.
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kcxi 250 π.Χ., ενώ ανάλογη μορφή εμφανίζει επίσης η ενεπίγραφη υδρία 26244 του Μουσείου 
του Κάιρου (243 π.Χ.), η οποία αποδίδεται στο «ζωγράφο της Αλεξάνδρειας 5269»933. Παράλ
ληλα, τα διακοσμητικά θέματα των αγγείων της πρώιμης αυτής ομάδας ανταποκρίνονται στα 
ανάλογα ή συγγενικά ορισμένων αλεξανδρινών ευρημάτων, όπως σε αυτά που εμφανίζονται 
στην υδρία Alex. 15624 ή στις αριθ. 2558 και 2285 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι 
οποίες για το λόγο αυτό προσφέρουν σημαντικό στήριγμα για την καλύτερη χρονολόγηση των 
υδριών από την περιοχή της Φαιστού, καθώς συνδέονται με συγκεκριμένους αγγειογράφους της 
πρώιμης φάσης της κατηγορίας934.

Στην ίδια ομάδα μπορούν ακόμη να ενταχθούν τα παραδείγματα αριθ. 533 και 675935, για το λόγο 
ότι τα μορφολογικά τους γνωρίσματα σε συνδυασμό με τα διακοσμητικά στοιχεία ανταποκρίνονται κα
λύτερα στα ανάλογα των ενεπίγραφων υδριών 5269 (250 π.Χ.) και 5274 (240 π.Χ.) της Α\εξάνδρειας, οι 
οποίες προσγράφονται στο «ζωγράφο των σταγονιδίων»936. Σε ό,τι αφορά την υδρία αριθ. 533 θα πρέ
πει να υπογραμμιστεί ότι το σχήμα της, που ανήκει στον τύπο L4 σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
Enklaar, βρίσκεται πλησιέοτερα προς εκείνο των υδριών 5863, 5275α και 19100 της Αλεξάνδρειας ή 
26229 του Κάιρου. Παράλληλα, το διακοσμητικά θέμα στο λαιμό εμφανίζεται όμοιο οτα αγγεία 4938 
και 5863 της Αλεξάνδρειας και οτο αγγείο 26229 του Κάιρου, τα οποία συνδέονται μορφολογικά αλλά 
και από την άποψη της διακόομησης με την ενεπίγραφη υδρία 5269 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας 
και αποδίδονται στον ίδιο αγγειογράφο937. Ελάχιστα νεότερη χρονολόγηση μπορεί να προταθεί για το 
αγγείο αριθ. 675, καθολς τα χαρακτηριστικά του μπορούν να προσγραφουν στον τύπο της υδρίας 5274 
(240 π.Χ.), ενώ το κόσμημα στο λαιμό εμφανίζεται παραπλήσιο και οτο ενεπίγραφο αγγείο 5273 (238 
π.Χ.), του «ζθ)γράφου του αστραγάλου»938. Με την προϋπόθεση αυτή, το κρητικό παράδειγμα μπορεί 
να τοποθετηθεί σε ανάλογη χρονική βαθμίδα και να θεωρηθεί ως το νεότερο αγγείο της σειράς από την 
πριόιμη φάση της ομάχδας «L».

Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει παραδείγματα από περισσότερες περιοχές της Μεσαράς, 
τα οποία ανήκουν σε μεταγενέστερη φάση της κατηγορίας και αντιπροσωπεύουν την όψιμη βαθ
μίδα του σχήματος (αριθ. 674, πρώην συλλογή Ειαμαλάκη· αριθ. 531-532, Λαγολιό· αριθ. 584, Κα- 
μηλάρυ αριθ. 534, Άγιος Παύλος· αριθ. 621, Φαιστός· αριθ. 547, Άη Γιάννης). Επιπλέον, με βάση 
τα μορηιολογικά-διακοσμητικά: γνωρίσματα, που στηρίζονται στη σύγκριση με ανάλογους τύπους 
ή μορφές από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, τα αγγεία μπορούν με σχετική πιθανότητα να εντα
χθούν οτο χρονικό διάστημα από το 220 έως το 200 π.Χ. ή λίγο αργότερα. Τα κατασκευαστικά- 
μορφολογικά γνωρίσματα των υδριών της σειράς είναι σχεδόν όμοια με εκείνα της προηγούμενης, 
ενώ η κύρια διαφορά τους βρίσκεται στο σχήμα του σώματος, το οποίο αποδίδεται πιο επίμηκες 
και στηρίζεται σε βάση στενή με διαμορφωμένο δακτύλιο και αρκετά ανεπτυγμένο πόδι (αριθ. 
547). Παράλληλα, ο ελάχιστα πλάγιος ώμος καταλήγει σε αρκετά ψηλό λαιμό με πλατύ επίπεδο 
χείλος, ενώ οι πλατιές ταινιωτές λαβές ανταποκρίνεται στο γνωστό και καθιερωμένο τύπο του το
πικού εργαστηρίου της Φαιστού.

933. Βλ. H a d r a 1,121· Edgar 1911,45.
934. Βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος Β', 11-12, πίν. 152Α- Ε λ λ Κ ε ρ Κ ρ ή τη ς , εικ. 26, 37. Για περισσότερες παρατηρήσεις, 

βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση τυπου «Hadra».
935. Σχετικά με τις υδρίες αριθ. 674, 675 της πρώην συλλογής Γιαμαλάκη, για τις οποίες δηλώνεται ως τόπος προέ

λευσης η Ιεράπετρα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το δεδομένο αυτό δεν μπορεί να θεοιρηθεί ακριβές, καθώς τα αγγεία 
έχουν βρεθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατά συνέπεια οι ανασκαφικές αυτές πληροφορίες μπορούν να χα
ρακτηριστούν αδιάφορες. Αντίθετα, οι εμφανείς κατασκευαστικές-μορφολογικές-διακοσμητικές ομοιότητες των υδριών αυ- 
τών με τις υπόλοιπες του συνόλου μαρτυρουν την κοινή εργαστηριακή καταγωγή τους, γεγονός που κατ’ αναλογία επιτρέ
πει την απόδοσή τους στην εγχώρια παραγωγή της Φαιστού.

936. Βλ. H a d r a  Vases, 12-13, πίν. 132-134, 147-149.
937. Βλ. Adriani 1936, πίν. 135-140, 144-146, 150-152.
938. Βλ. H a d ra  Vases, 17, πίν. 209-211· H a d ra I, 125, σχέδ. 10b.
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Από τα παραδείγματα της ομάδας, η υδρία αριθ. 674 μπορεί να συνδεθεί μοριρολογικόι με το 
ενεπίγραφο αγγείο 90.9.39 της Νέας Υόρκης (220/219 π.Χ.), έργο του «ζωγράφου του κεραυ
νού», ενώ ο τύπος ορισμένων κοσμημάτων της αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιος και οε άλλες υδρίες 
σύγχρονων αγγειογράφων939. Με την προϋπόθεση αυτή, το παράδειγμα μπορεί να τοποθετηθεί 
χρονικά στην αρχή της όψιμης φάσης των υδριών «L» από την περιοχή της Φαιστού, η οποία 
προσδιορίζεται περί το 220 π.Χ. Οι υδρίες αριθ. 531, 532, 584 και 621 αντιπροσωπεύουν ελάχι
στα νεότερη βαθμίδα στην εξέλιξη του τύπου, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στη δεκαετία 220- 
210 π.Χ. Τόσο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά όσο και τα διακοσμητικά θέματα τοιν αγγείων 
αναγνωρίζονται σε αρκετά αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία, περισσότερο ή λιγότερο, συνδέ
ονται μορφολογικά με τις ενεπίγραφες υδρίες του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης 
90.9.17 (215 π.Χ.) και 90.9.13 (213 π.Χ.), έργα του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών», 
90.9.29 (213 π.Χ.), του «ζωγράφου του κεραυνού», και 90.9.37 (212 π.Χ.), του «ζωγράφου των δι- 
κτυωτών ταινιών»940. Με ανάλογο σχήμα εμφανίζεται επίσης η υδρία αριθ. 534, ενώ η αμελής 
απόδοση των κοσμημάτων επιτρέπει την ένταξή της σε μεταγενέστερη χρονική βαθμίδα, η 
οποία μπορεί να τοποθετηθεί περί το 200 π.Χ.941.

Το παράδειγμα αριθ. 547 αντιπροσωπεύει την τελική βαθμίδα στην εξελικτική πορεία του 
σχήματος για την κατηγορία των μελανόγραφων υδριών τύπου «L» αυτού του συνόλου και παράλ
ληλα δηλώνει τη συνέχεια της κατηγορίας στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Το αγγείο έχει ραδινές ανα
λογίες, είναι επίμηκες με βάση ψηλή, έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια, ενώ ο σχεδόν οριζόντιος 
ώμος καταλήγει σε λαιμό κυλινδρικό, ψηλό, ευρύτερο στο επάνω μέρος, με χείλος πλατύ και επί
πεδο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στα ανάλογα από άλλα είδη αγγείων της εγ
χώριας κεραμικής παραγωγής, όπως οινοχόες, αμφορείς ή υδρίες942, ενώ ο ίδιος τύπος αναγνωρί
ζεται επίσης σε υδρίες από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις που χρονολογούνται στο πέρασμα από 
τον 3ο στο 2ο αι. π.Χ.943. Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι στο παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει η χα
ρακτηριστική διαμόρφωση του «χαμηλωμένου πυθμένα», τυπικό στοιχείο της υδρίας «L», ενοί η 
μέτρια ποιότητα του πηλού αλλά και η σχετικά αδρή επιφάνεια του αγγείου αποτελούν γνωρίσμα
τα της όψιμης φάσης της ελληνιστικής κεραμικής γενικότερα, στοιχεία που συνηγορούν στην έντα
ξη του παραδείγματος σε ανάλογη χρονική περίοδο944.

Παραπλήσια είναι και η εικόνα της υδρίας αριθ. 642, η οποία προέρχεται από τον οικισμό Χά- 
λαρα της Φαιστού και χρονολογείται λίγο πριν από την καταστροφή της πόλης, που τοποθετείται 
περί το 150 π.Χ. Στο παράδειγμα αυτό είναι φανερή η προσπάθεια απόδοσης του σχήματος της 
υδρίας τύπου «L», καθώς τα βασικά κατασκευαστικά και μορφολογικά γνωρίσματα φαίνεται ότι 
προέρχονται από την ομάδα αυτή. Όμοις, ορισμένα άλλα γνωρίσματα, όπως ο ιδιαίτερα επιμήκης 
σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα λαιμός, ο οποίος καταλήγει σε χείλος αισθητά πλατύ και επίπεδο, 
σε συνδυασμό με την έλλειψη μέριμνας για την απόδοση της διακόσμησης απομακρύνουν το πα

939. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των υδριών «L» τύπου «Hadra».
940. Βλ. σχετικά I H V , 23-25, πίν. II, III, X, X I · H a d ra I, 133-135· H a d ra II, 56, σχέδ. 25-26, L14-L15, όπου και πε

ρισσότερα παραδείγματα· H a d r a  Vases, Μέρος IV, 19-20, πίν. 300.
941. Βλ. H a d r a  Vases, Μέρος Β\ 20-21. Για τα κοσμήματα, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των υδριών «L» της 

κατηγορίας «Hadra».
942. Πρβλ. για το σχήμα τις οινοχόες αριθ. 527, 603, τους αμφορείς αριθ. 540, 541, 611 ή την υδρία αριθ. 6Θ4, βλ. 

στον περιγραφικό κατάλογο και οτα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
943. Πρβλ. σχετικά H a d r a II, 56-57, οχέδ. 27, L16, όπου και περισσότερα παραδείγματα. Πρβλ. επίσης για τον τύπο 

την υδρία από την Ίτανο, βλ. Guerrini 1964, πίν. IX, F: 1.
944. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στα εργαστήρια της Κνωσού, όπου σε παραδείγματα του προχωρημένου 

2ου-1ου αι. π.Χ. ο πηλός είναι ιδιαίτερα εύθρυπτος, ενώ ανάλογη σύσταση έχει και οε αρκετά σύγχρονα Θραύσματα 
υδριών από την περιοχή του Κομμού, βλ. U M , 127, ιδιαίτερα υποσημ. 64. Πρβλ. επίσης τα μικρογραιρικά αγγεία αριθ. 
358, 361, 364, 371 από το ιερό του Γλαύκου στην Κνωσό, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.
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ράδειγμα από τα τυπικά του εργαστηρίου της «δάφνης» και επιτρέπουν την ένταξη του σε υστερό- 
τερη τυπολογική και χρονολογική βαθμίδα.

Αξιομνημόνευτη είναι και η περίπτωση της υδρίας αριθ. 676 από τη Γόρτυνα, η οποία μπο
ρεί να ενταχθεί με βάση τα χαρακτηριστικά της σε ανάλογη χρονική βαθμίδα. Στη χρονολογική 
αυτή τοποθέτηση προσανατολίζουν τόσο τα μορφολογικά γνωρίσματα όσο και τα διακοσμητι- 
κά θέματα της υδρίας, τα οποία αναγνωρίζονται συγγενικά τόσο στο σχεδόν σύγχρονο αγγείο 
Ε 907 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, άγνωστης προέλευσης, όσο και στις υδρίες Raleigh 
G.79.6.15 της Ν. Καρολίνας και 10198 της Αλεξάνδρειας945. Αξιοσημείωτο είναι το υπερφυσι
κό μέγεθος της υδρίας με το ιδιαίτερα επίμηκες σώμα, που διαμορφώνεται χωρίς το τυπικό 
γνώρισμα του «χαμηλωμένου πυθμένα»946. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι και το σχήμα της βά
σης, η οποία αποδίδεται ψηλή κωδωνόσχημη, έντονα κοίλη στην κάτω επιφάνεια, μορφή που 
αναγνωρίζεται ανάλογη ή παραπλήσια σε πολλά είδη συγχρόνων ή παλαιότερων αγγείων από 
την περιοχή της Μεσαράς947. Ο λαιμός σχηματίζεται ιδιαίτερα ψηλός, ενώ το χείλος πλάθεται 
επίπεδο, χοντρό και πλατύτερο σε σχέση με παλαιότερες μορφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά εί
ναι αρκετά συνηθισμένα στην εγχώρια παραγωγή της κεντρικής Κρήτης, καθώς βρίσκουν τα 
παράλληλό τους τόσο σε παραδείγματα από την περιοχή της Μεσαράς όσο και σε άλλα από την 
Κνωσό948. Η κατακόρυφη λαβή διατηρεί το τυπικό σχήμα των υδριών «L», δηλαδή πλάθεται 
πλατιά ταινιωτή, ενώ οι οριζόντιες, που αποδίδονται κυλινδρικές και πεταλόσχημες, συμφω
νουν περισσότερο με κεραμικές μορφές γνωστές κυρίως από τις αντίστοιχες των μελαμβαφών 
υδριών με προέλευση την περιοχή της Φαιστού949. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις μπορεί να 
θεωρηθεί ότι το παράδειγμα αυτό, με το σχήμα που εμφανίζει, απομακρύνεται αισθητά από 
τον κανονικό τύπο των υδριών της ομάδας «L». Το αγγείο αποδίδει παραλλαγμένη μορφή του 
βασικού σχήματος, η οποία έρχεται σε συμφωνία με τη σχηματοποιημένη απόδοση των διακο- 
σμητικών θεμάτων950, δεδομένα που φανερώνουν την παρακμή της κατηγορίας και συνηγο
ρούν για την όψιμη χρονολόγηση του παραδείγματος, που μπορεί να τοποθετηθεί στο α' μισό 
του 2ου αι. π.Χ. ή και αργότερα.

2) Η υδρία «D» (εργαστήριο του «δελφινιού») (Πίν. 76α- Χρονολογικός Πίνακας XXXV)

Στην ομάδα των υδριών «D» περιλαμβάνονται ολιγάριθμα θραύσματα, με προέλευση κατά κύ
ριο λόγο την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» στην Κνωσό (αριθ. 112, 135, 141, 177)951, δεδομένο που 
δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας ως προς τον τύπο. Πάντως, και σε αυτή την περί
πτωση αποδεικνύονται χρήσιμα τα παράλληλα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, καθώς συ
μπληρώνουν το κενό και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη διαγραφή της εξελικτικής

945. Βλ. σχετικά H a d r a  Vases, Με'ρος Β', 21, πίν. 315Α, 316-318· Ε λ λ Κ ε ρ Κ ρ ή τη ς , 136, εικ. 41.
946. Πρβλ. ανάλογο χαρακτηριστικά και στις υδρίες αριθ. 531 από το Λαγολιό, αριθ. 547 από τον Ά η  Γιάννη Φαιστού 

ή στην αριθ. 642 από τη Φαιστό, βλ. παραπάνο) στο ίδιο κεφάλαιο.
947. Πρβλ. ενδεικτικά τις ανάλογες η παραπλήσιες βάσεις των αμφορέων αριθ. 606, 608-611, των υδριών αριθ. 604, 

614 από το Καμηλάρι ή του κανθάρου κρητικου τυπου αριθ. 528 απάτη Γόρτυνα, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα 
κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

948. ΓΙρβλ. σχετικά το παράδειγμα αριθ. 250 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στον περιγραφικό κατάλογο. Βλ. 
επίσης, A. Enklaar, Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , 170, πίν. 85.

949. ΓΙρβλ. σχετικά τον τύπο τοιν αντίστοιχων λαβών στις μελαμβαφείς υδρίες αριθ. 604, 612-617 από το Καμηλάρι, 
βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος όπου και περισσότερα σχόλια για τον τύπο.

950. Για τα κοσμήματα, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηοη των υδριών «L» τυπου «Hadra».
951. Στην ίδια ομάδα μπορούν επίσης να προστεθούν τα θραύσματα Η12/38-Η12/39, Η38/46, Η38/51-52, Η38/56, 

Η38/70-74, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. σχετικά U M , 101, 130-131, πίν. 82, 116-117.
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πορείας του σχήματος952. Το σχήμα της υδρίας «Ο» δείχνει να κατάγεται από το πρωιμότερο της 
απλής υδρίας τυπου «Ο» και εκείνης με τις έλικες953. Επίσης, η χρονική διάρκεια παραγωγής του 
τΰπου καλύπτει περίπου τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ., καθώς η παρουσία του 
δεν διαπιστώνεται σε πρωιμότερα ή μεταγενέστερα ανασκαφικά σύνολα τουλάχιστον από την 
Αλεξάνδρεια954, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Στα πρώιμα παραδείγματα η βάση είναι απλή δακτυλιόσχημη, το σώμα σφαιρικό και βαρύ, 
ενώ το χείλος πλάθεται απλό, όπως το αντίστοιχο των υδριών οικιακής χρήσης955. Αντίθετα, στα νε
ότερα παραδείγματα της ομάδας, τα οποία χρονολογούνται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. ή και λίγο 
αργότερα956, το σχήμα απομακρύνεται αισθητά από τον αρχικό τύπο. Επίσης, εκείνο που παρατη- 
ρείται σε σχέση με τις υδρίες της ομάδας «Σ» είναι η πολυμορφία τόσο στο σχήμα όσο και στη δια- 
κόσμηση, χωρίς ακόμη να λησμονείται και το σχετικά μικρότερο μέγεθος ταιν αγγείων957. Επιπλέ
ον, οριομένα παραδείγματα της ομάδας «ϋ» εμφανίζονται με «χαμηλωμένο πυθμένα»958, ενοί το 
μορφολογικό αυτό γνώρισμα αναγνωρίζεται συχνότερα στις υδρίες της ομάδας «Σ». Ατιό τις παρα
πάνω παρατηρήσεις, που στηρίζονται κατά κανόνα στα αλεξανδρινά παραδείγματα, διαμορφώ
νεται γενική μόνον εικόνα της μορφής των υδριών «ϋ». ΕΙάντως, το θέμα της μορφολογικής εξέλι
ξης του τυπου για την περιοχή της Κνωσού εξακολουθεί να παραμένει ασαφές, καθώς απουσιά
ζουν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τα ανάλογα ανασκαφικά ευρήματα τα οποία μπορούν να συμβά
λουν στην πληρέστερη γνώση της κεραμικής παραγωγής του εργαστηρίου του «δελφινιού».

952. Θ α  πρέπει να σημειωθεί ότι οι υδρίες τυπου «D» έχουν κατασκευαστεί από πηλό ανάλογο με εκείνο τιον αγγείων 
της ομάδας «L», ενώ διαφέρουν από αυτές τόσο μορφολογικό όσο και από την άπο ψ η  της διακόσμηοης. Συχνά χαρακτη
ρίζονται για το «χαμηλωμένο πυθμένα», ενώ ξεχωριστό διακοσμητικό θέμα αποτελεί η μορφή του δελφινιού, από το οποίο 
αντλεί και την ονομασία της η ομάδα αυτή. Η  οργάνωση της διακόσμηοης είναι περίπου όμοια με εκείνη της ομάδας «L», 
με μόνη διαφορά ότι εδώ απουσιάζουν τα διαχωριστικά πλαίσια στα πλάγια των οριζόντιων λαβών, ενώ το κατώτερο σ ώ 
μα συνήθως είναι ολόβαφο.

953. Βλ. οτα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.
954. Βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος A', 58-64.
955. Πρβλ. ενδεικτικά την πρωιμότερη ενεπίγραφη υδρία της ομάδας «D» 90.9.47 της Νέας Υόρκης (233 π.Χ.), όπου 

τόσο το απλό σχήμα όσο και η συνοπτική γραμμική διακόσμηση του αγγείου συμφωνούν περισσότερο με τη μορφή των 
απλών υδριών, βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος A', 58, πίν. 327a.

956. Για τη χρονική διάρκεια του εργαστηρίου «D» και για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. H a d r a  Vases, 58, 62-63.
957. Οι υδρίες του εργαστηρίου του «δελφινιού» διακρίνονται για την ποικιλότροπη απόδοση του χείλους, τιον λαβών ή 

της βάσης. Θ α  πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κατακόρυφη λαβή συνηθέστερα είναι στρεπτή, ενώ το πλαστικό πηνίο στην 
ένωση με το χείλος απουσιάζει παντελώς από τα γνιοστά αγγεία της ομάδας «D». Οι οριζόντιες λαβές συνήθως πλάθονται 
κυλινδρικές και λεπτότερες σε σχέση με εκείνες της ομάδας «L» ή και της αλεξανδρινής «BL», ενώ μπορεί να αποδοθούν 
και διπλές κυλινδρικές ή ελλειψοειδείς με αυλάκωση στο μήκος. Επιπλέον, τα τελειώματα στο χείλος ή στη βάση συχνά 
κοσμούνται με περίπλοκα κυμάτια, βλ. σχετικά H a d r a  Vases, Μέρος A', 26, πίν. 240, 361, 374-376, 415-416.

958. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα Η38/38, Η38/71-74, βλ. U M , πίν. 116-117.
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Τα αγγεία με γραπτή, συχνά αρκετά εξίτηλη διακόσμηση συγκροτούν σχετικά ολιγάριθμη ομάδα μέ
σα στο σύνολο της κεραμικής από την κεντρική Κρήτη, ενο) από την άποψη της τεχνικής κατά την 
απόδοση των θεμάτων κατανέμονται σε δύο διαφορετικές μεταξύ τους κατηγορίες: α) εκείνη της «Δυ
τικής Κλιτύος» (Διαγράμματα 3-4) και β) της τεχνοτροπίας «Η^θο» (Διαγράμματα 2, ο. 296, 5).

23%
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0  διάφορες περιοχές

Διάγραμμα 3. Αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από την κεντρική Κρήτη.
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Διάγραμμα 4. Αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από την κεντρική Κρήτη.
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Α. ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ»

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η διακοσμητική κατηγορία της «Δυτικής ΚΑιτύος», η οποία γνώριοε μεγάλη διάδοση στους ελλη
νιστικούς χρόνους, ιδιαίτερα σε κεραμικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου1, έλαβε την ονομασία 
της από τη δυτική κλιτυ της Ακρόπολης των Αθηνοιν, όπου σε ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιο
λογικού Ινστιτούτου βρέθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα πολυάριθμα μελαμβαηιή αγγεία με χαρα
κτηριστική γραπτή και χαρακτή διακόσμηση, τα οποία δημοσίευσε το 1901 ο Carl Watzinger2. Η 
προδρομική μορηιή τής τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος» ανάγεται στην αττική αγγειογραφία τιον 
αρχαϊκών-κλασικών χρόνων3 4, ενώ φαίνεται ότι τα θέματα-κοσμήματα προέρχονται συχνά από την 
κεραμική με την «επιχρυσιομένη διακόσμηση», η οποία εμηιανίζεται σε αττικά μελαμβαφή αγγεία 
του 4ου αι. π.ΧΛ Αξίζει να σημειωθεί ότι από την προγενέστερη αυτή κεραμική υιοθετεί όχι μόνο 
διακοσμητικά θέματα αλλά και στοιχεία τεχνικής5. Σε ό,τι αφορά τα κοσμήματα θα πρέπει να υπο-

1. Για σχετικές μελέτες από άλλα ελληνιστικά κέντρα, βλ. ενδεικτικά Agora XXIX, 38-71 · Corinth VII, III, 19-26· ΙΙα- 
τσιαδά 1983, 105-210, πίν. 49-84- Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 161-163· PergForsch 2, 45-59, πίν. 9-21 · Eretria  
II, 18-23· A lt-Ä g in a  II, 1,68-76, πίν. 36-44· Tarsus I, 158-163, πίν. 124-128· A ntioch  IV, 1, 28· Samaria-Sebaste III, 236-244· 
Sciatbi, πίν. XXX, αριθ. 42, πίν. XLIX, αριθ. 76-77, 79, 83, πίν. LIII, αριθ. 103, πίν. LIV, LVI, αριθ. 118, 124.

2. Βλ. σχετικά Watzinger 1901, 50-102' Η. Thompson 1934, 438-447· A lt-Ä g in a  II, 1,68-70- Rotroff 1984, 173-177.
3. Ανάλογη τεχνική στη διακόσμηση των αγγείων ήταν γνωστή στον αττικό Κεραμεικό στους όψιμους αρχαϊκούς 

χρόνους, οπότε διαπιστώνεται παράλληλη χρήση του ερυθροΰ και του λευκού χρώματος σε συνδυασμό με το χάραγμα, βλ. 
Six 1888α, 193-210· Six 1888β, 281-294. Επιπλέον, κοσμήματα από αραιωμένο πηλό, χωρίς όμως τη χρήση του λευκου 
χρώματος ή του χαράγματος, εμφανίζονται και σε ομάδα πρόχων του 5ου αι. π.Χ., ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο γιρ
λάντες από λευκό και καστανό χρώμα, ενίοτε συνδυασμένες με εξηρημένη επιφάνεια, κοσμούν ορισμένους σκυφους, βλ. 
Shear 1970, 211, C2, πίν. 56· Rotroff - Oakley 1992, 97-98, αριθ. 142, 144, πίν. 43.

4. Στα αγγεία με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση» τα κοσμήματα ήταν αποδοσμένα με αραιωμένο πηλό και είχαν 
καλυφθεί με λεπτό στρώμα χρυσού, το οποίο όμιος εκτός από δαπανηρό ήταν και αρκετά εξίτηλο, με αποτέλεσμα να αντι- 
κατασταθεί βαθμιαία από το λευκό επίθετο χρώμα, βλ. Kopeke 1964, 22-84· Eretria II, 18-20· Rotroff 1991, 59-61.

5. "Ομοιο τεχνοτροπικό γνιόρισμα αποτελεί η απόδοση τιον κοσμημάτων με αραιωμένο πηλό επάνω στη μελαμβαφή 
επιφάνεια του αγγείου. Σε ό,τι αφορά την κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση» θα πρέπει να σημεκοθεί ότι τα 
θέματα σχετίζονται συχνά με τα ανάλογα που διακοσμούν ταινίες ερυθρόμορφων αγγείων, ενώ η προέλευσή τους θα μπο
ρούσε να αναζητηθεί και στη μεταλλοτεχνία της εποχής, βλ. Kopeke 1964, 64-65’ Agora XXIX, 40.
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γραμμιστεί ότι βαθμιαία το θεματολόγιο της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» εμπλουτίζεται με πε
ρισσότερα διακοσμητικά στοιχεία, που έχουν ως κατάληξη τη δημιουργία ενός ευρύτερου και ου
σιαστικά νέου θεματικού φάσματος6. Για την προέλευση της διακοσμητικής αυτής τεχνοτροπίας 
δεν πρέπει ακόμη να αποκλειστούν και ορισμένες επιδράσεις από την κεραμική της Γνάθιας στην 
Ιταλία, που είναι πρωιμότερη από την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος», καθώς μικρός αριθμός εισηγ
μένων προϊόντων έχει ανευρεθεί στην περιοχή της αθηναϊκής Αγοράς7. Για την απόδοση των γρα
πτών κοσμημάτων η τεχνοτροπία της «Δυτικής Κλιτυος» χρησιμοποιεί κυρίως τον αραιωμένο πηλό, 
ενώ η χρήση του λευκού επίθετου χρώματος8, ενίοτε και του κοκκινωπού, είναι σχετικά περιορι
σμένη και χρησιμοποιείται περισσότερο για τη δήλωση των λεπτομερειών9. Επιπλέον, το χάραγμα, 
που αποτελεί βασικό στοιχείο της διακοσμητικής αυτής κατηγορίας10, εμφανίζεται συχνότερα στην 
απόδοση των γεωμετρικών θεμάτων, χωρίς όμως να λείπει και από τα υπόλοιπα κοσμήματα, όπου 
χρησιμοποιείται περισσότερο για τη δήλωση των δευτερευόντων στοιχείων. Στην προχωρημένη φά
ση της τεχνοτροπίας παρατηρείται εκτενέστερη χρήση της εγχάρακτης διακόσμησης και αντίστοι
χη μείωση ή, ακόμη, και ολοκληρωτική απουσία της γραπτής11. Η διακοσμητική κατηγορία της 
«Δυτικής Κλιτύος» εμφανίζεται στα αττικά κεραμικά εργαστήρια περί τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., ορι- 
στικοποιείται στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και παράλληλα διαδίδεται σε χώρες της μεσογειακής 
λεκάνης, όπου η χρήση της διαπιστώνεται στα κατά τόπους εργαστήρια ήδη στο α' μισό του 3ου αι. 
π.Χ.12. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κεραμικά κέντρα της εποχής, μολονότι υιοθετούν τα θε
ματικά και τεχνοτροπικά στοιχεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», δεν παραλείπουν να τα προ
σαρμόζουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στη δική τους διακοσμητική παράδοση.

Η παρουσία παραδειγμάτων της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» στην κεραμική παραγωγή της 
κεντρικής Κρήτης είναι σποραδική στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τα γνωστά ανασκα- 
φικά δεδομένα, ενώ συχνότερη εμφάνισή τους διαπιστώνεται μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.13, 
όπως φανερώνουν τα γνωστά ανασκαφικά σύνολα από την περιοχή της Κνωσού ή από το στριίψα 
καταστροφής της Λύττου (αριθ. 102, 105, 131, 421,474-475). Η κάπως καθυστερημένη ανάπτυξη 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» στην εγχώρια παραγωγή, σε σχέση τουλάχιστον με άλλες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου, είχε ως αποτέλεσμα την εκτενέστερη χρήση του χαράγματος ήδη 
στα πρώιμα παραδείγματα της τεχνοτροπίας14. Το δεδομένο αυτό δείχνει να οφείλεται στην επίδρα

6. BÀ. σχετικά RotrofF 1991, 60.
7. Η κεραμική της Γνάθιας εμφανίζεται περί το 360 π.Χ. στην περιοχή της Απουλίας, ενώ περί τα τέλη του 4ου αι. 

π.Χ. αγγεία της διακοσμητικής αυτής τεχνοτροπίας παράγονται στην Ετρουρία, την Καμπανία, ακόμη στην Ποσειδωνία 
ή τη Σικελία, βλ. Green 1976, 1-2' Green 1979, 81-90, πίν. 20, εικ. 4, πίν. 21, εικ. 5· Forti 1965, 28 κ.ε.

8. Το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται ήδη στην εpυθpóμopq)η αττική κεραμική για τη δήλωση διακοσμητικών λεπτο
μερειών, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει και την κεραμική της Γνάθιας, βλ. Kopeke, ό.π. υποσημ. 5· Πατσιαδά 1983, 106- 
Noble 1974, 316- Boardman 1974, 178.

9. Για περισσότερα σχόλια σχετικά με τη χρήση της πολυχρωμίας για την απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων, βλ. 
στην αναλυτική εξέταση που ακολουθεί.

10. Σε αντίθεση με την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος», το χάραγμα απουσιάζει σχεδόν παντελώς από την ομάδα «L» 
της κατηγορίας «Hadra», με μόνη εξαίρεση ελάχιστα αγγεία της όψιμης φάσης της κατηγορίας, βλ. παρακάτω στο κεφά
λαιο για τη διακόσμηση τύπου «Hadra».

11. Βλ. περισσότερα σχόλια στην αναλυτική εξέταση που ακολουθεί.
12. Το δεδομένο αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν τα πρωιμότερα παραδείγματα της κατηγορίας αυτής. Ήδη τα 

πρώτα αγγεία στην Αττική με διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., 
ενώ σε ανάλογη χρονική βαθμίδα εντάσσονται και τα αντίστοιχα από την Κόρινθο, βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 335-336, 
342, 439, σχέδ. 16-17, Β3, Β8, σχέδ. 22, Β35- C oñnth  VII, III, 20-26. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. Eretria II, 
18-23- Délos XXVII, 250-251, πίν. 44- PergForsch 2, 45-63- Tarsus I, 158-163- Antioch IV, 1,28- Samaria-Sebaste III, 236-239.

13. Πρβλ. σχετικά τα θραύσματα D6-D8 από το ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό, που χρονολογούνται λίγο πριν από 
τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά K D S , 29, πίν. 13.

14. Βλ. ό.π.
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ση των αντίστοιχων αττικών παραδειγμάτων των μέσων του 3ου αι. π.Χ., τα οποία όμως εκπροσω
πούν συγκριτικά νεότερη φάση της κατηγορίας για την περιοχή της Αττικής15.

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος» για την εγχώρια παρα
γωγή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τις τωρινές ανασκαφικές ενδείξεις, καλύπτει το χρονικό 
διάστημα ενός και πλέον αιώνα, δηλαδή εκτείνεται από τα μέσα περίπου του 3ου έως το γ' τέταρτο 
του 2ου αι. π.Χ., ενώ τα περισσότερα παραδείγματα συγκεντρώνονται στα τέλη του 3ου-αρχές του 
2ου αι. π.Χ. Από τα σχήματα των αγγείων που αντιπροσωπεύουν την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος» 
στα εγχονρια εργαστήρια, τα συνηθέστερα είναι η κυλινδρική πρόχους, η πρόχους με λαιμό και ο 
κάνθαρος. Μικρότερη συχνότητα εμφάνισης διαπιστώνεται σε άλλα είδη κεραμικής, όπως στις 
πρόχους σε σχήμα «τουλίπας» ή στους αμφορίσκους και προχοίσκες. Επιπλέον, τα παραδείγματα 
από άλλους τύπους αγγείων είναι σχετικά ολιγάριθμα, ενίοτε ακόμη και μοναδικά (Διάγραμμα 4, 
ο. 317). Πάντως, εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα κοσμήματα της 
τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος» εμφανίζονται σε αγγεία μικρού μεγέθους, κατά κανόνα σε αγγεία 
πόσης ή επιτραπέζιας χρήσης, τα οποία στη συντριπτική πλειονότητά τους προέρχονται από την 
περιοχή της Κνωσού, ενώ συγκριτικά ολιγάριθμα είναι εκείνα που έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές, 
όπως στη Μεσαρά, την Απολλωνία ή τη Αΰττο (Διάγραμμα 3, ο. 317’ Χάρτης 1, ο. 25).

Η παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος» στα κεραμικά ερ
γαστήρια της κεντρικής Κρήτης είναι συχνά δύσκολη, πράγμα που οφείλεται όχι μόνο στο γεγονός ότι 
το διαθέσιμο υλικό δεν είναι πάντοτε καλά χρονολογημένο, αλλά και στην έλλειψη ανάλογων παρα
δειγμάτων από άλλες περιοχές του νησιού. Τα εξεταζόμενα παραδείγματα αποτελούν προϊόντα εγχώ
ριας παραγωγής, όπως φανερώνουν η ποιότητα του πηλού ή του κατά κανόνα αραιού, μελανού και ανο
μοιόμορφου γανώματος16, όπου απλώνεται η σχεδόν εξίτηλη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος». Μια δεύτερη διαπίστωση αφορά την προέλευση των ευρημάτων, τα οποία ανήκουν στην 
πλειονότητά τους στο τοπικό εργαστήριο της Κνωοοΰ, που πρωτοστατεί γενικά στην εγχώρια παραγω
γή (Διάγραμμα 3, ο. 317). Τα χαρακτηριστικά της διακόομησης της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» για 
την περιοχή της κεντρικής Κρήτης μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω, ενώ περισσότερα στοιχεία 
παρέχονται στην επιμέρους εξέταση των κοσμημάτων, η οποία ακολουθεί.

Βασικό γνώρισμα της τεχνοτροπίας στην αρχική της φάση είναι η προτίμηση σε μικρού με
γέθους φυτικά κοομημάτα, που αποδίδονται με αραιωμένο πηλό ή λευκό επίθετο χρώμα και 
απλώνονται συνηθέστερα στο λαιμό των κανθάρων (αριθ. 421, 474). Αισθητή είναι η χρήση του 
χαράγματος, κυρίως για την απόδοση βλαστών ή στελεχών17, ακόμη για τη δήλωση των διαχωρι- 
στικών γραμμών ανάμεσα στις διακοσμητικές ζώνες (αριθ. 475), στοιχείο συνηθέστερο από τις τε
λευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. και εξής (αριθ. 131,421). Κατά την ίδια χρονική περίοδο και 
έως τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. παρατηρείται αξιόλογη ποικιλία διακοομητικών θεμάτων, τα οποία 
αποδίδονται με συνθέτους συνδυασμούς, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η πυκνή διάτα
ξη των κοσμημάτων επάνω στην επιφάνεια ορισμένων κατηγοριών κεραμικής (αριθ. 217)18. Ιδι
αίτερα προσφιλή θέματα της ώριμης περιόδου είναι οι απεικονίσεις ζώων, υδρόβιων πτηνών ή 
ανθροιπινων popqxov, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ύφους της διακοσμητικής αυτής 
κατηγορίας στην εγχώρια παραγωγή διαδραματίζει ο πολύχρωμος διάκοσμος ορισμένων παρα

15. Το χάραγμα ατα πρώιμα αττικά παραδείγματα της κατηγορίας περιορίζεται μόνο σε κάποια γραμμή γύρω από 
τη βάση, τον ώμο ή κάτω από το χείλος του αγγείου, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της κεραμικής του 4ου αι. π.Χ., 
βλ. Η. Thompson 1934, 439.

16. Σε ελάχιστες περιπτώσεις το γάνωμα είναι μελανό και στιλπνό, πρβλ. σχετικά την φιάλη τυπου «Medusa bowl» ή 
τον κάνθαρο με τις δακτυλιόσχημες λάβες, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

17. Βλ. ό.π. υποσημ. 13.
18. Πρβλ. επίσης τη διακόσμηση της φιάλης τυπου «Medusa bowl» ή του κανθάρου με τις δακτυλιόσχημες λαβές, βλ. 

στον περιγραφικό κατάλογο.
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δειγμάτων19. Κατά το ίδιο χρονικά διάστημα παρατηρείται εκτενέστερη χρήση τόσο του λευκού χρώ
ματος όσο και του χαράγματος, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία γεοψετρικών κοσμημάτων, που 
αποδίδονται με μικτή τεχνική, γραπτή και χαρακτή. Τα θέματα διαμορφώνονται συχνά σε περισσό
τερες από μία διακοσμητικές ζώνες, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την επιφάνεια του αγγεί
ου, και ταυτόχρονα τα διακοσμητικά στοιχεία αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος (αριθ. 76, 187). Για την 
τελική φάση της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος», η οποία μπορεί να οριστεί χρονικά λίγο μετά την 
είσοδο στο 2ο αι. π.Χ. έως το γ' τέταρτο του ίδιου αιώνα, τα γνωστά παραδείγματα καταδεικνύουν με 
την απλοποίηση και τη σχηματοποίηση των κοσμημάτων την παρακμή της κατηγορίας, καθίός σε 
ορισμένα το χάραγμα επικρατεί σχεδόν ολοκληρωτικά (αριθ. 43, 628), ενώ τα γραπτά θέματα περιο
ρίζονται αισθητά και χαρακτηρίζονται από προχειρότητα στην εκτέλεσή τους (αριθ. 400).

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση της πολυχρωμίας αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της τε
χνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος» στα εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης. Ο χρόνος εμφάνισής της ορί
ζεται με βάση τα γνωστά ανασκαφικά σύνολα μετά το 221/220 π.Χ.20, ενώ το νεότερο χρονολογικό 
όριο τοποθετείται λίγο μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. (αριθ. 48). Ανάλογο τεχνοτροπικό γνώρισμα δεν 
απαντά σε άλλα σύγχρονα κεραμικά κέντρα, δεδομένο που επιτρέπει να θεωρηθεί ο διακοσμητικός 
αυτός τρόπος ως επιχωριάζων στα εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης. Τα στοιχεία που διαδραμάτι
σαν κάποιο ρόλο στη δημιουργία της τεχνικής αυτής θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε άλλες σύγ
χρονες ή πρωιμότερες κατηγορίες διακόσμησης, θέμα το οποίο κατ’ επανάληψη έχει απασχολήσει 
την έρευνα21. Πάντως, κάποια σχέση της τεχνοτροπικής αυτής έκφρασης με την αντίστοιχη που δια
πιστώνεται έστο) και σε ελάχιστα αγγεία <Τ» της κατηγορίας «ΙΌάι^» δεν θα μπορούσε να αποκλει
στεί ή να θεωρηθεί τυχαία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις τα σχετικά παραδείγματα έχουν κοινή

19. Πρβλ. ενδεικτικά τις φιάλες τύπου «Medusa bowl», τους κανθάρους με τις δακτυλιόσχημες λάβες και τα αγγεία 
με τις μυθολογικές παραστάσεις, βλ. σχετικά στην αναλυτική εξέταση που ακολουθεί.

20. Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την κατηγορία της φιάλης τύπου «Medusa bowl», ενιί) η εμφανής απου
σία της τεχνικής από την πρωιμότερη φιάλη της σειράς αριθ. 427 από τη Λύττο, χρονολογούμενη λίγο πριν από την κα
ταστροφή της πόλης στο 221/220 π.Χ., προσφέρει ένα σταθερό terminum post quem για τον καθορισμό ενός ανώτερου 
χρονολογικού σημείου αναφοράς. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από τη σύγχρονη και παράλληλη εμφάνιση της πολυχρω
μίας σε τύπους αγγείων του τέλους του 3ου αι. π.Χ. και εξής, βλ. σχετικά Stylistic  P rogression , 31-33· M ed u sa  R o n d a n in i , 63- 
65. Πρβλ. επίσης άλλα είδη αγγείων, όπως τον κάνθαρο με τις δακτυλιόσχημες λαβές ή την πρόχου με λαιμό, βλ. σχετικά 
στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

21. Προσπάθεια σύνδεσης της τεχνικής αυτής με την κεραμική της Γνάθιας, που ανάγεται στον 4ο αι. π.Χ. και δεν 
υπερβαίνει το α' μισό του 3ου αι. π.Χ., έγινε από τον A. di Vita, με αφορμή την υδρία 26016 της Αλεξάνδρειας, βλ. σχετι
κά N u o v o  vaso , 100. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα αγγεία της παλαιότερης αυτής κατηγορίας και τα τρία χρώματα, το 
καστανό, το υπόλευκο και το κοκκινωπό, χρησιμοποιούνται με την ίδια σχεδόν αναλογία στη διακόσμηση. Αντίθετα, στα 
παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» το λευκό και το κόκκινο περιορίζονται στη δήλωση μόνο των λεπτομερει- 
ών. Για την κεραμική της Γνάθιας, βλ. Forti 1965, 7-70· Bernandini, Vast dello stile d i G na th ia . Επίσης, η χρήση της πολυχρω
μίας διαπιστώνεται στη μεγάλη κατηγορία των λευκών υδριών τύπου «Hadra» ήδη από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., οι οποί
ες εξακολουθούν να παράγονται έως το 2ο αι. π.Χ. με προορισμό αποκλειστικά ταφικό, ενώ τα ίδια τα αγγεία αποτελούν εγ- 
χώρια κεραμική της Αλεξάνδρειας και της Ρόδου, βλ. σχετικά Α. Γιαννικουρή, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 302-310, πίν. 233-245· R.M. Cook 
1960, 210· I H V , 9, 11. Για τη χρήση της πολυχρωμίας στην εγχώρια κεραμική παραγωγή, βλ. Stylistic  P rogression , 31 -33* 
H a d ra  Vases, Μέρος A', 16, 36-37, 54· H a d r a I, 108, 114. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να σχολιαστεί επίσης το θέμα της 
απλούστερης διχροιμίας, που στα παραδείγματα της διακοσμητικής κατηγορίας «Hadra» αντιπροσωπεύεται συνηθέστε- 
ρα απάτην ομάδα «D». Η χρήση της διαπιστώνεται ήδη απάτην αρχή της εμφάνισης των υδριών «D», δηλαδή περί το 230 
π.Χ., με μόνη διαφορά ότι ως δεύτερο χρώμα χρησιμοποιείται εδώ αποκλειστικά το λευκό, βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέ
ρος Β', 29-35. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν απουσιάζει και από τα παραδείγματα της ομάδας «L», όπου για πρώτη φορά η 
τεχνική αυτή εμφανίζεται στο αγγείο 2285 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, χρονολογούμενο στη δεκαετία 250-240 
π.Χ., όπου το χρώμα το οποίο χρησιμοποιείται για τη δήλωση των λεπτομερειών είναι το κόκκινο, βλ. Ε λ λ Κ ε ρ Κ ρ ή τη ς , 132- 
134, εικ. 37. Τα παραδείγματα απάτην ομάδα «L» αυξάνονται αριθμητικά στην ώριμη ή τελική φάση και αναγνιορίζσνται 
συχνότερα σε παραδείγματα του «ζωγράφου των Κενταύρων», όπου το δευτερεύον χρώμα είναι το λευκό, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με τις υδρίες της ομάδας «D», βλ. σχετικά H a d r a  Vases, Μέρος Β', 14-15.
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εργαστηριακή προέλευση και σχεδόν σύγχρονη εξελικτική πορεία22. Εξαλλου, δεν είναι σπάνιες οι 
περιπτώσεις όπου ανάμεσα σε παραδείγματα των δυο διακοσμητικών κατηγοριών διαπιστώνεται 
ομοιομορφία στην απόδοση των κοσμημάτων ή θεματική ομοιογένεια, στοιχεία τα οποία οδηγούν 
συχνά στην αναγνώριση του ατομικού ύφους ενός αγγειογράφου23 και παράλληλα φανεριόνουν τε- 
χνοτροπικές συγγένειες ή αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο διακοσμητικών κατηγοριών24.

ΔΙΑΚΟΣΜ ΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΤΙΚΑ

Η εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» που ακολουθεί έχει ως 
στόχο όχι μόνο την αναλυτική παρουοιάοη των θεμάτων-κοσμημάτων, αλλά παράλληλα τη σύνδε
σή τους τόσο με αντίστοιχα παραδείγματα της ίδιας τεχνοτροπίας από άλλα κεραμικά κέντρα της 
εποχής όσο και με σύγχρονα παράλληλα από διαφορετικές κατηγορίες διακόσμησης. Από τα θέ
ματα τα οποία διακοσμούν τα αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», επικρατέστερα είναι τα 
ήίυτικό:. Συνηθέστερα οργανώνονται σε ζώνες, ενώ συχνότερα συμπληρώνουν τον κύριο διάκοσμο 
του αγγείου, χωρίς να λείπουν οι περιπτώσεις όπου κυριαρχούν στη σύνθεση.

1)Το κλαδί ελιάς (Πίν. 10, 12, 15-16, 18, 20, 24-25 και 81-82· Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Το κλαδί ελιάς, γνωστό ήδη από την κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»25, αντιπροσω
πεύει στο γενικό του τύπο ένα από τα επικρατέστερα θέματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» 
ήδη από την πρώιμη φάση της, όπως δείχνουν χαρακτηριστικά δείγματα από την Αττική, τη Μα
κεδονία, τη Ρόδο ή την Πέργαμο26. Ανάλογη εικόνα προσφέρουν επίσης τα αγγεία της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτυος» από την κεντρική Κρήτη, όπου η παρουσία του κλαδιού ελιάς είναι αισθητή σε 
ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της τεχνοτροπίας27. Τα γνωστά παραδείγματα αποδίδονται με αραιω-

22. Σε ό,τι αφορά τις μελανόγρ«φες υδρίες τύπου «Hach a» η χρήση της πολυχρωμίας δεν παρατηρείται σε παρα
δείγματα της ομάδας «D». Αντίθετα, για το εργαστήριο της «δάφνης» τα δεδομένα είναι κάπως διαφορετικά, καθώς η τε
χνική αυτή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα διαπιστώνεται σε ολιγάριθμα παραδείγματα, όπως στην υδρία 5284 της 
Αλεξάνδρειας, όπου στη μελαμβαφή επιφάνεια της κυρίας μετόπης τα κοσμήματα αποδίδονται με καστανό και κόκκινο 
χρώμα. Επίσης, στις υδρίες Kassel Τ.496 και Alex. 5284, που προσγράφονται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου» και στο «ζ(ο- 
γράφο των βουκρανίων» αντίστοιχα, όπου χρησιμοποιείται ιώδες και καστανό ή κόκκινο και καστανό αντίστοιχα, βλ. σχε
τικά H n d r a  Vases, Μέρος Β', 15-16, 20-21, πίν. 206-208, 301-302, 312-314· H a d r a I, 129, πίν. 2cl· Guerrini 1964, πίν. IX, 
F, 18. Πρβλ. επίσης την αλεξανδρινή υδρία 26016 ή την πρόχου με λαιμό από το ταφικό σύνολο Bielefeld, χρονολογού
μενες στα τέλη της δεκαετίας 230-220 π.Χ. και μετά το 221/220 π.Χ. αντίστοιχα, που συνδυάζουν τεχνοτροπικά στοιχεία 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» και τυπου «Hadra», βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος Β', 14-15.

23. Κοντά στο «ζωγράφο των Κενταύριον» πρβλ. σχετικά και το «ζωγράφο του μαιάνδρου», για τον οποίο θα γίνει 
εκτενέστερος σχολιασμός παρακάτω, βλ. σχετικά H a d r a  Vases, Μέρος Β', 20-21.

24. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παρακάτω στην αναλυτική εξέταση των κοσμημάτων τιον δυο αυτών διακοσμητικών 
κατηγοριών.

25. Βλ. σχετικά Kopeke 1964, 58-64, πίν. 8, αριθ. 1, πίν. 14, 16, αριθ. 1, πίν. 17· Η. Thompson 1934, 438.
26. Βλ. S. Rotroff, Γ Έ λ λ Κ ε ρ , 22, πίν. 2e, οινοχόη (αρχές του 3ου αι. π.Χ.)· A g o ra XXIX, 49· Κ. Braun, Γ Έ λ λ Κ ε ρ , πίν. 

4b, 5b-c, 9c, 10b· Kopeke 1964, 62, πίν. 40-41, 43-46· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψ οι Β έρο ια ς , 148, σχέδ. 35, Π1352 (τέ- 
λητου 3ου-αρχέςτου 2ου αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 131, 168-169,πίν. 62, αριθ. 89-90 (αττικής προέλευσης, τέλη του 4ου, 
τέλη του 3ου αι. π.Χ. αντίστοιχα)· Α ν Ρ  XI, 1, 151, αριθ. 339, πίν. 54 (φάση 12: γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).

27. Με παραπλήσιο σχήμα εμφανίζεται και το κλαδί της μυρτιάς, δεδομένο που δημιουργεί συχνά δυσκολίες στη 
διάκριση των δυο φυτικών θεμάτων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σχετικό κόσμημα απαντά τουλάχιστον στον αττι
κό Κεραμεικό μόνο στους κλασικούς-πριόιμους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. σχετικά A g o ra XXIX, 48.
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XXXVI. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜ ΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ >)

ΦΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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μένο πηλό, λευκό χρολμα και εγχάραξη, ενώ εκτενέστερη χρήση του χαράγματος παρατηρείται στα 
όψιμα δείγματα της κατηγορίας.

Το φυτικό θέμα αποδίδουν οι κάνθαροι αρίθ. 421 και 474 από τη Λυττο, ενώ τα παραδείγμα
τα από την Κνοιοό είναι πολυπληθέστερα και εκπροσωπούνται από την πρόχου με λαιμό (αριθ. 38, 
147) ή την κυλινδρική (αριθ. 394)28, καθώς επίσης και από ορισμένα θραύσματα μικρών αγγείων 
(αριθ. 181,212). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις το κλαδί ελιάς εμφανίζεται μικρό 
σε μέγεθος, ενώ με διάφορες μορφές ή παραλλαγές απλώνεται συχνότερα γύρω από το λαιμό ή τον 
ώμο των αγγείων. Άλλοτε αποδίδεται με τη μορφή των αντίρροπων φύλλων (αριθ. 421, 474)29, άλ
λοτε πάλι εμφανίζεται με τον τύπο του συνεχούς κλαδιού (αριθ. 38, 394)30 ή του ανθοπλοκάμου 
(αριθ. 16, 37, 202), ενώ στην προχοΐσκη αριθ. 139 είναι εντελώς παραλλαγμένο, καθώς τα φύλλα 
διαμορφώνονται μακρόστενα σε πυκνή διάταξη, σχηματίζοντας ενάλληλες γωνίες. Το ίδιο θέμα 
παρουσιάζεται πιο σύνθετο οτα θραύσματα αριθ. 147, 181 και 212, όπου αποδίδεται με καρπούς, 
μορφή γνωστή ήδη από την κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση» του 4ου αι. π.Χ.31.

Επίσης, αρκετά σπάνια απαντά σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από άλλα κεραμικά 
εργαστήρια της εποχής. Ως παραπλήσιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερθουν ένας κάνθαρος από 
την Ελευθερνα, χρονολογούμενος περί το 300 π.Χ., και ένα θραύσμα του 3ου αι. π.Χ. από τη Σαμά
ρεια32. Όμοιο ή παραπλήσιο θέμα αναγνωρίζεται και σε αγγεία της ομάδας «Σ» των μελανόγραφων 
υδριών της κατηγορίας «Ηπόι^», ήδη από την πρώιμη φάση της τεχνοτροπίας, χωρίς το θέμα να λεί
πει από τα παράλληλα της ομάδας «Ό», όπου συνηθέστερα διακοσμεί τον ώμο, τα διαχωριστικά πλαί
σια ή τη ράχη της κατακόρυφης λαβής. Αντίθετα προς τις παραπάνω διαπιστώσεις, τα ανάλογα πα
ραδείγματα φαίνεται να απουσιάζουν από το σχεδόν σύγχρονο αλεξανδρινό εργαστήριο «ΒΕ»33.

2) Η κληματίδα (Π ίν. 19, 37 και 96, 99· Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Η κληματίδα με φύλλα αμπέλου, ενίοτε και με βότρυς, αποτελεί χαρακτηριστικό θέμα της κατη
γορίας «Δυτικής Κλιτυος» ήδη γνωστό από την κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»34, 
όχι όμοις ιδιαίτερα συνηθισμένο στην περιοχή της κεντρικής Κρήτης, καθώς τα δημοσιευμένα πα
ραδείγματα είναι ολιγάριθμα και συχνά αποσπασματικής διατήρησης (αριθ. 43, 214, 216, 677). Το 
ανώτερο χρονολογικό σημείο αναφοράς για τον τύπο προσφέρουν ορισμένα θραύσματα από την 
Κνωσό, χρονολογούμενα λίγο μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.35, ενώ το παράδειγμα αριθ. 43, που το
ποθετείται χρονικά περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., αποτελεί το κατώτερο όριο για το θέμα.

28. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα Η 14/7, Η28/21 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», τα οποία δεν περιλαμβάνο
νται στον περιγραφικά κατάλογο, βλ. U M , πίν. 88, 98.

29. Ο τρόπος αυτός απόδοσης του θέματος είναι γνωστός στην αττική αγγειογραφία ήδη από τους κλασικούς χρό
νους, ενώ το ίδιο διακοομητικό σχήμα απαντά και σε κανθάρους ελληνιστικών χρόνων, που χρονολογούνται έως το 250- 
240 π.Χ., βλ. A gora  XXIX, 49.

30. Το διακοομητικό αυτό σχήμα είναι συνηθε'στερο στην αττική αγγειογραφία του β' μισού του 3ου αι. π.Χ., βλ.' 
Agora XXIX, 49.

31. Βλ. Kopeke, ό.π. υποσημ. 26. Πρβλ. επίσης τα παραδείγματα αριθ. 26, 33 από την Αγορά των Αθηνών, βλ. Agora  
XXIX, πίν. 3.

32. Βλ. σχετικά Ελεύθερνα  II, 84, σχε'δ. 18, πίν. 28, αριθ. Κ41· Sarm ria-Sebaste III, 237, σχέδ. 44, αριθ. 14.
33. Βλ. σχετικά oto κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων «L», τύπου «Hadra». Πρβλ. επίσης τις υδρίες «D», Alex. 

19125, Ρ.7194 του Μουσείου της αθηναϊκής Αγοράς, 23738 του Μουοείου Μπενάκη, βλ. H adra Vases, πίν. 378, 395, 407.
34. Βλ. Kopeke 1964, πίν. 16, αριθ. 2, πίν. 22. Στην κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση» το θέμα απαντά 

τόσο με φύλλα αμπέλου όοο και με βότρυς, ενώ με τη δεύτερη μορφή παύει να εμφανίζεται στον αττικό Κεραμεικό μετά 
τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, βλ. Agora XXIX, 47, όπου σχετικά παραδείγματα.

35. Πρβλ. επίσης τα θραύσματα D6-D8 από το ιερό της Δήμητρας, βλ. K D S , 29, πίν. 13.
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Η κληματίδα απλώνεται συνηθέστερα στο λαιμό ή στο σώμα των αγγείων, ενώ θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι ήδη στα πρώιμα παραδείγματα της σειράς για την απόδοση του φυτικού θέματος χρησι
μοποιείται περισσότερο το χάραγμα και λιγότερο το χρώμα36. Πάντως, στην τελική βαθμίδα εξέλι
ξης το διακοσμητικό στοιχείο παρουσιάζεται μόνο χαρακτό και αρκετά σχηματοποιημένο (αριθ. 43). 
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ανάμεσα στα παραδείγματα της σειράς ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί 
το θραύσμα αριθ. 214, όπου κοντά στο καθιερωμένο λευκό ή καστανό χρώμα εμφανίζεται και το κόκ
κινο, στοιχείο το οποίο συνδέει το δείγμα με την ομάδα των πολύχρωμων αγγείων37.

Μολονότι η κληματίδα είναι γνωστό θέμα στην αττική αγγειογραηιία ήδη από τον 4ο αι. π.Χ., 
οι ανάλογες ή οι συγγενικές αποδόσεις φαίνεται να σπανίζουν σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτύος» από άλλα κεραμικά εργαστήρια εκτός Κρήτης. Ανάλογη διαπίστωση ισχύει και για τα 
παραδείγματα της ομάδας «ί,» των μελανόγραφων υδριών τύπου «ΗπτΙιτι». Πάντως, για το εργα
στήριο του «δελφινιού» ή για το αλεξανδρινό «ΒΣ» τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς το θέμα 
της κληματίδας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητό και συνηθισμένο38.

3) Το κλαδί δάφνης (Πίν. 15, 24-25, 29, 76 και 83, 120· Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Το κλαδί δάφνης, χαρακτηριστικό θέμα-κόομημα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», αντιπροσω
πεύουν μέσα στο σύνολο των παραδειγμάτων από την κεντρική Κρήτη κυρίως θραύσματα αγγείων 
(αριθ. 171, 197, 205) και δύο ακέραιοι κανθάροι (αριθ. 353, 357). Για το χρονολογικό προσδιορισμό 
του θέματος το ανώτερο σημείο αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρει ο κάνθαρος αριθ. 357, 
που τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., ενώ το κατώτερο όριο μπορούν να δοχτουν 
τα παραδείγματα αριθ. 171 και 353, χρονολογούμενα γύρω στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε ίση περίπου αναλογία το λευκό χρώμα και ο αραιωμένος 
πηλός, ενώ το χάραγμα περιορίζεται στη δήλωση των λεπτομερειών. Θα πρέπει ακόμη να ανα
φερθεί ο τρόπος απόδοσης του κλαδιού δάφνης στους κανθάρους αριθ. 353 και 357, όπου για τη 
δήλωση τοιν φύλλων χρησιμοποιούνται τα δύο παραπάνω χρώματα εναλλάξ, διακοσμητική πρα
κτική η οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το περγαμηνό εργαστήριο39. Χαρακτηριστικός είναι και ο 
τρόπος απόδοσης του θέματος στα παραδείγματα αριθ. 171 και 197, όπου το σχήμα αποδίδεται 
τρίφυλλο40, διακοσμητική πρακτική γνωστή και από την αττική αγγειογραφία, όπου όμως εμιρανί- 
ζεται σε υστερότερη χρονική περίοδο41.

Επιπλέον, το κλαδί δάφνης αντιπροσωπεύεται οε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από 
άλλα γνωστά κέντρα του ελληνιστικού κόσμου, με περιορισμένη όμως συχνότητα εμφάνισης42. Σε 
αντίθεση προς τις διαπιστώσεις αυτές, το ίδιο θέμα χρησιμοποιείται συχνότερα οτην εικονογρα
φία των μελανόγραφων υδριών της τεχνοτροπίας «Ε^δι^» και συνηθέστερα στα παραδείγματα της 
ομάδας «Σ»43, ενώ κοντά οε αυτές τις περιπτιόσεις θα πρέπει να προστεθεί η ομάδα των λευκών

36. Βλ. ό.π.
37. Βλ. σχετικά σχόλια στο εισαγωγικό κεφάλαιο για τη διακοσμητική τεχνοτροπία «Δυτικής Κλιτύος».
38. Βλ. σχετικά H a d r a  Vases, πίν. 4-6, Brussels Α13, πίν. 333, υδρία της συλλογής Pugioli, πίν. 357, Alex. Ρ.2092, πίν. 

360, Alex. 24002 (ομάδα «D»), πίν. 428, Alex. 8817, πίν. 451, .Alex. 9184 (ομάδα «BL»).
39. Βλ. P ergF orsch 2, 52, πίν. 10-13, D31 (περί το 150 π.Χ.), D19 (β' μισό του 3ου αι. π.Χ.), D48 (περί το 200 π.Χ.).
40. Βλ. σχετικά T re fo il S ty le , 33-47.
41. Βλ. σχετικά A g o ra XXIX, 49.
42. Βλ. Watzinger 1901,80, αριθ. 29· Α.Ε. Furtwángier, Β '  Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 15c· S. RotrofF, Γ ' Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 2a· S a m a ria -  

Sebaste III, 239, σχεδ. 45, αριθ. 1.
43. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Hach a». Πρβλ. επίσης τις υδρίες του αλεξανδρι

νού εργαστηρίου «BL», βλ. σχετικά H a d ra I, 137-139.
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υδριών τΰπου «Σ^άο», όπου τα φύλλα δάφνης εμφανίζονται σε όλη σχεδόν τη χρονική διάρκεια 
της κατηγορίας44.

4) Το κλαδί κισσού (Πίν. 13-16, 21, 23-25, 27 και 83, 86-87, 89· Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Ένα από τα συνηθέστερα κοσμήματα στα εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης είναι το κλαδί με 
φύλλα και άνθη κισσού σε ποικίλες αποδόσεις και συνδυασμούς, που άλλοτε ως κύριο άλλοτε ως 
δευτερεΰον θέμα κοσμεί τα αγγεία της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος»45. Τα σχήματα των αγ
γείων τα οποία διακοσμεί είναι κυρίως η πρόχους με λαιμό (αριθ. 37, 76, 146, 196, 293), ο κάνθα
ρος (αριθ. 163, 165-166, 191, 657), η πρσχοΐσκη (αριθ. 206) ή η πρόχους σε σχήμα «τουλίπας» (αριθ. 
158, 628), όπου άλλοτε απλώνεται στο λαιμό και άλλοτε στον ώμο τους, ενώ σε αυτά θα πρέπει ακό
μη να προστεθούν η κυλινδρική πρόχους αριθ. 400 και ελάχιστα θραύσματα από την «Ανεξερεύ
νητη Έπαυλη»46. Συνηθέστερα, το κλαδί κισσού περιελίσσεται σε ταινία (αριθ. 146, 158, 163, 165- 
166, 191, 196, 657), κυρίως στα όψιμα παραδείγματα της σειράς και συχνότερα στους κανθάρους, 
ενώ με τη μορφή του συνεχούς κυματοειδούς κλαδιού και σε μία περίπτωση χωρίς άνθος (αριθ. 
206) εμφανίζεται σε σχετικά ολιγάριθμα αγγεία, με επικρατέστερο σχήμα την πρόχου με λαιμό 
(αριθ. 37, 76, 293)47. Συγγενικά θέματα αναγνωρίζονται και σε ενεπίγραφη υδρία της ομάδας «Σ» 
(226-225 π.Χ.) από την Αλεξάνδρεια, που προσγράφεται στο «ζωγράφο του κεραυνού»48.

Στην ίδια θεματική ενότητα θα πρέπει πιθανότατα να προστεθεί και ο τύπος του διακοσμητι- 
κού σχήματος με τις δύο ταινίες, που σχηματίζουν ένα είδος πλοχμού με στιγμές ενδιάμεσα ή και 
μικρά φύλλα κισσού (αριθ. 148, 159, 201), ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από την 
απλοποίηση του κλαδιού του κισσού γύρω από ταινία. Το θέμα του κισσού εμφανίζεται ήδη από 
την αρχική φάση της κατηγορίας (αριθ. 293), και μάλιστα με μικτή τεχνική, δηλαδή χαρακτό και 
γραπτό, απαντά όμως συχνότερα σε παραδείγματα της ώριμης ή τελικής εξελικτικής βαθμίδας της 
διακοσμητικής τεχνοτροπίας (αριθ. 163, 165-166). Τα όψιμα δείγματα της σειράς διακρίνονται για 
την άτεχνη και απλοποιημένη απόδοση των διακοσμητικών τους στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώ
σεις χαρακτηριστική είναι η απουσία ακόμη και των φύλλων του κισσού (αριθ. 163, 165) ή η χρήση 
μόνο του χαράγματος (αριθ. 628), ενώ σε μία περίπτωση το θέμα περιορίζεται σε απλή κυματοειδή 
ταινία με στιγμές στους κόλπους της (αριθ. 400).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα γνωρίσματα αυτά χαρακτηρίζουν την τελική φάση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» και σε άλλα κέντρα της εποχής49. Το κόσμημα του κισσού, στενά συν
δεόμενο με τους κύκλους του Διονύσου και της Αφροδίτης που επικρατούν κατά κανόνα στην ει- 
κονογραφική παράδοση του 4ου αι. π.Χ.50, είναι ήδη γνωστό από την κεραμική με την «επιχρυσω
μένη διακόσμηση»51 και αποτελεί ένα από τα προσφιλή θέματα διακόσμησης γενικά των αγγείων

44. Βλ. Α. Γιαννικουρη, Γ ' Ε λλΚ ερ , 309, πίν. 245β (αριστερά), 245γ.
45. Για την εξέλιξη του διακοσμητικού θέματος στην αττική αγγειογραφία, βλ. Agora  XXIX, 48.
46. Πρόκειται για τα παραδείγματα Η38/87 που δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. σχετικά U M , 

133, πίν. 118· Callaghan 1984, 792, πίν. CXXIV, 4.
47. Πρβλ. επίσης την απόδοση του ίδιου φυτικού θέματος στα θραύσματα Η38/87, όπου το κόσμημα συμπληρώνουν 

συστάδες από άνθη και λογχόσχημα στοιχεία, βλ. U M , ό.π.
48. Πρόκειται για την υδρία 90.9.5 της Νέας Υόρκης, που αποδίδεται από τον Enklaar στο «ζωγράφο των Κένταυ

ρων», ενώ o Callaghan την προσγράφει στον αγγειογράφο «Floribunda painter», βλ. IH V , πίν. I, αριθ. 3. Για το «ζωγράφο 
του κεραυνού», βλ. σχετικά H adra  Vases, Μέρος Β', 18-19.

49. Για ανάλογο φαινόμενο από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 438-447· Δρούγου - Τουράτσο- 
γλου, Τάψοι Βέροιας, 161-163- Πατσιαδά 1983, 135-138.

50. Βλ. Η. Metzger 1951, 111 κ.ε. (Διόνυσος), 67 κ.ε. (Αφροδίτη).
51. Βλ. Kopcke 1964, 58-64- Η. Thompson 1934, 438.



της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»52. Το θέμα του κισσού σε διάφορες μορφές και συνδυασμούς ανα
γνωρίζεται επίσης οε άλλες, σχεδόν σύγχρονες τεχνοτροπίες διακόσμησης, όπως είναι η μεγάλη κα
τηγορία των αγγείων τύπου «Ηπάι^». Χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα παραδείγματα της ομάδας «Σ»53, 
χωρίς να απουσιάζει από τα παράλληλα της ομάδας «Ό»54, ενώ ανάλογες αποδόσεις συναντολνται και 
οτο αλεξανδρινό εργαστήριο «Βλ»55. Επιπλέον, το ίδιο θέμα αποτελεί χαρακτηριστικό διακοσμητι- 
κό στοιχείο και για άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως είναι τα ραβδωτά αγγεία με τα έκτυπα εμ
βλήματα56 ή οι λάγυνοι και οι υδρίες με λευκό βάθος57, ενολ η μορφή του αναγνο)ρίζεται συχνά στην 
προγενέστερη κεραμική της Γνάθιας στην Ιταλία58.

5) Ο ρόδακας-άνθος (Π ίν. 8, 48 και 80, 106- Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Ο ρόδακας-άνθος, θέμα γνωστό από πολυάριθμα παραδείγματα σε ποικίλα κεραμικά κέντρα της 
ελληνιστικής περιόδου59, απηχεί, κατά την άποψη του Η. Thompson, τα ανάλογα θέματα που κο
σμούσαν τη βάση τ<τ>ν προπογεωμετρικών ή γεοιμετρικών πινακίων και πυξίδων60. Σε αντίθεση με 
άλλες περιοχές του ελληνισμού, η παρουσία του θέματος διαπιστώνεται σπανιότερα σε αγγεία της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από την κεντρική Κρήτη, καθώς εμφανίζεται μόνο τρεις φορές και 
μάλιστα γραπτό: στον πυθμένα του πινακίου αριθ. 102, στο σώμα του κυπέλλου αριθ. 431 και στο 
εσωτερικό της φιάλης αριθ. 48 τύπου «Medusa bowl», όπου έχει αντικαταστήσει το ανάγλυφο κε
φάλι της Μέδουσας.

Το παράδειγμα αριθ. 102 δίνει το πρωιμότερο όριο εμφάνισης του θέματος για την περιοχή 
της κεντρικής Κρήτης, χρονολογούμενο μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., ενώ το κατώτερο σημείο 
αναφοράς προσφέρει το αγγείο αριθ. 48, που τοποθετείται περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αρ
γότερα. Σε όλες τις περιπτώσεις το θέμα διαμορφώνεται αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να παίζει πρω
τεύοντα ρόλο στη διακοσμητική σύνθεση. Η διαφορά βρίσκεται στην ποιότητα της απόδοσης, καθώς 
στην αρχική φάση ο ρόδακας-άνθος διακρίνεται για την επιμελέστερη σχεδιαστικά μορφή του 
(αριθ. 102, 431), ενώ στο τελικό στάδιο εξέλιξής του το θέμα χαρακτηρίζεται απάτη συνοπτική και

52. Βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 335, εικ. 15-16, Β3-4, 338, εικ. 18, Β20, 339, εικ. 19, Β22-23, 350, εικ. 33, 
C14, 376, εικ. 61, D27, 399, εικ. 88, Ε59 (Αττική)· RotrofT 1991, 70-71, πίν. 18-19, αριθ. 16, 18, 24· Corinth VII, III, πίν. 
39-40, αριθ. 442, 189, 489, 513, 412, 188, 536 (Κόρινθος)· A lt-Ä gina  II, 1, πίν. 39, αριθ. 509, 512, 511,514, 513, 515-519, 
πίν. 40, αριθ. 520-521, πίν. 41, αριθ. 540, 542-544, πίν. 42, αριθ. 558-559, πίν. 43, αριθ. 575 (Αίγινα)· Eretria II, πίν. 15, 
αριθ. 4, 63, πίν. 16, αριθ. 9, 11, πίν. 17, αριθ. 20, 22, 25, πίν. 18, αριθ. 16-17, 21, πίν. 19, αριθ. 34-35, 38-39, 41-43, 24, 62 
(Ερέτρια)■ Demetrius I, 100-101 (Δημητριάς)- Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 161-163, πίν. 68-69, Π1335, Π1342, 
Π 1335, Π 1421 (Βέροια)· Πατσιαδά 1983, 151, πίν. 53, αριθ. 20, 22, σ. 154, πίν. 54, αριθ. 33, ο. 159-163, πίν. 57-59, αριθ. 
50-53, 56-59, 62, ο. 179-181, πίν. 68-69, αριθ. 127-130, 131-134, 136, σ. 187-188, πίν. 74-75, αριθ. 165-168, σ. 200-201, 
πίν. 79, αριθ. 206, 208 (Ρόδος)· PergForsch 2, 52 κ.ε., πίν. 13, D33, πίν. 18, D3 (Πέργαμος)· Samaria-Sebaste III, 234, σχέδ. 
43, αριθ. 7, 237, οχέδ. 44, αριθ. 7-8, 15, 240, σχέδ. 45, αριθ. 7, 243, σχέδ. 47, αριθ. 2-5, 10 (Σαμάρεια).

53. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την ομάδα «L».
54. Πρβλ. σχετικά την υδρία 2563 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ή τη C10 του Μητροπολιτικού Μουσείου 

της Νέας Υόρκης, βλ. Ε λλΚ ερ Κ ρ φ ιις , 126, εικ. 28· H adra Vases, 31, πίν. 381. Για περισσότερα σχόλια σχετικά με την ομά
δα «D», βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

55. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. H adra  1, 137-139, σχέδ. 19e-f (Alex. 22692 και 22665 αντίστοιχα).
56. Για σχετικά σχόλια και παραδείγματα, βλ. ΕλλΚ ερΚ ρήτιις, 72-120.
57. Βλ. PergForsch 2, 103, 105-106· Α. Γιαννικούρη, Γ ' Ε λλΚ ερ , 308-309, πίν. 238α, 244ε-οτ.
58. Βλ. Forti 1965,63-65.
59. Βλ. σχετικά A gora  XXIX, 51· Η. Thompson 1934, 350, C12,400, σχέδ. 89-90, Ε62, Ε63- Πατσιαδά 1983, πίν. 49, 

αριθ. 1, πίν. 51, αριθ. 6, πίν. 52, αριθ. 17, πίν. 65, αριθ. 108, πίν. 78, αριθ. 198· Kabirion III, 136, πίν. 14, αριθ. 308· Corinth 
VII, III, πίν. 40, αριθ. 532, 536-537, 541, 546, πίν. 45, αριθ. 129, πίν. 54, αριθ. 528-529, πίν. 55, αριθ. 534, πίν. 56, αριθ. 
550· PergForsch 2, πίν. 10-11, D2, D6 Demetrias I, πίν. XVIII, αριθ. 8.

60. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 442.
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αμελή απόδοση (αριθ. 48). Επίσης, στη φιάλη αριθ. 48 το διακοσμητικό αυτό στοιχείο εμφανίζεται 
πολύχρωμο, χαρακτηριστικό που αναγνωρίζεται και σε ορισμένα είδη αγγείων από την ώριμη ή 
την τελική φάση της κατηγορίας με κυρία προέλευση την Κνωσό, χωρίς να λείπουν τα παράλληλα 
και από την περιοχή της Φαιστού61.

6) Το ανθέμιο (Πίν. 13, 20, 23 και 83, 86-87, 90· Χρονολογικός Πίνακας XXXVI)

Το ανθέμιο, θέμα ήδη γνωστό από την κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»62, εμφανί
ζεται συχνά σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από διάφορες περιοχές του ελληνιστικού 
κόσμου, όπου συνδυάζεται συνηθέστερα με ποικίλα διακοσμητικό σχήματα63. Στην εγχώρια κε
ραμική το ανθέμιο παρουσιάζεται πάντοτε γραπτό, σε ποικίλες αποδόσεις ή μορφές, και αποτελεί 
χαρακτηριστικό αλλά σχετικά σπάνιο διακοσμητικό στοιχείο, καθώς τα γνωστά παραδείγματα εί
ναι ολιγάριθμα και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το τελευταίο τέταρτο του 3ου έως το α' τέ
ταρτο του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Το θέμα εμφανίζεται συνηθέστερα σε πρόχους με λαιμό (αριθ. 76, 672-673) ή σε κυλινδρικές 
(αριθ. 73), όπου πλαισιώνει την κυρία σύνθεση στην πρώτη περίπτωση ή διακοσμεί τον ώμο στη 
δεύτερη. Επίσης χαρακτηριστική είναι η παρουσία του ίδιου φυτικού θέματος στο λαιμό των καν
θάρων με τις δακτυλιόσχημες λαβές αριθ. 658 και 659, όπου εμφανίζεται στον άξονα ανάμεσα σε 
κλαδιά ελιάς, διακοσμητική πρακτική η οποία απηχεί την ανάλογη των υδριών «Σ» της κατηγορίας 
«Ε^άτα»64. Επιπλέον, στην τριφυλλόστομη οινοχόη αριθ. 2 το σχετικό θέμα με εντελώς σχηματο
ποιημένη και γραμμική απόδοση διακοσμεί την κύρια όψη του σώματος. Τέλος, αξίζει να επιση- 
μανθεί η συχνή εμφάνιση του ανθεμίου σε υδρίες τύπου «ΗηΘγε», ιδιαίτερα σε εκείνες της ομάδας 
«Σ», όπου το διακοσμητικό θέμα θεωρείται από τα χαρακτηριστικότερα της κατηγορίας65.

7) Ο στικτός ρόδακας (Πίν. 14, 19-21, 23-25, 28, 37 και 85-87, 89, 96· Χρονολογικός Πίνακας 
XXXVI)

Ο στικτός ρόδακας αποδίδει χαρακτηριστικό θέμα για την κατηγορία της «Δυτικής Κλιτύος», κα
θώς χρησιμοποιείται συχνά, κυρίως ως δευτερεύον κόσμημα, σε αγγεία της τεχνοτροπίας ήδη από 
την πρώιμη φάση της66, ενώ το ίδιο διακοσμητικό στοιχείο εμφανίζεται και νωρίτερα στην κερα
μική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»67. Στην εγχώρια παραγωγή ο στικτός ρόδακας διακο
σμεί κατά κύριο λόγο μικρά αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» (αριθ. 23, 37, 43, 74, 76, 131, 
146-147, 163, 169, 363,400, 669), όπου χρησιμοποιείται συχνότερα ως συμπληρωματικό θέμα και συν
δυάζεται συνηθέστερα με κλαδί κισσού (αριθ. 37, 76, 146-147, 163, 669). Το διακοσμητικό θέμα εμ
φανίζεται σε όλη σχεδόν τη χρονική περίοδο που διαρκεί η κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος» στην εγ
χώρια κεραμική, ενώ τα περισσότερα παραδείγματα συγκεντρώνονται στα τέλη του 3ου-αρχές του

61. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα που αποδίδονται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», βλ. παρακάτα) στο κεφάλαιο 
για τις ανθρώπινες μορφε'ς.

62. Βλ. σχετικά Kopeke 1964, 35, πίν. 20:2, αριθ. 70 (Agora Ρ. 19563).
63. Βλ. Agora XXIX, 51 · Πατσιαδά 1983, πίν. 52δ, αριθ. 18, πίν. 67α, αριθ. 119-120, πίν. 73γ, αριθ. 155, πίν. 78γ-δ, 

αριθ. 198, 199· PergForsch 2, πίν. 11: D4, D11, πίν. 12: D18, πίν. 13: D39-40, D44, D46.
64. Βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για τη διακοσμητική κατηγορία «Hadra», ιδιαίτερα σε εκείνο για τα δια- 

κοομητικά θέματα του λαιμού τιον υδριών τύπου «L».
65. Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για την τεχνοτροπία «Hadra».
66. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 50, όπου περισσότερα παραδείγματα.
67. Βλ. Kopeke 1964, 43, 50, αριθ. 162, αριθ. 256, πίν. 32:6, 43:4 αντίστοιχα (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).
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2ου αι. π.Χ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 
στικτός ρόδακας χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την 
κατηγορία των αγγείων τυπου «Η^όι^», όπου 
το φυτικό θέμα απαντά σε πολυάριθμα παρα
δείγματα από ολόκληρη τη χρονική διάρκεια 
της τεχνοτροπίας68.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

(Πίν. 87-88· Χρονολογικός Πίνακας XXXVII)

Οι δυο πρόχοι με λαιμό αριθ. 672 και 673 μπο
ρούν να περιληφθουν σε μια μικρή αλλά χαρα
κτηριστική ομάδα αγγείων με πολύχρωμη δια- 
κόσμηση, όπου συνδυάζονται τεχνοτροπικά γνω
ρίσματα ή εκφραστικοί τρόποι της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτΰος» και τυπου «Hadra»69. Επίσης, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα γνωστά πα
ραδείγματα της σειράς συγκεντρώνονται στα 
τέλη του 3ου αι. π.Χ.70, χρονολόγηση που προ- 
τείνεται και για τα εξεταζόμενα αγγεία, όπως 
τουλάχιστον φανερώνουν τα μορφολογικά-δια- 
κοομητικά στοιχεία τους.

Η παράσταση που απλώνεται στο σώμα 
της πρόχου αριθ. 672 απεικονίζει σκηνή Γιγα
ντομαχίας, με κυρίες μορφές την Αθηνά και ένα 
γίγαντα, πιθανότατα τον Εγκέλαδο71. Το σώμα

68. Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για την κατηγορία 
«Hadra».

69. Πρβλ. σχετικά την απουσία του χαράγματος, που 
αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο για την κατηγορία «Δυτικής 
Κλιτΰος» ενώ δεν διαπιστώνεται σε αγγεία της ομάδας «L», 
και την οργάνωση των θεμάτων επάνω στην επιφάνεια της 
υδρίας 26016 της Αλεξάνδρειας, βλ. παρακάτοι στο κεφά
λαιο για τη διακοσμητική κατηγορία «Hadra».

70. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται η πράχους με λαι
μό από το σύνολο Bielefeld και η υδρία 26016 του Μου
σείου της Αλεξάνδρειας, που προσγράφονται στο «ζωγρά
φο τοιν Κένταυρων», ενώ με παραπλήσια τεχνική αποδίδε
ται και η υδρία Alex. 5284, της ομάδας «L», έργο του «ζω
γράφου των βουκρανίαιν», βλ. σχετικά Bielefeld 1970, 3-11 ■ 
Nuovo vaso, 97-103' Hadra I, 108, 126-129' Stylistic Progression, 
35-37' Medusa Rondanini, 63-64, εικ. 2' Callaghan 1984, 792, 
nív. CXXIV, 5, 8.

71. To μύθο της Γιγαντομαχίας παραδίδει ο Απολλό
δωρος, που περιγράφει τους γίγαντες ως τέρατα με σώμα 
και κεφάλι ανθρώπου με πλούσια γένια και μαλλιά, ενοί 
για άκρα έχουν δυο δράκοντες. Το θέμα της Γιγαντομα
χίας είναι γνωστό και αγαπητό τουλάχιστον από τους αρ-

XXXVII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ >)
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της θεάς αποδίδεται μετωπικά, το κεφάλι είναι στραμμένο προς τα αριστερά, ενώ με το υψωμέ
νο δεξί χέρι κρατά δόρυ, που στρέφει εναντίον του πληγωμένου στα αριστερά της γίγαντα. Η γυ
ναικεία μορφή φορά ποδήρη χιτώνα ζωσμένο στη μέση με κόλπο και απόπτυγμα, στο στήθος 
φέρει την αιγίδα και στο κεφάλι κράνος. Ο γίγαντας παριστάνεται γυμνός, φτερωτός, γενειοφό- 
ρος και γονατιστός με φιδίσια άκρα, ενώ με το δεξί χέρι προσπαθεί να απομακρυνει τη θεά, η 
οποία κρατά σφιχτά με το αριστερό της χέρι την πλούσια βοστρυχωτή κόμη του. Το σώμα του 
γίγαντα, με τους έντονα πλασμένους μυς, έρχεται σε αντίθεση με εκείνο της θεάς, όπου οι όγκοι 
σχεδόν εξαλείφονται κάτω από το χιτώνα και η κίνηση του σιόματος υποδηλώνεται περισσότερο 
με την πορεία που ακολουθούν οι γραμμές των πτυχοισεων του ενδύματος. Την παράσταση πλαι
σιώνει από τη μία πλευρά μεγάλο ανθέμιο με διαγώνια κατεύθυνση, το οποίο προβάλλει από κά
λυκα εκφυόμενο από τη ρίζα της Λαβής, ενώ το φυτικό θέμα συμπληρώνει σε ψηλότερο επίπεδο 
μεμονωμένο άνθος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το παράδειγμα αριθ. 673, όπου στην αρκετά εξίτη
λη παράσταση στην κύρια όψη του σώματος πιθανότατα αποδίδεται μυθική ή θεϊκή μορφή. Το κέ
ντρο του διακοσμητικού πεδίου καλύπτει ανδρική φτερωτή μορφή, πιθανότατα γενειοφόρος, κα- 
θιστή επάνω σε βάση, με στροφή προς τα δεξιά, ενώ ο κορμός αποδίδεται μετωπικά. Φορά ιμάτιο, 
που τυλίγει μόνο το κατώτερο σώμα, ενώ με το απλωμένο δεξί χέρι κρατά δάφνινο στεφάνι. Στην 
πίσω όψη από τη ρίζα της κατακόρυήΐης λαβής εξαρτάται ανθέμιο, από όπου φύονται δύο μεγα
λύτερα, τα οποία πλαισιώνουν την κύρια παράσταση του αγγείου.

Σε αντίθεση προς τις παραπάνω συνθέσεις, που καθεμιά αποτελεί μοναδική περίπτωση72, τα 
διακοσμητικά θέματα στο λαιμό των δύο αγγείων είναι σχεδόν όμοια μεταξύ τους. Αντίρροπα φύλ
λα δάφνης από λευκό και καστανό χριόμα εναλλάξ αγκαλιάζουν το λαιμό. Στη μία περίπτωση φυ
τρώνουν από κεντρικό στέλεχος (αριθ. 672) και στη δεύτερη από σειρά οριζόντιων φύλλων (αριθ. 
673), ενώ στο σημείο ένωσης διαμορφώνεται στικτός κύκλος με στιγμή στο κέντρο (αριθ. 672) ή 
ρόμβος (αριθ. 673). Το τεχνοτροπικσ ύφος των παραδειγμάτων καθορίζεται από ορισμένα χαρα
κτηριστικά και ιδιόμορφα γνωρίσματα, τα οποία επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα σε δύο ακόμη 
αγγεία: στην πρόχου με λαιμό από το σύνολο Bielefeld και στην υδρία 26016 του Μουσείου της 
Αλεξάνδρειας73. Τα έργα αυτά, που προσγράφονται στο «ζωγράήΐο των Κενταύρων», μπορούν να 
ουνδεθούν με τα κρητικά παραδείγματα, κυρίως για τους κοινούς εκφραστικούς τρόπους οι οποί
οι αναγνοτρίζσνται στην όμοια τεχνική για την απόδοση των θεμάτων, ακόμη σε ορισμένα επιμέ- 
ρους εικονογραφικά στοιχεία ή, τέλος, στον τρόπο οργάναισης των θεμάτων επάνω στην επιφάνεια 
του αγγείου.

Στα εξεταζόμενα παραδείγματα χαρακτηριστική είναι η παντελής απουσία του χαράγματος 
και η αποκλειστική χρήση του χριόματος για την απόδοση του διακόσμου, στοιχείο το οποίο ανα
γνωρίζεται οτα δύο μέχρι σήμερα γνωστά παράλληλα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χρήση μό
νο γραπτού διακόσμου αποδίδει τυπικό γνοιρισμα της ομάδας «L» των μελανόγραφων υδριών τύ
που «Hadra»74, σε αντίθεση προς την κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος», όπου το στοιχείο αυτό συν

χαϊκοΰς χρόνους, όπως προκύπτει τόοο από λογοτεχνικά κείμενα όσο και από άλλες μορφές τέχνης (μνημειακή πλαστική, 
αγγειογραφία). Χαρακτηριστική είναι η απόδοση του θέματος στη ζιοφόρο του βάψου της Περγάμου (180-160 π.Χ.), όπου 
οι γίγαντες εμφανίζονται φτερωτοί όπως ακριβώς και στο κρητικό παράδειγμα, βλ. σχετικά R. Wagner (επιμ.), M ythographi 
Graeci, I, Apollodori Bibliotheca-Epitoma, Stuttgart 1965 (ανατ. εκδ. Λειψίας 1924)· Fucks 1969, 461, εικ. 451.

72. Οι μυθολογικές παραστάσεις που απεικονίζονται σε όλα τα παραδείγματα της ομάδας αποτελούν μοναδικές πε- 
ριπτώσεις και δεν έχουν να παρουσιάσουν τα παράλληλό τους, πρβλ. σχετικά τη σκηνή της Κενταυρομαχίας στην υδρία 
26016 της Αλεξάνδρειας ή την αρπαγή της Περσεφόνης στην πρόχου από το σύνολο Bielefeld, βλ. N uovo  vaso και Biele
feld, ό.π. υποσημ. 70.

73. Βλ. ό.π.
74. Για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ομάδας «L», βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή.
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δυάζεται κατά κανόνα με την εγχάραξη, τεχνοτροπική πρακτική αντιπροσωπευτική για την κατη
γορία. Πρόσθετο χαρακτηριστικό και κοινό για όλα τα παραδείγματα της σειράς είναι η παρου
σία της πολυχρωμίας, όπου εκτός από το καθιερωμένο λευκό ή καστανό χροιμα γίνεται χρήση και 
του κοκκινωπού, σε περιορισμένη όμως κλίμακα, κυρίως για να τονίσει τις λεπτομέρειες της σύν
θεσης. Η προέλευση της διακοσμητικής αυτής αρχής και η πιθανή σύνδεσή της με την ομάδα «L» 
έχει ήδη σχολιαστεί, ενώ οι τεχνοτροπικές-διακοσμητικές συγγένειες των δυο παραδειγμάτων με 
αγγεία του εργαστηρίου της «δάφνης» είναι αρκετά αισθητές. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τον τρόπο 
οργάνωσης του φυτικοί) θέματος στο λαιμό των αγγείων εμφανής είναι η προέλευσή του από την 
κατηγορία των μελανόγραφων υδριών τΰπου «Hadra»75, διακοσμητική αρχή η οποία επαναλαμ
βάνεται όμοια σε όλα τα παραδείγματα της σειράς, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογο τε- 
χνοτροπικό στοιχείο διαπιστώνεται και στην παραλλαγή των κανθάρων με τις δακτυλιόσχημες λα
βές76 ή σε θραύσμα υδρίας από το χώρο της Φαιστού77. Πέρα όμως από τις διαπιστώσεις αυτές, ξε
χωριστή σημασία για την κοινή εργαστηριακή προέλευση των παραδειγμάτων έχει επίσης η μορ
φή του θέματος στο λαιμό των δυο αγγείων, καθώς αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιο τόσο στην υδρία 
26016 της Αλεξάνδρειας όσο και στην πρόχου Bielefeld. Οι μυθολογικές παραστάσεις ή απεικονί
σεις μορφών στο σώμα των αγγείων αποδίδουν μοναδικές συνθέσεις, στοιχείο χαρακτηριστικό για 
την ομάδα, καθώς διαπιστώνεται σε όλα τα γνωστά παραδείγματα78. Σε ό,τι αφορά το μύθο της Γι
γαντομαχίας, οι πολυάριθμες αποδόσεις τόσο στην αγγειογραφία των κλασικών χρόνων όσο και 
στη μνημειακή πλαστική καταδεικνύουν ότι το θέμα αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητό κατά την αρ
χαιότητα79.

Παρά τη μοναδικότητα των παραστάσεων, εμφανής είναι η ύπαρξη τεχνοτροπικής ομοιο
μορφίας και θεματικής ομοιογένειας μεταξύ των παραδειγμάτων, η οποία εντοπίζεται σε ορισμέ
να επιμέρους στοιχεία των διακοσμητικών συνθέσεων. Σε ό,τι αφορά την παράσταση της Γιγαντο
μαχίας, η απόδοση των φτερών του γίγαντα διατυπώνεται σχεδόν ομοιότροπη τόσο στη μορφή του 
παραδείγματος αριθ. 673 όσο και σε εκείνη του Έρωτα από την παράσταση της πρόχου Bielefeld. 
Ως πρόσθετα και κοινά τεχνοτροπικά γνωρίσματα ανάμεσα στα παραδείγματα αριθ. 672 και 
Bielefeld μπορούν ακόμη να θεωρηθούν η ομοιοτυπία τόσο στη διάπλαση των ανατομικών λεπτο
μερειών του σώματος των δύο ανδρικών μορφών όσο και στην απόδοση της κίνησής τους. Μολο
νότι στο παράδειγμα αριθ. 673 το τεχνοτροπικά ύφος της παράστασης είναι αρκετά δυσδιάκριτο, 
εξαιτίας της αρκετά εξίτηλης διακόσμησης, ως ξεχωριστό στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο τύ
πος του στεφανιού που κρατά με το δεξί χέρι η ανδρική μοριρή, καθώς το διακοσμητικό αυτό στοι
χείο επαναλαμβάνεται σχεδόν ομοιότροπα και στο αντίστοιχο θέμα της πρόχου Bielefeld80.

Αναμφίβολα περισσότερο χρήσιμα είναι τα στοιχεία τα οποία προσφέρουν τα συμπληροιμα- 
τικά φυτικά θέματα, καθώς η μορφή τους αναγνωρίζεται σχεδόν όμοια και στα γνωστά παραδείγ

75. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή.
76. Για την παραλλαγή αυτή των κανθάρων, βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του οχημάτός τους.
77. Το θραύσμα, που δεν έχει αριθμό και δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κατάλογο, πιθανότατα ανήκει οε 

λαιμό υδρίας. Εκτός από τη χαρακτηριστική οργάνωση των κοσμημάτων, διαπιστώνεται επίσης η χρήση του κοκκινωπού 
χρώματος παράλληλα με το καστανό και το λευκό, βλ. σχετικά V. La Rosa, Β Έ λ λ Κ ε ρ ,  163, πίν. 82h.

78. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ιδιομορφία για τα αγγεία αυτής της ομάδας, καθώς οι παραστάσεις είναι μυθολογι
κές, ενώ τα ίδια τα θέματα ανήκουν οε διαφορετικούς μυθολογικούς κύκλους, όπως προκύπτει από την παράσταση της 
Κενταυρομαχίας στην υδρία της Αλεξάνδρειας ή από την αρπαγή της Περοεφόνης, που πιθανότατα απεικονίζεται στην 
πρόχου του συνόλου Bielefeld, βλ. ό.π. υποσημ. 70.

79. Για παραδείγματα από την πρωιμότερη αγγειογραφία των κλασικών χρόνων, βλ. Boardman 1974, εικ. 64· 
Boardman 1975, εικ. 187, 280.2. Από τη μνημειακή πλαστική, βλ. Fucks 1969, 417 (Παρθενών), 460-464 (Βωμός Περγά
μου), 467 (Ναός Εκάτης Ααγίνας)· Fouilles de Delphes IV, 74-129· Brommer 1967, πίν. 38-82.

80. To στεφάνι στην πρόχου Bielefeld κρατά με το δεξί χέρι η ανδρική φτερωτή μορφή, βλ. Bielefeld, ό.π. υπο
σημ. 70.
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ματα της σειράς, δεδομένο που επιτρέπει όχι μόνο την ένταξη των κρητικών αγγείων στην ίδια ομά
δα, αλλά και την κατ’ αναλογία προσγραφή τους στον ίδιο αγγειογράφο. Ο τύπος του ανθεμίου στην 
παράσταση της πρόχου αρίθ. 672 αναγνωρίζεται όμοιος στην πίσω όψη τόσο της υδρίας 26016 της 
Αλεξάνδρειας όσο και του αγγείου Bielefeld, ενώ επαναλαμβάνεται ανάλογος και σε αγγεία της ομά
δας «L», όπως οτις υδρίες 5271, Ρ.9802, 5865 ή 23865 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, οι οποίες 
προσγράφονται στο «ζωγράφο των Κένταυρων»81. Επιπλέον, στο ίδιο παράδειγμα η μορφή του άν
θους αποδίδει διακοσμητικό σχήμα που ανταποκρίνεται προς το ανάλογο του θραύσματος αριθ. 
649 της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από τη Φαιστό, ενώ σχεδόν όμοιες αποδόσεις αναγνωρίζο
νται τόσο στη φιάλη τόπου «Medusa bowl» του Μουσείου Cabinet στο Παρίσι όσο και σε ορισμένα 
αγγεία της ομάδας «L», τα οποία προσγράφονται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», αγγειογράφο του 
τέλους του 3ου αι. π.Χ., ο οποίος μπορεί να μαθήτευσε δίπλα οτο «ζωγράφο των Κένταυρων»82.

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς στην απόδοση των 
διακοσμητικών θεμάτων της πρόχου αριθ. 672 το ατομικό ύφος του «ζωγράφου των Κένταυρων», τε
χνίτη του εργαστηρίου της «δάφνης», στον οποίο αναλογικά μπορεί να προσγραφεί και το παρά
δειγμα αυτό, καθώς ουσιώδη και γνωστά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας του 
διαγράφονται ανάγλυφα στους τόπους των περισσότερων επιμέρους διακοσμητικών στοιχείων. Σε 
ό,τι αφορά τη μορφή του άνθους, μολονότι αποδίδει χαρακτηριστικό θέμα του ελάχιστα νεότερου 
«ζωγράφου του μαιάνδρου», αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και δεν επαρκεί για την απόδοση του 
έργου σε αυτό τον τεχνίτη.

Ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν από την εξέταση της μορφής των ανθεμίων στην πίσω όψη 
της πρόχου αριθ. 673. Κατ’ αρχήν, χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης των φυτι- 
κών θεμάτων, όπου το κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο πλαισιώνεται από μεγαλύτερα στα πλάγια. Η 
διακοσμητική αυτή αρχή προέρχεται από την ομάδα «L» της κατηγορίας «Hadra»83, ενώ ο συγκεκρι
μένος θεματικός τόπος ή συνδυασμός εισάγεται στη διακοσμητική τεχνοτροπία από το «ζωγράφο των 
Κένταυρων», καθώς αναγνωρίζεται για πρώτη φορά σε έργα που προσγράφονται σε αυτόν84. Τόσο 
στη μορφή του κεντρικού ανθεμίου με τα στραμμένα προς τα έξω πέταλα όσο και οε εκείνη των αντί
στοιχων στα πλάγια με την ανάστροφη ηχτρά ανιχνευεται το ατομικό ύφος του ίδιου αγγειογράφου, για 
το λόγο ότι τα διακοσμητικό αυτά στοιχεία αποδίδουν χαρακτηριστικούς τόπους του τεχνίτη, οι οποί
οι παρουσιάζονται όμοιοι ή έστω παραπλήσιοι σε όλα σχεδόν τα έργα που προσγράφονται σε αυτόν85.

Μετά από την προσπάθεια αναγνώρισης στα παραδείγματα αριθ. 672 και 673 του προσωπι
κού υφους του «ζωγράφου των Κένταυρων», θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η εργαστηριακή προ
έλευσή τους. Στα αγγεία αυτά συνδυάζονται στοιχεία κατασκευαστικά-μορφολογικά του εργαστη
ρίου της Κνωσού86, ενώ τα διακοσμητικό θέματά τους προδίδουν το χέρι του παραπάνω αγγειο
γράφου, που συνδέεται με το εργαστήριο της «δάφνης», το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή της 
Φαιστού87. Ο τόπος που αντιπροσωπεύουν τα δυο αγγεία αναγνωρίζεται όμοιος και σε άλλα σύγ
χρονα παραδείγματα της κατηγορίας από την περιοχή της Κνωσού, ενώ σε ό,τι αφορά την ποιό
τητα του πηλού θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η σύστασή του επιτρέπει με μεγάλη πιθανότητα 
την αναγνώριση της κνωσιακής προέλευσής τους. Αντίθετα, στην περιοχή της Μεσαράς και ειδι

81. Βλ. H adra  1, 126-127, οχέδ. 11-12.
82. ΒΑ. σχετικά V. La Rosa, ΒΈλλΚερ, πίν. 82d:nv Courby 1992, πίν. 8or H adra Vases, Μέρος B', 20-21, πίν. 40a, 301· 

ΕλλΚερΚρήτης, 134, εικ. 39.
83. Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για την κατηγορία «Hadra».
84. Πρβλ. σχετικά την υδρία 26016 της Αλεξάνδρειας ή εκείνες της ομάδας «L» Alex. 5865, Cairo 26234 (239 π.Χ.), 

Alex. 5271 (239 π.Χ.), Alex. 4771, Cairo 26238, βλ. H adra Vases, Μέρος B', 14-15, πίν. 174-176, 179, 182, 183-184, 187, 190.
85. Βλ. ά.π.
86. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. οτο κεφάλαιο για την πρόχου με λαιμό.
87. Για το εργαστήριο «L», βλ. παρακάτω crio κεφάλαιο για την κατηγορία «Hadra».
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κότερα στο χώρο της Φαιστού δεν έχει εντοπιστεί ανάλογος τύπος αγγείου, μολονότι αυτό καθεαυ- 
τό το σχήμα της πρόχου με λαιμό περιλαμβάνεται στην κεραμική παραγωγή του εργαστηρίου88. 
Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη η μετακίνηση του συγκεκριμένου αγ- 
γειογράφου από τη Φαιστό στην Κνωσό. Το δεδομένο αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης σε άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις89 και αποδίδει συνηθισμένο φαινόμενο για την περιοχή της κεντρικής Κρή
της, καθώς ανάλογες διακινήσεις τεχνιτών από το ένα εργαστήριο στο άλλο αναφέρονται και οε 
προγενέστερες χρονικές περιόδους90. Πάντως, δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι, παρά τις επαφές 
αυτές μεταξύ των δυο τοπικών εργαστηρίων, το ύφος τους ουσιαστικά παραμένει αυτόνομο και 
ανεξάρτητο, καθώς οι αλληλεπιδράσεις που ασκούνται είναι κατά κανόνα περιορισμένης κλίμα
κας και εντοπίζονται οε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ οι συντηρητικές τάσεις αποτελούν αναπό
σπαστο στοιχείο της ιρυσιογνωμίας των τοπικών εργαστηρίων91.

ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1) Το δελφίνι (Π ίν. 15-20, 23-24 και 86-87, 89· Χρονολογικός Πίνακας XXXVIII)

Η μορφή του δελφινιού σε ποικίλες αποδόσεις και συνδυασμούς είναι από τα κυρίαρχα θέματα 
στη διακόσμηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από την περιοχή της κεντρικής Κρήτης, ενώ 
τα σχετικά παραδείγματα στη συντριπτική πλειονότητά τους προέρχονται από την περιοχή της 
Κνωσού, με μόνη εξαίρεση την πρόχου με λαιμό αριθ. 656, η οποία έχει βρεθεί στο γειτονικό 
Αστρίτου Ο τύπος του δελφινιού είναι γενικά πολύ συνηθισμένος στην εικονογραφική παράδοση 
των ελληνιστικών χρόνων και αναγνιορίζεται συχνότατα οε αγγεία από πολυάριθμα κέντρα της 
εποχής92 93. Το πρωιμότερο όριο εμφάνισης της μορφής του δελφινιού σημειώνεται στην Αττική, και 
συναντάται σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» ήδη από το β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.98. 
Στο τοπικό εργαστήριο της Κνωσού το δελφίνι εμφανίζεται για πρώτη φορά οε παραδείγματα του 
τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. (αριθ. 76), ενώ η διάρκεια χρήσης του θέματος μπορεί να επε
κταθεί έως και το α' μισό του 2ου αι. π.Χ. (αριθ. 16). Το δελήηνι διακοσμεί συνηθέστερα οχήματα 
αγγείων της εγχώριας κεραμικής της Κνωσού, όπαις είναι η κυλινδρική πρόχους (αριθ. 15-16, 75, 
399), η πρόχους με λαιμό (αριθ. 76, 656) ή ο αμφορίσκος (αριθ. 210) και η προχοΐσκη (αριθ. 207). 
Εμφανίζεται στο λαιμό, τον οψο ή το σώμα των αγγείων, ενώ δεν λείπουν οι ανάλογες αποδόσεις 
και οε άλλα είδη αγγείων, όπως είναι ο κάνθαρος (αριθ. 202)94.

Οι συνδυασμοί της απεικόνισης του δελφινιού με άλλα δευτερεΰοντα φυτικά ή γραμμικά θέ
ματα είναι πολυάριθμοι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ομοιότροπη απόδοση των επιμέρους χα
ρακτηριστικών οδηγεί στην αναγνώριση συγκεκριμένων αγγειογράφων με καθορισμένη καλλιτε
χνική δραστηριότητα στο τοπικό εργαστήριο της Κνωοου. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η

88. ΓΙρβλ. σχετικά την πρόχου με λαιμό αριθ. 635, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξείλι- 
ξη του σχήματος.

89. ΓΙρβλ. σχετικά την υδρία αριθ. 551 ή εκείνες της ομάδας «L» αριθ. 546, 582, ακόμη το θήλαστρο-υδρία αριθ. 602, 
βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για τις κατηγορίες αυτές της κεραμικής.

90. ΓΙρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στην αρχαϊκή περίοδο, βλ. σχετικά Λεμπέση 1985, 199-200.
91. Για σχετικά σχόλια, βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
92. Βλ. Rotroff 1991, 81-85, πίν. 31-32, αριθ. 58-69, πρβλ. επίσης το λεγόμενο «Incised Wave group» (250-275 π.Χ.), 

85-88, πίν. 33-34 με τα χαρακτά δελφίνια· A lt-Á g in a  II, 1, πίν. 38, αριθ. 490, 493, πίν. 40, αριθ. 528· PergForsch 2, πίν. 13, 
D39vffP XI, 1, 151, πίν. 54, αριθ. 333, πίν. 59, αριθ. 428· Corinth VII, III, πίν. 40, 55, αριθ. 127, 539, 541· Μ. Τσιμπίδου- 
Αυλωνίτη, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 84, πίν. 40β· Samaria-Sebaste III, 237, σχέδ. 44, αριθ. 5.

93. Βλ. Rotroff, ό.π., στο λεγόμενο «Shark group» (275-250 π.Χ.). Για περισσότερα σχόλια, βλ. Agora XXIX, 53.
94. Πρβλ. επίσης ανάλογο θέμα οτα θραύσματα Η 14/11, Η 16/17, Η28/24-27 με προέλευση την «Ανεξερεύνητη 

Έπαυλη» στην Κνωσό, βλ. U M , πίν. 88, 90, 98.
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XXXVIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜ ΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ»)

ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
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πρόχους με λϊχιμό αριθ. 76, χρονολογούμενη στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., όπου στο σώ
μα αποδίδονται δελφίνια εραλδικά τοποθετημένα, με ανθέμιο στο μέσον και στα άκρα της σύνθε
σης. Η παράσταση μπορεί να παραβληθεί με τις ανάλογες που εμφανίζονται στις δυο όψεις της 
σύγχρονης υδρίας «Β» της κατηγορίας «ΗηΘγη» (2576) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ 
για τον τύπο των ανθεμίων ανάλογες ή παραπλήσιες μορφές αναγνωρίζονται σε ορισμένες όψιμες 
αλεξανδρινές υδρίες της ομάδας «ί» και «Β»95. Γενικά ο συνδυασμός ανθεμίων με δελφίνια θα 
μπορούσε να θεωρηθεί χαρακτηριστικός για το περγαμηνό εργαστήριο, όπου σι ανάλογες ή πα
ραπλήσιες αποδόσεις αντιπροσωπεύονται από σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων της κατηγορίας 
«Δυτικής Κλιτύσς». Η μόνη διαφορά βρίσκεται στον τρόπο οργάνωσης των θεμάτων, καθώς στα 
περγαμηνό παραδείγματα τα δελφίνια εναλλάσσονται με ανθέμια96.

Σε ό,τι αφορά τα βασικά γνωρίσματα της μορφής του δελφινιού θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στο παράδειγμα αριθ. 76 ξεχιοριστό στοιχείο αποτελεί το καμπύλο σχήμα της κεφαλής και η πετα- 
λόσχημη ουρά, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η ζωντάνια και η κινητικότητα στην απόδοση του θέματος. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά διατυπώνονται πανομοιότυπα και σε ορισμένες υδρίες «Β» της τεχνο
τροπίας «Ε^άιτι»97, οι οποίες προσγράφονται από τον Ε π Ε ^τ στο λεγόμενο «ζωγράη>ο του δελφι
νιού»98, δεδομένο που επιτρέπει αναλογικά την απόδοση της συγκεκριμένης μορφής στον ίδιο δη
μιουργό. Εκτός τούτου, η παρουσία παραπλήσιου εικονογραφικού τύπου στον ώμο της προ- 
χοΐσκης αριθ. 207 και του αμφορίσκου αριθ. 210 οδηγεί σε ανάλογες διαπιστώσεις99, ενώ δεν θα 
μπορούσε να αποκλειστεί η περίπτωση ο «ζοιγράφος του δελφινιού» να ασκήθηκε και στις δύο αυ
τές κατηγορίες διακόσμησης ελληνιστικών αγγείων.

Με διαφορετική απόδοση στα επιμέρους χαρακτηριστικά εμφανίζεται η μορφή του δελφινιού 
σε ελάχιστα θραύσματα απάτην Κνωσό100, τα οποία προσγράφονται σε έναν επιδέξιο καλλιτέχνη του 
τέλους του 3ου αι. π.Χ., το λεγόμενο «ζωγράφο του δρομέα»101. Στα σωζόμενα παραδείγματα η ουρά 
του δελφινιού διαμορφολνεται διχαλωτή102, ενώ πανομοιότυπο τεχνοτροπικό στοιχείο απαντά και σε 
ορισμένες αλεξανδρινές υδρίες της ομάδας «Β», οι οποίες προσγράφονται στον κύκλο της καλλιτε
χνικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου αγγειογράφου103. Με παραλλαγμένη απόδοση εμφανίζε
ται η μορφή του δελφινιού σε θραύσμα από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»104, όπου η ουρά στρέφεται

95. ΓΙρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες «L» Cairo 26234, Alex. 5864 (218 π.Χ.) ή την υδρία «D» Ρ.7194, του Μουσείου της 
αθηναϊκής Αγοράς, βλ. Edgar 1911,40- H adra  I, 134, σχέδ. 16r H adra Vases, Με'ρος Β', 32, πίν. 394-395. Πρβλ. επίσης την 
υδρία αριθ. 551 από τον Άη Γιάννη Φαιστού, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική κα
τηγορία «Hadra».

96. Βλ. PergForsch 2, πίν. 13, D39.
97. Βλ. σχετικά H adra  I, 142· Hadra Vases, Με'ρος Β', 31.
98. Βλ. Guerrini 1964, πίν. IV, C1-2, με μόνη διαφορά ότι ανάμεσα στα δελφίνια υπάρχει ρόδακας. Ο τεχνίτης αυ

τός ταυτίζεται με το λεγόμενο «Aliki μ3ίηϊεΐ'» του Callaghan, βλ. Fabric Analysis, 11, πίν. 2, σχέδ. 3-4· Callaghan 1984, 792, 
πίν. CXXIV, 3a-lr U M , 132. Για το «ζωγράφο του δελφινιού», βλ. σχετικά H adra  I, 142, όπου και περισσότερα παραδείγ
ματα. Πρβλ. επίσης για τον τύπο της σύνθεσης τις υδρίες της ομάδας «D» Liverpool 56.5.11 (216 π.Χ.) και 2576, 12126 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. Merseyside County M useum s, πίν. 17b-c· Ε Χ Χ Κ ερ Κ ρ ψ ψ , 126-128, εικ. 28,31 -32.

99. Πρβλ. ανάλογη απόδοση και στο θραύσμα Η 16/17 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , 109, πίν. 90.
100. Πρόκειται για τα παραδείγματα Η 14/11, Η 18/16, που δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. 

U M , πίν. 88, 92.
101. Η επωνυμία «ζωγράφος του δρομέα» οφείλεται στην παράσταση οπλιτοδρομίας που απεικονίζεται σε υδρία του 

Μουσείου Pouskin της Μόσχας, βλ. Guerrini 1964, πίν. I, Α7. Για περισσότερα σχόλια, βλ. H adra  I, 140-142.
102. Βλ. Fabric A nalysis, 11.
103. I Ιρβλ. σχετικά τις υδρίες Cairo 26226, Ρ.6313 του Μουσείου της αθηναϊκής Αγοράς, 23760 του Μουσείου Μπε- 

νάκη, βλ. Guerrini 1964, πίν. I, Α6, A3, Α5.
104. I Ιρόκειται για το δείγμα Η28/26 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 98. Ο Callaghan στις σχετικείς 

δημοσιεύσεις του παρουσιάζει ακόμη ελάχιστα θραύσματα από την Κνωσό με όμοια απόδοση του δελφινιού, τα οποία 
δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν, βλ. Fabric Analysis, 11-14, πίν. 3b· Callaghan 1984, 791, πίν. CXIIV, 2.
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προς τα αριοτερά και κάτω105. Ο τύπος αυτός αποτελεί επινόηση του αγγειογράφου Πυλώνα, αξιό
λογου κνώσιου δημιουργού του τέλους του 3ου αι. π.Χ. και επαναλαμβάνεται ομοιότροπα σε δυο ακό
μη αλεξανδρινές υδρίες της ομάδας «ϋ», οι οποίες προσγράφονται στον ίδιο τεχνίτη106. Παράλληλα, 
στο ίδιο θραύσμα τα δελφίνια εναλλάσσονται με στικτούς ρόδακες, διακοσμητικός συνδυασμός με 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από την 
Αττική107, ενώ δεν πρέπει να παραληφθείτο θραύσμα αριθ. 135 από την ομάδα «Π» της τεχνοτροπίας 
«Ητάιτ», που εμφανίζει όμοια εικονογραφικά στοιχεία108.

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, σε δυο ακόμη παραδείγματα, δηλαδή στον ώμο της κυλιν
δρικής πρόχου αριθ. 16 και στον κάνθαρο αριθ. 202, η μορφή του δελφινιού συνδυάζεται με γιρλά
ντες από φύλλα ελιάς. Στα παραδείγματα αυτά, που μπορούν να χρονολογηθούν στις αρχές του 2ου 
αι. π.Χ., τα δελφίνια αποδίδονται εραλδικά επάνω από τις γιρλάντες, διακοσμητικός τρόπος ο οποί
ος παραπέμπει στο συγγενικό της πρόχου με λαιμό αριθ. 76. Τα θέματα εμφανίζονται με μικτή τε
χνική, γραπτά και χαρακτά, ενώ η μορφή του δελφινιού είναι συνοπτικά αποδοσμένη, διακοσμητι- 
κή πρακτική συνηθισμένη για την όψιμη φάση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος». Σε ό,τι αφορά 
τον τρόπο οργάνωσης των θεμάτων, στην περίπτωση της πρόχου αριθ. 16 θα μπορούσε κανείς να 
αντιπαραβάλει το σχεδόν όμοιο τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα διακοσμητικά θέματα στο 
εσωτερικό σύγχρονης φιάλης από την Κόρινθο109. Ο διακοσμητικός αυτός τρόπος είναι συνηθισμέ
νος στην κατηγορία των μελανόγραφων υδριών τύπου «Ηπάττ», καθώς αναγνωρίζεται επανειλημ
μένα σε αλεξανδρινά παραδείγματα της ομάδας «Ό», χρονολογούμενα οτα τέλη του 3ου αι. π.Χ., τα 
οποία προσγράφονται συνηθέστερα στον αγγειογράφο Πυλώνα ή ακόμη οτο «ζωγράφο του δρο
μέα» και στο «ζωγράφο του δελφινιού»110. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει να θεωρήσουμε τη διακο- 
σμητική αυτή αρχή χαρακτηριστική για το εργαστήριο της Κνωσού, όπου εξακολουθεί να χρησι
μοποιείται και στο 2ο αι. π.Χ. Προς την άποψη αυτή συμβάλλει θετικά η σποραδική εμφάνιση ή η 
παντελής απουσία του διακοσμητικού αυτού σχήματος από τη σύγχρονη αγγειογραφία των μεγά
λων κέντρων της εποχής. Στην ίδια ομάδα αξίζει να προστεθούν ο αμφορίσκος αριθ. 132 και η κυ
λινδρική πρόχους αριθ. 15, όπου οτη ζώνη του ώμου η μορφή του δελφινιού εναλλάσσεται με του κύ
κνου, ενώ τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου όντος αναγνωρίζονται όμοια σε έργα του Πύλωνα111.

2) Ο κύκνος (Πίν. 16, 18, 25, 29· Χρονολογικός Πίνακας XXXVIII)

Ο κύκνος αποτελεί χαρακτηριστικό θέμα για την κεραμική της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτύος» 
από την κεντρική Κρήτη. Το διακοσμητικό αυτό θέμα εμφανίζεται συχνότερα περί τα τέλη του 
3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. και διακοσμεί συνηθέστερα τον ώμο μικρών αγγείων (αριθ. 15, 38, 132,

105. Η απόδοση αυτή ισχύει σε περίπτωση που το σώμα του δελφινιού στρέφεται προς τα δεξιά.
106. Η ονομασία οφείλεται οτη χαρακτή επιγραφή Πυλών Άγώνι έγραψε, που υπάρχει σε υδρία του Μουσείου του Βε

ρολίνου, η οποία μαζί με την υδρία Tübingen 4836 S./16 αποδίδονται σε αυτό τον αγγειογράφο, βλ. Guerrini 1964, πίν. 
I, ΑΙ, Α2· Callaghan 1984· Η  adra I, 142.

107. Πρβλ. τα παραδείγματα από το λεγόμενο «Shark group», καθώς επίσης και το αριθ. 79 από το «Incised Wave 
group», βλ. Rotroff 1991, 81-85, πίν. 31-32, 33, αριθ. 79.

108. Βλ. σχετικά οτο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων της ομάδας «D».
109. Βλ. Corinth VII, III, 92, πίν. 40, αριθ. 541, με μόνη διαφορά ότι εδώ τα δελφίνια δεν αποδίδονται εραλδικά, αλ

λά προς τα αριστερά.
110. Ο συνδυασμός αυτός εμφανίζεται οτο σώμα των υδριών αυτών και συνηθέστερα στην πίσω όψη, πρβλ. σχετικά 

τις υδρίες 23740 του Μουσείου Μπενάκη, μία χωρίς αριθμό στο Μουσείο του Βερολίνου, Tübingen 4836 S./16 και 2576 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Ρ.2091 της Αλεξάνδρειας, βλ. Guerrini 1964, πίν. I, Α5, Al, Α2- H adra Vases, 
πίν. 351, 353, 356, 368-369.

111. Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
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209), ενώ το κατώτερο χρονικό όριο για την παρουσία του τυπου στην εγχώρια κεραμική μπορεί να 
τοποθετηθεί λίγο μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. (αριθ. 38). Όπως προαναφέρθηκε, στα παραδείγ
ματα αριθ. 15 και 132 ο κύκνος συνδυάζεται με το δελφίνι. Σε ό,τι αφορά την απόδοοη της μορφής 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι, εκτός από την απουσία των άκρων, ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η 
διάπλαση του σώματος, το οποίο διαμορφώνεται γωνιώδες, κατά κάποιον τρόπο σχηματίζει ένα 
έντονο «Ζ»112. Ο τύπος αυτός οδηγεί στον εντελώς όμοιο των αλεξανδρινών υδριών «ϋ» της κατηγο
ρίας «Ηπόι^», που προσγράήΐονται στον Πυλώνα113. Παράλληλα το υδρόβιο αυτό πτηνό περιλαμ
βάνεται και στο θεματολόγιο των δυο γνωστών αγγειογράήΐων, του «ζωγράφου του δρομέα» και του 
«ζωγράφου του δελφινιού», όπως φανερώνουν η κυλινδρική πρόχους αριθ. 14 και η οινοχόη αριθ. 
209 αντίστοιχα, οι οποίες ανήκουν στην τεχνοτροπία των αγγείων «Δυτικής Κλιτΰος».

Στην πρώτη περίπτωση το σώμα του κυκνου διαμορφώνεται με αρκετά καμπύλο λαιμό, τα φτερά 
σχηματίζονται μεγάλα με άκρες που έχουν κάπως διαγώνια κατεύθυνση, ενώ τα άκρα του πτηνού δη
λώνονται με αρκετή λεπτομέρεια114. Τα στοιχεία αυτά στο σύνολό τους φανερώνουν καλύτερη ποιό
τητα στην απόδοση του θέματος σε σχέση με αυτή των έργων του Πυλώνα. Συγγενικός είναι και ο τύ
πος των κύκνων στο παράδειγμα αριθ. 209, με μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή τα πτηνά δεί
χνουν να πετουν. Σε ό,τι αφορά την απόδοση της μορφής θα πρέπει να σημειωθεί ότι χαρακτηριστικό 
είναι το διαφορετικό σχήμα των φτερών, τα οποία έχουν κατεύθυνση προς τα επάνω και διαμορφώ
νονται περισσότερο επιμήκη σε σχέση με τα αντίστοιχα του «ζωγράφου του δρομέα». Εκτός τουτου, 
στην οινοχόη αριθ. 209 το υδρόβιο πτηνό συνδυάζεται με το θέμα του αστραγάλου, κόσμημα τυπικό 
για το «ζωγράφο του δελφινιού»115, στον οποίο προσγράφεται και το συγκεκριμένο παράδειγμα116.

Γενικά η μορφή του κυκνου, παραπλήσια ή συγγενική, αναγνωρίζεται και σε υδρίες άλλων αγ- 
γειογράφων από την ομάδα «Ό» της κατηγορίας «ΙΌάι^»117. Ο διαφορετικός τρόπος απόδοσης 
όμοιων εικονογραφικών τύπων από συγχρόνους μεταξύ τους κνώσιους αγγειογράφους υποδηλώνει 
όχι μόνο το ατομικό ύφος και την ανεξάρτητη καλλιτεχνική πορεία του κάθε τεχνίτη, αλλά παράλ
ληλα προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τη σκιαγράφηση της ήΐυσιογνωμίας του εργαστηρίου, που 
στη συγκεκριμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται για την αξιόλογη τυπολογική ποικιλία του, η οποία 
εκφράζεται μέσα από τη διαφορετική διατύπωση όμοιων μορφών ή διακοσμητικών θεμάτοτν118. 
Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, ο τύπος του υδρόβιου πτηνού αποδίδεται και σε ένα θραύσμα από 
τη Φαιστό119, ενώ γενικά η μορφή αυτή σε ποικίλες αποδόσεις ή παραλλαγές εμφανίζεται και σε 
άλλα αγγεία της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος» από διάφορα ελληνιστικά κέντρα. Αυτό που δια
πιστώνεται είναι ότι το θέμα χρησιμοποιείται κυρίως στην εικονογραφία της Περγάμου, της Κό
ρινθου ή της Ρόδου120, ενώ δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο θεματολόγιο των αγγειογράφων της 
Αθήνας ή άλλων περιοχών του ελληνιστικού κόσμου.

112. Βλ. L P W , 39.
113. BA. H adra Vases, Μέρος Β', 30, πίν. 352-356.
114. Για το καμπύλο όχημα του λαιμού, πρβλ. παραπλήσιο χαρακτηριστικό στα δελφίνια του «ζωγράφου του δρο

μέα», βλ. L P W , 38-39.
115. Τ ο  θέμα του αστραγάλου αναγνωρίζεται στις περισσότερες υδρίες της ομάδας «D», που προσγράφονται στο 

«ζιογράφο του δελφινιού», πρβλ. σχετικά τις υδρίες 90.9.34 της Νέας Υόρκης, 2576 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
Brooklyn L.68.11.8, 19125 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, βλ. IH V , 28, πίν. V, αριθ. 17- H adra Vases, 31, πίν. 366-368, 372- 
373, 377-379.

116. Βλ. U M , 119.
117. Βλ. Guerrini 1964, πίν. V, Cl Τ H adra Vases, 33, πίν. 409, 418.
118. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
119. Τ ο  θραύσμα, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ., φυλάσσεται στην αποθήκη της Ιταλι

κής Αρχαιολογικής Σχολής στη Φαιστό, βλ. V. La Rosa, Β ' Ε λλΚ ερ , 163, πίν. 82d:g.
120. Πρβλ. σχετικά PergForsch 2, πίν. 9, D22, πίν. 11, D29 (μέσα και γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. αντίστοιχα)· Α υ Ρ  XI, 

1, 15, πίν. 54, αριθ. 334■ Α ν Ρ  XI, 2, 72, αριθ. 103, πίν. 42, 7L- Corinth VII, III, πίν. 45, αριθ. 128, πίν. 55, αριθ. 535, 538, 
πίν. 84, αριθ. 943· Πατσιαδά 1983, 134, 196, 202, πίν. 77ε, αριθ. 191 (τέλη του 3ου αι. π.Χ.), πίν. 80ε, αριθ. 213 (2ος αι.
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3) Το βουκράνιο (Πίν. 19, 24 και 83, 91, 106· Χρονολογικός Πίνακας XXXVIII)

Το βουκράνιο ως διακοσμητικό θέμα εμφανίζεται ήδη στην πρωιμότερη κεραμική με την «επι
χρυσωμένη διακόσμηση» του 4ου αι. π.Χ.121. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του στη διάρκεια των ελλη
νιστικών χρόνων θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο τύπος παρουσιάζεται κάπως σπάνια σε αγγεία 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα ολιγάριθμα γνωστά πα
ραδείγματα, με προέλευση κυρίως την Κόρινθο, τη Ρόδο ή την Κύπρο, ενώ όμοιο ή παραπλήσιο 
διακοσμητικό θέμα δεν διαπιστώνεται οε αγγεία από άλλα μεγάλα κέντρα της εποχής122.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια παραγωγή, το συγκεκριμένο διακοσμητικό θέμα εμφανίζεται τρεις 
φορές: στον κάνθαρο αριθ. 658, στο λαιμό της οινοχόης αριθ. 649 και στο εσωτερικό της φιάλης τό
που «Medusa bowl» αριθ. 48, όπου συνδυάζεται με κρεμάμενες ταινίες123. Στα δυο πρώτα παρα
δείγματα, τα οποία ανήκουν στην ώριμη φάση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», τα βουκράνια 
είναι φυσιοκρατικά αποδοσμένα, σε αντίθεση με τα υστερότερα της φιάλης αριθ. 48, όπου παρα- 
τηρείται ποιοτική διαφοροποίηση, καθώς οι ανάλογες μορφές εμφανίζονται σχηματοποιημένες 
και γραμμικές124. Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι στο θραύσμα αριθ. 649 ο ίδιος θεματικός συν
δυασμός αναγνωρίζεται όμοιος σε δυο αγγεία της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος», όπως επίσης και 
σε μία υδρία της ομάδας «L», που προσγράφονται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», τεχνίτη του εργα
στηρίου της «δάφνης»125. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη στενή θεματική σχέση και εξάρτηση των 
δυο συγχρόνων διακοσμητικών κατηγοριών, φαινόμενο αρκετά συνηθισμένο στην εικονογραφική 
παράδοση της ελληνιστικής αγγειογραφίας από την κεντρική Κρήτη126.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθουν τα παραδείγματα αριθ. 178 και 215, όπου τα βουκράνια 
συνδυάζονται με διαφορετικά θέματα, ενώ και για τις δυο περιπτώσεις ισχύει μια χρονολόγηση 
περί τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ. Συγκεκριμένα, στο θραύσμα αριθ. 178 το κεφάλι του 
ζώου εναλλάσσεται με ρόδακες, διακοσμητικό σχήμα το οποίο αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιο 
στην υδρία R. 325 του αλεξανδρινού εργαστηρίου «BL»127, ενώ στο θραύσμα αριθ. 215 ο τόπος 
συνδυάζεται με θυμιατήρια (candelabra)128. Το βουκράνιο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ως θέμα τις 
ομάδες «D» και «L» της κατηγορίας των μελανόγραφων υδριών τόπου «Hadra», ενώ δεν λείπουν 
οι ανάλογες αποδόσεις και στο αλεξανδρινό εργαστήριο «BL»129. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να

π.Χ.). Πτηνά εμφανίζονται και στην κεραμική από τη νότια Ρωσία με πιθανή προέλευση την Πέργαμο, βλ. Πατσιαδά 
1983, 134, ιδιαίτερα υποσημ. 131, όπου και σχετικά παραδείγματα.

121. Πρβλ. σχετικά Kopeke 1964, 39, πίν. 25, αριθ. 118 (370-360 π.Χ.).
122. Βλ. Corinth VII, III, 40, πίν. 45, αριθ. 129 (225-200 π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 196-197, αριθ. 194 (με προέλευση 

την Αττική), σχέδ. 31, πίν. 78β (τέλη του 4ου-αρχέςτου 3ου αι. π.Χ.)· Ε. Παπουτσή-Wladyka, Δ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 196α.
123. Βλ. αναλυτικά σχόλια στην εξέταση του σχετικού θέματος.
124. Πρβλ. επίσης ανάλογο θεματικό συνδυασμό στην πίσω όψη της υδρίας 6024 του Μονάχου, την οποία ο Cal

laghan αποδίδει σε κρητικό εργαστήριο και χρονολογεί στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., βλ. Stylistic Progression, 36-37· N uovo  
vaso, 100-101, εικ. 5-6.

125. Πρβλ. σχετικά τη φιάλη τΰπου «Medusa bowl» στο Μουσείο Cabinet des Médailles του Παρισιού, το θραύσμα 
από λαιμό οινοχόης στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας ή την υδρία «L» 2572 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. 
H adra Vases, Μέρος A', 25 και Μέρος Β', 20-21, πίν. 40a· Courby 1992, πίν. 8a- Ε λλΚ ερ Κ ρ ψ η ς , 134-136, εικ. 39-40.

126. Πρβλ. επίσης ανάλογες περιπτιόσεις από το εργαστήριο της Κνωσού, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για το τοπικό 
εργαστήριο της Κνωσού.

127. Βλ. H adra  I, 138, σχέδ. 191.
128. Πρόκειται για θέμα που συναντάται σε αγγεία της ομάδας «D» συνηθέστερα εναλλασσόμενο με τρίποδες, ενώ 

αυτός καθεαυτός ο τύπος απεικονίζεται συχνά και σε επιτύμβιες στήλες των κλασικών χρόνων, βλ. σχετικά Guerrini 1964, 
πίν. IV, C7- Pfühl - Möbius 1977, 544. Ανάλογος συνδυασμός εμφανίζεται και στο θραύσμα από αγγείο «D» Η38/58 με προ
έλευση την Κνωσό, βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων της ομάδας «D». Εια παραδείγματα από την αττική 
αγγειογραφία, βλ. σχετικά Agora XXIX, 62-63. Βλ. επίσης H adra  Vases, Μέρος A', 67, πίν. 75.

129. Βλ. H adra  I, ό.π. υποσημ. 127. Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. επίσης, H adra Vases, Μέρος Β', 17-18, Alex. 
22104, 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Alex. 19513, Alex. 7450, πίν. 232, 337, 420, 444.
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θεωρηθεί απόλυτα δικαιολογημένο, καθώς το θέμα είναι ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στην 
εικονογραφική παράδοση του νησιού ήδη από την εποχή της Χαλκοκρατίας, πράγμα που επι
τρέπει την υπόθεση για τη συχνή εμφάνιση του τΰπου ακόμη και στην κρητική αγγειογραφία των 
ελληνιστικών χρόνων130.

4) Το φτερωτό άλογο (Πήγασος) (Πίν. 24· Χρονολογικός Πίνακας XXXVIII)

Το φτερωτό άλογο, που απεικονίζεται στο σοόμα της πρόχου με λαιμό αριθ. 187, ταυτίζεται με τον 
Πήγασο, μορφή μυθική και ιδιαίτερα αγαπητή στην προγενέστερη αγγειογραφία, όπως φανερώ
νουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους131, ενώ δεν απουσιάζουν 
οι ανάλογες αποδόσεις και σε σύγχρονα αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από άλλες πε
ριοχές132. Η μορφή παριστάνεται σε καλπασμό, ενώ ο φυσιοκρατικός τρόπος στη διατύπωση των 
ανατομικών λεπτομερειών του σώματος σε συνδυασμό με την κίνηση του αλόγου θυμίζουν τις ανά
λογες αποδόσεις σε ορισμένα σχεδόν σύγχρονα αγγεία της ομάδας «Ο», που προσγράφονται στο 
«ζωγράφο του Πήγασου ή του φτερωτού αλόγου», τεχνίτη από την περίοδο ακμής του κνωσιακου 
εργαστηρίου του «δελφινιού»133, στον οποίο θα μπορούσε με μεγάλη πιθανότητα να αποδοθεί και 
το συγκεκριμένο παράδειγμα134.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τα γεωμετρικά σχήματα, χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλι- 
τυος», αναγνωρίζονται επανειλημμένα σε πολυάριθμα παραδείγματα από διάή>ορα ελληνιστικά 
κέντρα, ήδη από την πρώιμη φάση της τεχνοτροπίας135, ενώ στην πλειονότητά τους τα γνωστά ευ
ρήματα συγκεντρώνονται στους ώριμους ή υστέρους χρόνους136. Σε ό,τι αφορά την προέλευσή τους 
αυτή θα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί στην πρωιμότερη ερυθρόμορφη αγγειογραφία, όπου

130. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στην περίπτωση του αιγάγρου-αγριμιοό, που απεικονίζεται σε αγγεία της ομά
δας «D», βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία «Hadra».

131. Για παραδείγματα από την πρωιμότερη αγγειογραφία, βλ. ενδεικτικά Boardman 1975, εικ. 62" Ε λ λ η ν ικ ή  Μ υ θ ο 
λ ο γ ία , τ. 3, Οι Ή ρω ες, τοπ ικές  πα ραδόσεις, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986, 248, εικ. 135 (Απουλική στάμνος, περί το 400-390 
π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης), 253, εικ. 137 (πινάκιο από Κά τ ω  Ιταλία, 350-300 π.Χ., Αρχαιολογικό Μ ο υ 
σείο Τάραντος).

132. Βλ. C orin th VII, III, 187, πίν. 84, αριθ. 943 (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.).
133. ΙΙρβλ. σχετικά δυο υδρίες (χωρίς αριθμό) από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας λ'όρκης, ακόμη την υδρία 

15622 της Αλεξάνδρειας, και την Leiden Fl 1965/3.1, βλ. H a d ra  Vases, Μέρος Β', 31, πίν. 380, 381, 383-385, 386-387· Guerrini 
1964, πίν. V, C9-C10. ΙΙρβλ. επίσης τον κρατήρα αριθ. 221 τόπου «Hadra» απάτην Κνωσό, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.

134. Επειδή το παράδειγμα χρονολογείται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. θα μπορούσε για το λόγο αυτό να προογραφεί 
σε κάποιο μαθητή του «ζωγράφου του Πήγασου», καθιός η καλλιτεχνική δραστηριότητα του συγκεκριμένου αγγειογρά- 
φου περιορίζεται στο χρονικό διάστημα 230-220 π.Χ., βλ. H a d ra  Vases, ό.π.

135. Για πρώιμα παραδείγματα, βλ. A lt-Ä g in a II, 1, 70-71, πίν. 38, αριθ. 497-498 (4ος-3ος αι. π.Χ.), για νεότερα από 
την ίδια περιοχή, βλ. πίν. 40, αριθ. 525-527, πίν. 41, αριθ. 545, 547-551, πίν. 42, αριθ. 554, 561, πίν. 43, αριθ. 568.

136. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά Η. T h o m p s o n  1934, 349, αριθ. Cl 1,374-375, αριθ. D25, 
D26, 399, αριθ. Ε59· C orin th VII, III, πίν. 40, αριθ. 532, 537, 536, 539-540, 546, πίν. 45, αριθ. 129· Bruneau 1970, 496, 
498-499, σχέδ. 163-164, 185.18· D em etrias I, πίν. 42, αριθ. 1· Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Β έρο ια ς , 154, 162, σχέδ. 41, 
ΓΊ1345, πίν. 69, ΓΙ1422· Πατσιαδά 1983, πίν. 52, αριθ. 13, πίν. 59, αριθ. 67-68, πίν. 60, αριθ. 72-77, πίν. 61, αριθ. 83, πίν. 
62, αριθ. 86-88, πίν. 63, αριθ. 105, πίν. 65, αριθ. 106, πίν. 68, αριθ. 125, πίν. 69, αριθ. 135, πίν. 70, 79, αριθ. 207, πίν. 80, 
αριθ. 212' P ergF orsch 2, πίν. 21, D85, D79· S a m aria -Sebaste III, 237, σχέδ. 44, αριθ. 1· T arsus I, 219, πίν. 125, αριθ. 113· 
V.R. Anderson-Stojanovic, Δ 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 8b-c.
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XXXIX. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ >)

X
Ρ
ο
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
I
Α

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΒΑΚΩΤΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΧλΡΑΚΤΑ
ΠΟΛΥΓΩΝΑ

320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

========== Σ Π Ο Ρ Α Δ Ι Κ Η - Π Ι Θ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η

ως δευτερεύοντα διακοσμητικά σχήματα συ
μπλήρωναν την κυρία σύνθεση137, καθώς ανά
λογη ή παραπλήσια μορφή διακόσμου απου
σιάζει από τη χρονολογικά πλησιεστερη κερα
μική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση».

1) Το αβακωτό (Π ίν. 10, 14 και 81 · Χρονολογι
κός Πίνακας XXXIX)

Το αβακωτό είναι από τα χαρακτηριστικότερα 
διακοσμητικά θέματα στην εγχώρια κεραμική 
από την κεντρική Κρήτη. Συνηθεστερα εναλλάσ
σεται με ομόκεντρα τετράγωνα (αριθ. 422, 654, 
665)138 και διακοσμεί κατά κανόνα το λαιμό των 
κανθάρων, ενώ σε μία περίπτωση πλαισιώνεται 
από φυτικά θέματα (αριθ. 153). Για την απόδοση 
των κοσμήματων χρησιμοποιείται μόνον η εγχά- 
ραξη, όπου κάποτε προστίθεται και το λευκό 
χρώμα για να τονιστούν οι αυλακώσεις, ενώ σε 
δύο περιπτώσεις (αριθ. 153, 654) το αβακωτό εμ
φανίζεται πιο σύνθετο, καθώς το χάραγμα συν
δυάζεται με εκτενέστερη χρήση του λευκού χρώ
ματος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα 
γνωστά παραδείγματα από την κεντρική Κρήτη 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα τέλη πε
ρίπου του 3ου έως το α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., 
ενώ το παλαιότερο χρονολογικό σημείο αναφο
ράς για το θέμα δίνει ο κάνθαρος αριθ. 422, χρο
νολογούμενος λίγο πριν από το 221/220 π.Χ.

Το αβακωτό είναι από τα επικρατέστερα 
σχήματα για την κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος» 
γενικότερα139, ενώ ανάλογες μορφές διακόσμη-

137. Βλ. Arias - Hirmer 1962, πίν. 218-219- Πατσια- 
δά 1983, 106.

138. Στην ίδια ομάδα πρέπει να προστεθεί και το 
παράδειγμα F4324, θραυσματικής διατήρησης, από τη 
Φαιστό, που δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κατά
λογο, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να μελετηθεί λόγω της 
δυσκολίας εντοπισμού του στην αποθήκη της Ιταλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής στη Φαιστό, όπου φυλάσσεται, βλ. 
σχετικά A S A te n e X L V - X L V I  (1967-1968), 65, εικ. 9.

139. Τ ο  αβακωτό είναι γνωστό στην αττική αγγειογρα
φία ήδη από τους υστεροκλασικοΰς χρόνους, όπου εμφανί
ζεται σε δυο κανθάρους της εποχής αυτής. Εξάλλου, στην 
ίδια περιοχή η παρουσία του θέματος διαπιστώνεται ήδη 
από το 270 π.Χ. ενώ εξακολουθεί να εμφανίζεται και σε πα
ραδείγματα του Ιου αι. π.Χ., βλ. σχετικά A gora XXIX, 64.
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σης σπανίζουν σε άλλες σύγχρονες διακοσμητικές τεχνοτροπίες. Σε ό,τι αφορά την τεχνοτροπία 
«Ηπάτ3», το θέμα εμφανίζεται σε ένα μόνον αγγείο της ομάδας «Σ» απάτην όψιμη φάση της140, ενώ 
παραπλήσιο κόσμημα αναγνωρίζεται σε δυο περιπτώσεις σε υδρίες της ομάδας «Ό»141, χωρίς να 
απουσιάζουν τα παράλληλα και από την αλεξανδρινή ομάδα «ΒΣ»142 143.

2) Ο μαίανδρος (Πίν. 16, 21, 24, 37 και 96, 120· Χρονολογικός Πίνακας XXXIX)

Ο μαίανδρος αποτελεί διακοσμητικό σχήμα με συχνή παρουσία σε παραδείγματα κυρίως από την 
περιοχή της Κνωσού, όπου χρησιμοποιείται άλλοτε ως πρωτεύον (αριθ. 45), άλλοτε πάλι ως συμπλη
ρωματικό θέμα στην κυρία σύνθεση (αριθ. 43). Κατά κανόνα διακοσμεί το λαιμό της πρόχου με 
λαιμό (αριθ. 187)143 ή της κυλινδρικής (αριθ. 182, 213), ενώ δεν λείπουν οι ανάλογες αποδόσεις σε 
άλλα είδη αγγείων, όπως στον κωδωνόσχημο κρατήρα αριθ. 43 ή στον αμφορίσκο αριθ. 45, αλλά 
και σε ορισμένα θραύσματα αγγείων (αριθ. 323)144.

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια του διακοσμητικοΰ σχήματος για την περιοχή της κε
ντρικής Κρήτης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα γνωστά παραδείγματα συγκεντρώνονται κατά 
κύριο λόγο στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Αξίζει να σημειοιθεί ότι ανάλογο ή παραπλήσιο δια- 
κοσμητικό στοιχείο δεν εντοπίζεται σε παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από 
άλλα ελληνιστικά κέντρα145. Το δεδομένο αυτό παρέχει τη δυνατότητα να θεωρηθεί ο μαίαν
δρος αντιπροσωπευτικό θέμα για την εγχώρια παραγωγή, και ιδιαίτερα αυτή της Κνωσού. 
Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος απόδοσης του κοσμήματος, καθώς, εκτός από την καθιερω
μένη χρήση του χαράγματος και του καστανού ή λευκού χρώματος, σε μία περίπτωση εμφα
νίζεται και το κοκκινωπό146. Το στοιχείο αυτό συνδέει το δείγμα με την ομάδα των πολύχριο- 
μων αγγείων147, ενώ εντυπωσιακή είναι επίσης η προσπάθεια απόδοσης της προοπτικής, η 
οποία διαπιστώνεται τόσο στο θραύσμα από το ιερό της Δήμητρας όσο και στο παράδειγμα 
αριθ. 187148. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τρόπο απόδοσης του γεωμετρικού σχήματος θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι σε αντίθεση προς την κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος» η τεχνική της 
προοπτικής διαπιστώνεται συχνότερα στις μελανόγραφες υδρίες τύπου «ΗηοΙγπ», ουνηθέστε-

140. Πρβλ. σχετικά την υδρία 22694 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, έργο του «λεπτολόγου ζωγράφου» (220-200 
π.Χ.), βλ. H adra Vases, 21, πίν. 319-321· ¡¡adra  I, 137, σχέδ. 18d.

141. ΓΙρβλ. σχετικά τις υδρίες 22699, 5872 του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, βλ. H adra Vases, πίν. 390-391.
142. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 8613, 16179 της Αλεξάνδρειας K a i T ü b i n g e n  5247/25, βλ. H adra Vases, 75-76, πίν. 439. 

Πρβλ. επίσης συγγενικό διακοσμητικό στοιχείο σε «μεγαρικό» σκύφο από την Αττική, βλ. Agora XXII, 109 (β' τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ.).

143. Ανάλογο διακοσμητικό σχήμα εμφανίζεται και στα όστρακα Η23/10, Η31/3, που ανήκουν σε πρόχους με λαι
μό με προέλευση την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. U M ,  
πίν. 94, 101.

144. Στην ίδια ομάδα μπορούν επίσης να ενταχθοΰν τα θραύσματα Η22/8, G13, που προέρχονται από την «Ανεξε
ρεύνητη Έπαυλη» και το ιερό της Δήμητρας αντίστοιχα, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. σχε
τικά U M , πίν. 93· K D S , πίν. 13.

145. Έ ο  διακοσμητικό σχήμα δεν εμφανίζεται σε παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό, ενώ ανάλογες διαπι- 
στώσεις ισχύουν και για άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου, βλ. ενδεικτικά Agora XXIX, 70-71· Corinth VII, III, 19- 
26· Δρούγου - Έουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 161-163.

146. Πρόκειται για το παράδειγμα G13 από το ιερό της Δήμητρας, βλ. K D S, πίν. 19.
147. Βλ. σχετικά σχόλια στο εισαγιυγικό κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος». Βλ. επίσης, 

Stylistic Progression, 35-37.
148. Πρβλ. ανάλογο τρόπο απόδοσης του γεωμετρικού θέματος στο θραύσμα Η31/3 και στην οινοχόη G 12 του Βρε

τανικού Μουσείου, την οποία ο Callaghan συνδέει με κρητικό εργαστήριο και χρονολογεί στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ., βλ. 
σχετικά U M , πίν. 101· Stylistic Progression, 31-39, πίν. 4.
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ρα (7ε εκείνες της ομάδας «ί» και κυρίως οτα όψιμα παραδείγματα της σειράς149, χωρίς να 
λείπουν τα παράλληλα και από την ομάδα «ϋ», όπου όμως το γεωμετρικό θέμα αποδίδεται με 
την απλή μορφή150.

3) Το χαρακτό πολύγωνο (Πίν. 6, 25 και 79, 89· Χρονολογικός Πίνακας XXXIX)

Στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτΰος» εντάσσεται επίοης η χαρακτηριστική γειομετρική διακόσμηση 
με τα χαρακτά πολύγωνα, τα οποία καλύπτουν συνηθέστερα ολόκληρη τη μελαμβαφή επιφάνεια 
του αγγείου και αποδίδουν διακοσμητικό τρόπο που αναφαίνεται στην όψιμη φάση της τεχνοτρο
πίας, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται σε σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων, όπως δείχνουν αντιπρο
σωπευτικά ευρήματα από ποικίλα ελληνιστικά κέντρα151.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του γεωμετρικού σχήματος στην εγχώρια παραγωγή θα πρέ
πει να σημειωθεί ότι το θέμα εμφανίζεται σε δυο αγγεία, τα οποία προέρχονται από την περιο
χή της Κνωσού (αριθ. 84) και από τον ευρΰτερο χώρο της Μεσαράς (αριθ. 635)152. Για τη διάρ
κεια χρήσης του θέματος στα τοπικά εργαστήρια τα ανασκαφικά-μορφολογικά δεδομένα οδη
γουν σε ευρύτερη χρονολόγηση, που εκτείνεται από τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου έως τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός από τις παραπάνω σειρές των κοσμημάτων, στο θεματολόγιο της κατηγορίας «Δυτικής 
Κλιτυος» περιλαμβάνεται και αξιόλογος αριθμός διακοσμητικών στοιχείων, τα οποία δεν μπο
ρούν να ενταχθούν στα παραπάνω σύνολα, ενώ αξίζει να παρουσιαστούν ως μεμονωμένες περι
πτώσεις.

1) Η σπείρα (Πίν. 14, 47 και 83· Χρονολογικός Πίνακας ΧΣ)

Η σπείρα εμφανίζεται με παραλλαγμένη απόδοση σε δυο παραδείγματα από την κεντρική Κρή
τη: στον πυθμένα του πινακίου αριθ. 217, με τη μορφή της συνεχούς σπειροειδούς γραμμής, και 
στον ώμο του κανθάρου αριθ. 5, όπου αποδίδεται διακεκομμένη και πλαισιώνει τη διακοσμητι-

149. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. Ρ.11515, 2572 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, την υδρία του Βερολίνου (χιο- 
ρίς αριθμό), Cassel Τ.496, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 20-21, πίν. 304-305, 312-313· H adra  I, 136, σχέδ. 17b· ΕλλΚ ερΚ ρήτης, 
134-136, εικ. 39-40· Cuerrini 1964, πίν. X, F20.

150. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Alex. 22699, Cairo 26230, βλ. H adra Vases, 
Μέρος B', 30-32, πίν. 337, 388, 396.

151. Για σχετικά παραδείγματα βλ. Η. T h o m p s o n  1934, 398, εικ. 86, Ε58 (τέλη του 2ου αι. π.Χ.)· Watzinger 1901, 
70, αριθ. 6· Corinth VII, III, 102-103, πίν. 19, αριθ. 605-607 (πιθανότατα περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· Bruneau 1970, 
496, 498-499, σχέδ. 163-164, αριθ. 185.18 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 129, σχέδ. 
20, ΓΊ1460- PergForsch 2, 117, σχέδ. 10 (τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ.)· Tarsus I, 219, πίν. 125, αριθ. 113 (τέλη του 
3ου αι. π.Χ.)· H am a  III, 2, 20, σχέδ. 8, αριθ. 84. Πρβλ. επίσης ανάλογη απόδοση και οε παραδείγματα από την κατηγο
ρία των «μεγαρικών» σκύφων, βλ. Corinth VII, III, 182, πίν. 80, αριθ. 919 (περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)- Η. T h o m p s o n  
1934, 382, εικ. 69α-β, D38.

152. Πρβλ. επίσης το αγγείο F4414 από τη Φαιστό ή το θραύσμα αριθ. 70 από τη Γόρτυνα, βλ. σχετικά Ch. Portale, 
Τ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 251, ιδιαίτερα υποσημ. 16- Gorlina I, 184, εικ. 180b.
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XL. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ»)
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κΐ] ζώνη του λαιμού153. Παράλληλα, το ίδιο θέ
μα είναι ευρύτατα γνωστό, καθώς αναγνωρίζε
ται συχνά χαρακτό ή γραπτό σε αγγεία της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από διάφορες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου ήδη από την 
πρώιμη φάση, ενώ συνηθέστερα πλαισιώνει ως 
συμπληρωματικό θέμα τις διακοσμητικές ζώ
νες που περιτρέχουν το αγγείο154. Στην εγχώρια 
παραγιογή το διακοσμητικό αυτό στοιχείο εμ
φανίζεται σε παραδείγματα του τέλους του 
3ου-α' τετάρτου του 2ου αι. π.Χ., ενώ στα πρω- 
ιμότερα αγγεία της σειράς (αριθ. 217)155 το θέ
μα αποδίδεται γραπτό, σε αντίθεση προς το 
χρονολογικά νεότερο κάνθαρο αριθ. 5, όπου 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά το χάραγμα. 
Ανάλογο θέμα περιλαμβάνεται και στις ομάδες 
«Σ» και «Ό» της τεχνοτροπίας «Ηπάτπ». Σε ό,τι 
αφορά τη διάρκεια χρήσης του σχήματος θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο εργαστήριο του 
«δελφινιού» η σπείρα εμφανίζεται σε όλο το 
χρονικό διάστημα της παραγωγικής δραστη- 
ριότητάς του, σε αντίθεση με εκείνο της «δάφ
νης», όπου το ίδιο θέμα αναγνωρίζεται σε πα
ραδείγματα από την όψιμη φάση της ομάδας 
και συχνότερα σε αγγεία από τη δεκαετία 220- 
210 π.Χ.156.

153. Παραπλήσιο θέμα εμφανίζεται επίσης στο θραύ
σμα Η28/20 από τον ώ μ ο  κυλινδρικής πρόχου με προέ
λευση την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», το οποίο δεν περι
λαμβάνεται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. U M , πίν. 98.

154. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. εν
δεικτικά A g o ra XXIX, 67, πίν. 27, 97, αριθ. 271, 1289 αντί
στοιχα· P ergF orsch 2, πίν. 10, D28, πίν. 21, D80 (περί τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ.)· A lt-À g in a II, 1, 70, 74-75, πίν. 38, 
αριθ. 490 (περί το 300 π.Χ.), πίν. 42, αριθ. 562, 556 (3ος- 
2ος αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, πίν. 56, αριθ. 46, πίν. 57, 
αριθ. 55, πίν. 73, αριθ. 162.

155. Πρβλ. επίσης το παράδειγμα Η28/20, βλ. U M , 
πίν. 98.

156. ΙΙρβλ. από την ομάδα «D» τις υδρίες Alex. 233356, 
L.68.111.8 του Μουσείου του Brooklyn, Alex. 5872, 90.9.46 
του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Πρβλ. 
από την ομάδα «L» την υδρία αριθ. 485 της πρώην συλλο
γής Γιαμαλάκη, την υδρία Hadra Station 2566 του Εθνι
κού Αρχαιολογικού Μουσείου, Alex. 5864, 90.9.13, 90.9.6 
της Νέας Υόρκης, βλ. H a d r a  Vases, πίν. 344, 372, 393, 423, 
253, 276, 277, 285, 296.



2) Οι κρεμάμενες ταινίες-γιρλάντες δεμένες σε «φιόγκους» (Πίν. 13, 18, 24-26, 29, 55 και 83, 91, 
105-106· Χρονολογικός Πίνακας XL)

Οι κρεμάμενες ταινίες ή γιρλάντες δεμένες σε «φιόγκους» αντιπροσωπεύουν διακοσμητικές συν
θέσεις ή θεματικές αποδόσεις ιδιαίτερα αγαπητές στην εγχώρια κεραμική της κεντρικής Κρήτης. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα του διακοσμητικου αυτου σχήματος έχουν δώσει τόσο το εργα
στήριο της Κνωσού όσο και της Φαιστού157, ενώ το θέμα συνδυάζεται συχνότερα με φυτικά κο
σμήματα (αριθ. 37, 143, 208), πτηνά (αριθ. 14, 38) ή βουκράνια (αριθ. 48, 649, 655, 658). Θα πρέ
πει να υπογραμμιστεί ότι οι συνδυασμοί αυτοί των ταινιών εμφανίζονται συνηθέστερα στην πρό- 
χου με λαιμό (αριθ. 37, 159, 170, 173), όπου απλώνονται στον ώμο ή στο λαιμό του αγγείου, ενώ κο
ντά σε αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το σχήμα της οινοχόης (αριθ. 208, 649). Στην ίδια σειρά 
εντάσσονται δυο ακόμη χαρακτηριστικές κατηγορίες κεραμικής, η φιάλη τΰπου «Medusa bowl» 
(αριθ. 48, 198, 427, 655) και ο κάνθαρος με τις δακτυλιόσχημες λαβές (αριθ. 658-660), όπου ο δια- 
κοσμητικός αυτός συνδυασμός αναπτύσσεται σε ζώνη στο εσωτερικό του αγγείου στην πρώτη πε
ρίπτωση και οτο σώμα του κανθάρου στη δεύτερη.

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια του διακοσμητικου σχήματος για την περιοχή της κεντρι
κής Κρήτης η φιάλη αριθ. 427, χρονολογούμενη στη δεκαετία 230-221/220 π.Χ., μπορεί να προ
σφέρει το ανώτερο χρονολογικό όριο για το διακοσμητικό σχήμα, ενώ τα παραδείγματα αριθ. 37 
και 48 δίνουν το νεότερο σημείο αναφοράς, το οποίο τοποθετείται χρονικά λίγο μετά τα μέσα του 
2ου αι. π.Χ. ή και στο γ' τέταρτο του αιώνα. Στα παραδείγματα αυτά η χρήση του λευκου χρώμα
τος είναι εκτενέστερη σε σχέση με τα πρωιμότερα της κατηγορίας και συνηθέστερα διαπιστώνεται 
στις ταινίες ή στις γιρλάντες. Επίσης, για πρώτη φορά σε ορισμένα παραδείγματα εμφανίζεται και 
το ρόδινο ή κοκκινωπό επίθετο χρώμα, το οποίο περιορίζεται σε μικρές πινελιές, κυρίως για τη δή
λωση ορισμένων λεπτομερειών και συχνότερα στα άκρα των ταινιών ή στα βουκράνια (αριθ. 48, 
655, 658-660). Παράλληλα, το χάραγμα χρησιμοποιείται συνηθέστερα στις διαχωριστικές ζώνες, 
ενώ στη φιάλη τυπου «Medusa bowl» αξιομνημόνευτη είναι η συχνή χρήση της ακιδωτής διακό- 
σμηοης (rouletting) στα περισσότερα παραδείγματα της σειράς158.

Οι κρεμάμενες ταινίες ή γιρλάντες δεμένες σε «φιόγκους» αποδίδουν διακοσμητικά θέματα 
αγαπητά για την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος» στην εγχώρια παραγωγή, ενώ ανάλογα ή παραπλή
σια παραδείγματα είναι γνωστά και από άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου, κυρίως όμως 
από τα κέντρα της ανατολικής Μεσογείου159. Αντίθετα, στην Αττική τα σχετικά θέματα είναι αρκε
τά σπάνια και εντοπίζονται σ υ ν η θ έ σ τ ε ρ α  σ τη ν  πρώιμη φάση της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλι- 
τΰος»160, ενώ ανάλογες ή συγγενικές αποδόσεις του διακοσμητικου σχήματος φαίνεται να απου
σιάζουν από τα σύγχρονα εργαστήρια άλλων περιοχών του ελλαδικου χώρου161.

157. Τ α  φαιστιακά δείγματα είναι θραυσματικής διατήρησης και δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατάλο
γο, με μόνη εξαίρεση το παράδειγμα αριθ. 655, βλ. V. La Rosa, Β 'Ε λ λ Κ ε ρ , πίν. 82d:a-d, m, F4870, F5670, F5672, F5671, 
F5669.

158. Η  διακοσμητική αυτή πρακτική, που έχει την αρχή της στην Αττική, όπου εμφανίζεται περί το 390-380 π.Χ., 
χαρακτηρίζεται για τα πυκνά χαρακτά εγκάρσια γραμμίδια, τα οποία γίνονται με λεπτό μεταλλικό εργαλείο και συνηθέ
στερα διακοσμούν τον πυθμένα ανοιχτών αγγείων. Παραπλήσια τεχνική διακόσμησης αναγνωρίζεται επίσης σε κεραμική 
το)ν ρωμαϊκών χρόνων, οπότε χρησιμοποιείται ως εργαλείο ο τροχός, ενώ ανάλογες μέθοδοι συναντιόνται ακόμη και στη ση
μερινή εποχή, όπως δείχνουν κεραμικά έργα από την Ινδία ή την Ιαπωνία, βλ. A gora XII, 1, 30-31, ιδιαίτερα υποσημ. 67.

159. Πρβλ. σχετικά  P ergF orsch 2, πίν. 11, D27 (περί το 200 π.Χ.), πίν. 14, D55 (275-250 π.Χ.), πίν. 18, D69 (150-125 
π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, 145-146, σχέδ. 2-3, αριθ. 9 (α' μισό του 3ου αι. π.Χ.), 8 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.)· Sam aria -Sebaste  

111,243, σχέδ. 47, αριθ. 7-8.
160. Βλ. σχετικά S. Rotroff, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 22, πίν. 2d (3ος αι. π.Χ.).
161. Απλές γιρλάντες με δελφίνια διακοσμούν το εσωτερικό φιάλης από την Κόρινθο, βλ. C orin th VII, III, 92, πίν. 

40, αριθ. 541 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).
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Εκτός από αυτές τις περιπτολσεις, θα πρέπει επίσης να αναφερθοΰν τα αντίστοιχα παραδείγ
ματα από άλλες σύγχρονες κατηγορίες διακόσμησης, έτσι αίστε να διαμορφωθεί καλύτερη εικόνα 
του συγκεκριμένου θέματος μέσα στην εικονογραφική παράδοση της ελληνιστικής περιόδου. Γιρ
λάντες ή ταινίες δεμένες σε «φιόγκους» εμφανίζονται επανειλημμένως σε διάφορες μορφές ή συν
δυασμούς στις λευκές υδρίες της κατηγορίας «Ηπάττ», και μάλιστα σε όλη τη χρονική διάρκεια που 
χρησιμοποιείται η διακοσμητική τεχνοτροπία, όπου συνηθέοτερα απλώνονται στην κυρία όψη του 
σοίματος ανάμεσα στις οριζόντιες λαβές162. Εκτός τουτου, παραπλήσιες ή συγγενικές αποδόσεις του 
θέματος δεν είναι σπάνιες και στην πρωιμότερη κεραμική της Γνάθιας στην Ιταλία, όπιος φανερώ
νουν χαρακτηριστικά παραδείγματα της διακοσμητικής αυτής κατηγορίας163. Το ίδιο θέμα αποτε
λεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα διακοσμητικά σχήματα για την ομάδα «Ο» των μελανόγραφων 
υδριών της κατηγορίας «Ητάιτ», όπου συνηθέοτερα διακοσμείτο πίσω μέρος των αγγείων. Επίσης, 
σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται στην κυρία όψη ανάμεσα στις λαβές, με μορφή ή απόδοση 
η οποία θυμίζει την ανάλογη των λευκών υδριών τυπου «Ητάτπ»164. Παραπλήσιοι ή συγγενικοί συν
δυασμοί κοσμημάτων χρησιμοποιούνται σπανιότερα στα αγγεία της ομάδας «Ε» ή της αλεξανδρι
νής «ΒΕ», ενώ συνηθέοτερα αναγνωρίζονται στα όψιμα παραδείγματα του εργαστηρίου της «δάφ
νης», όπου συχνότερα απλώνονται στην κυρία όψη ή γύρω στο λαιμό του αγγείου165.

3) Το φολιδωτό (Πίν. 29, 47, 90· Χρονολογικός Πίνακας ΧΕ)

Το πινάκιο αριθ. 217 και η τρψιυλλόστομη οινοχόη αριθ. 262, χρονολογούμενα στον προχιπρημέ- 
νο 3ο αι. π.Χ. και στα τέλη του 2ου αι. π.Χ αντίστοιχα, είναι τα μοναδικά παραδείγματα στο σύνο
λο των αγγείων της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος» από την κεντρική Κρήτη με φολιδωτό κόσμημα. 
Στην πρώτη περίπτωση το θέμα εμφανίζεται γραπτό στο εσοιτερικό τοίχθ3μα, συνδυασμένο με τρέ
χουσα σπείρα στον πυθμένα. Στο δεύτερο παράδειγμα αποδίδεται χαρακτό και καλύπτει το σώμα 
του αγγείου. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα εμφάνισης του κοσμήματος σε ανασκαφικά σύνολα από 
άλλες περιοχές η εικόνα που προκύπτει είναι σχεδόν ανάλογη, καθώς η παρουσία του διαπιστολνε- 
ται σε ελάχιστα μόνο παραδείγματα με προέλευση την Κόρινθο, χρονολογούμενα από τα τέλη του 
3ου έως τα μέσα περίπου του 2ου αι. π.Χ.166.

4) Η στιγμή (Πίν. 14-16, 18-21, 23-26, 29 και 83-87, 96· Χρονολογικός Πίνακας ΧΠ)

Η σειρά στιγμών ανάμεσα σε χαρακτές και σπανιότερα σε γραπτές γραμμές, που εμφανίζεται σε πο
λυάριθμα παραδείγματα από την περιοχή της κεντρικής Κρήτης (αριθ. 4-5, 14, 43, 45, 73-76, 132, 134, 
138, 139, 146, 153, 159, 170-171, 173, 187, 196,205-206,213-214,357,363,399) και πλαισιώνει κατά κα
νόνα διακοσμητικές ζώνες, αποδίδει χαρακτηριστικό στοιχείο της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», γνω
στό και από άλλα ελληνιστικά κέντρα, κυρίως από την Πέργαμο, ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα εμφά-

162. Βλ. Α. Γιαννικουρή, Γ '  Ε λ λ Κ ε ρ , 309-310, πίν. 245δ-στ.
163. Βλ. Καλτσάς 1983, 64-65, σχέδ. 27, και ιδιαίτερα υποσημ. 114, όπου περισσότερη βιβλιογραφία για το θέμα.
164. Βλ. Η  a d ra  V ases, Μέρος Β', 29-33, πίν. 68, 343, 345, 348, 351, 353, 356, 404, 424 (πίσω όψη), 70, 369, 394 (κυ

ρία όψη).
165. Βλ. σχετικά H a d r a  Vases, πίν. 308-310, 322, 444. Πρβλ. επίσης για ανάλογο κόσμημα την υδρία Alex. 7451, απο

μίμηση του τυπου «BL», ή του Μητρ. Μουσείου της Νέας Υόρκης, όπου αποδίδονται ανάγλυφες κρεμάμενες ταινίες στο 
λαιμό και προσγράφεται με μεγάλη πιθανότητα από τον Enklaar στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», βλ. σχετικά H a d ra  Vases, 
Μέρος A', 39, Μέρος Β' 20-21, πίν. 105, 457· Guerrini 1964, πίν. X, F, 20· S ep u lch ra l Vases, 404, εικ. 10.

166. Βλ. C orin th VII, III, 90, 92, 187, πίν. 40, 54, 84, αριθ. 528, 529, 944, 537, 546.
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ΧΙΤ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ»)
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νισης του θέματος διαπιστώνεται στους ώριμους χρόνους της τεχνοτροπίας167. Σε ό,τι αφορά τη χρονι
κή έκταση του διακοσμητικου στοιχείου στην εγχοιρια παραγωγή θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα γνω
στά παραδείγματα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή 
λίγο αργότερα, ενώ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το θέμα εμφανίζεται σε μικρό: αγγεία πόσης.

5) Το περιδέραιο (Πίν. 13-16, 37 και 83, 96· Χρονολογικός Πίνακας ΧΣΙ)

Το περιδέραιο με σταγόνες και στιγμές σε διάφορες αποδόσεις, χαρακτηριστικό κόσμημα για την 
κατηγορία «Δυτικής Κλιτΰος», εμφανίζεται συνηθέστερα στο λαιμό κανθάρων (αριθ. 26, 154, 355, 
358), ενώ κάποτε απλώνεται στον ώμο του αμφορίσκου (αριθ. 134) ή στο λαιμό της υδρίας (αριθ. 
551 )168. Ανάλογο διακοσμητικό στοιχείο αναγνωρίζεται ήδη στην κεραμική με την «επιχρυσωμένη 
διακόσμηση»169, ενώ η διακοσμητική αυτή πρακτική είναι συνηθέστερη στην κατηγορία «Δυτικής 
Κλιτυος» ήδη από την πρώιμη φάση της, όπως καταδεικνύουν πολυάριθμα παραπλήσια ή συγγε
νικά παραδείγματα από διάφορα κέντρα της εποχής170.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του θέματος στην εικονογραιρική παράδοση της τεχνοτροπίας 
«Δυτικής Κλιτυος» από την κεντρική Κρήτη θα πρέπει να σημειωθεί ότι το περιδέραιο, μολονότι 
απαντά σποραδικά σε παραδείγματα από την εγχώρια κεραμική, εμq)αvíζεται σε όλη σχεδόν τη 
χρονική διάρκεια της κατηγορίας, δηλαδή από το γ' τέταρτο του 3ου (αριθ. 355) έος τα μέσα πε
ρίπου του 2ου αι. π.Χ. (αριθ. 26, 358). Σε όλες σχεδόν τις περιπτοισεις το θέμα εμφανίζεται γραπτό, 
ενώ στα παραδείγματα της ώριμης φάσης πλαισιώνεται και από άλλα δευτερευοντα διακοσμητικά 
στοιχεία, όπως σειρές στιγμών ή ταινιών (αριθ. 134, 154, 551). Αντίθετα, στα νεότερα παρα
δείγματα της σειράς χαρακτηριστική είναι η απλοποίηση και η συνοπτική απόδοση του θέματος, 
όπου κατά κανόνα επικρατούν μόνο τα βασικά στοιχεία του διακοσμητικου σχήματος (αριθ. 26).

Παραλλαγμένη μορφή του ίδιου θέματος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει το περιδέραιο με 
καμπυλόγραμμες ταινίες, που εμφανίζεται στο λαιμό του κανθάρου αριθ. 3, χρονολογούμενου στο 
α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Στο παράδειγμα αυτό το διακοσμητικό σχήμα αποδίδεται με μικτή τε
χνική, χαρακτό και γραπτό, ενώ αισθητή είναι η παρουσία της σχηματοποίησης σε σχέση με πα- 
λαιότερα παράδειγμα της ομάδας, όπου το ανάλογο διακοσμητικό σχήμα εμφανίζεται σύνθετο και 
φυσιοκρατικά αποδοσμένο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογες απλοποιήσεις κοσμημάτων 
παρατηρούνται συχνά στην όψιμη ή τελική φάση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» τόσο σε πα
ραδείγματα από την περιοχή της κεντρικής Κρήτης όσο και ευρυτερα171.

167. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά A gora  XXIX, 66· Η. Thompson 1934, 349, εικ. 30, Cl 1, 
375, 375-376, εικ. 61, D27 ■Alt-Ägina II, 1, 75, πίν. 42-43, αριθ. 566, 570· Πατσιαδά 1983, πίν. 52, αριθ. 18, πίν. 55, αριθ. 
26, πίν. 56, αριθ. 44-45, πίν. 59, αριθ. 70-71, πίν. 64, αριθ. 100, πίν. 73, αριθ. 155-157, πίν. 77, αριθ. 190, πίν. 78, 199· 
PergForsch 2, πίν. 10, D3, πίν. 11, D21, D29-30, πίν. 12, D17-19, πίν. 14, D55, πίν. 16, D63-64, πίν. 18, D68.

168. Πρβλ. για παραπλήσιο κόσμημα το παράδειγμα Η 13/15 απάτην «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. U M , πίν. 87.
169. Βλ. Kopeke 1964, 63-64, πίν. 21, 34 αριθ. 8-9, 11, πίν. 41 αριθ. 3, 5-6.
170. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 327, εικ. 10, Α73, 338-339, εικ. 18- 

19, Β21, Β26, 374, εικ. 59, D25, 376, εικ. 61, D27· Corinth VII, III, πίν. 39, αριθ. 190, 494, 464· PergForsch 2, πίν. 14, D58- 
59 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.), πίν. 18, D67, D70 (γ'τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.)· Πατσιαδά 1983, πίν. 56, αριθ. 48-49, πίν. 61, αριθ. 
84-85, πίν. 71-72, αριθ. 153, 151, πίν. 74, αριθ. 170, πίν. 75, αριθ. 17Τ Eretria II, πίν. 15, αριθ. 63, πίν. 18, αριθ. 48· Demetrius 
I, πίν. 1-2,4, πίν. 37, αριθ. 3, πίν. 38, αριθ. 7, πίν. 39, αριθ. 3, πίν. 40, αριθ. 5, πίν. 41, αριθ. 1-3, πίν. 42, αριθ. 2· Μ. Τσιμπί- 
δου-Αυλωνίτη, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 38γ, 39δ· Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 52, Α4225, πίν. 53, Α4231, Α4206· Sam a- 
ria-Sebaste III, 237, σχέδ. 44, αριθ. 9-13.

171. Πρβλ. σχετικά το παράδειγμα αριθ. 400, όπου η κυματοειδής γραμμή με στιγμές στους κόλπους η οποία δια
κοσμεί τον ώμο αποτελεί απλοποιημένη απόδοση του κλαδιού κισσού, βλ. παραπάνω στην εξέταση του σχετικού κοσμή
ματος. Βλ. επίσης Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 163.
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Ο κωδωνόσχημος κρατήρας αρίθ. 43 είναι το μοναδικό παράδειγμα μέσα στο σύνολο των εξε
ταζόμενων αγγείων, όπου στη δεύτερη όψη του σώματος αποδίδονται περιδέραια με διπλούς πελέ- 
κεις (περίαπτα) στα σημεία ένωσης. Το θέμα αυτό αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση για την εγχώρια 
παραγωγή, ενώ παραπλήσιο ή συγγενικό απαντά τόσο σε παραδείγματα από τον αττικό Κεραμεικό 
όσο και σε άλλα από διάφορες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου172, χωρίς να λείπουν οι ανάλογες 
αποδόσεις και από την πρωιμότερη κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»173. Το θέμα απο
δίδεται ιδιαίτερα απλοποιημένο και μόνο χαρακτό, μορφή χαρακτηριστική για την τελική φάση της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», όπου εντάσσεται χρονικά και το εξεταζόμενο παράδειγμα.

6) Το «ιωνικό κυμάτιο» (ΓΙίν. 16· Χρονολογικός Πίνακας XLI)

Το «ιωνικό κυμάτιο», με φύλλα ή γραμμίδια ανάμεσα στα στοιχεία που το διαμορφώνουν, εμφανίζε
ται ως συμπληρωματικό διακοσμητικό θέμα στην κεραμική με την «επιχρυσωμένη διακόσμηση»174, 
ενώ με μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζεται σε παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» 
ήδη από την προλιμη φάση της, όπως φανερολνουν τα πολυάριθμα ευρήματα από διάφορες περιοχές 
του ελληνιστικού κόσμου και κυρίως από τη Μακεδονία175. Σε αντίθεση προς τις διαπιστώσεις αυτές, 
τα σχετικά παράλληλα σπανίζουν ανάμεσα στα ευρήματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από την 
κεντρική Κρήτη, καθώς το θέμα εμφανίζεται μόνο δυο φορές και διακοσμεί τον ώμο του αμφορίσκου 
αριθ. 133 και της προχοΐσκης ή αμφορίσκου αριθ. 140176. Τα παραδείγματα συγκεντροίνονται στατέ- 
λη του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ., ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον αμφορίσκο αριθ. 133 το δια- 
κοσμητικό σχήμα αποδίδεται μόνο γραπτό, όπου χαρακτηριστική είναι η σχεδιαστική επιμέλεια για 
την απόδοση των λεπτομερειών του θέματος. Αντίθετα, στο παράδειγμα αριθ. 140 το κόσμημα εμ
φανίζεται απλοποιημένο και γραμμικό, ενώ το χάραγμα χρησιμοποιείται εκτενέστερα, καθώς μπο
ρεί ευκολότερα να αποδώσει τα βασικά στοιχεία του θέματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογος τύ
πος διακοσμητικου θέματος αναγνιορίζεται και σε ορισμένα παραδείγματα της ομάδας «D» των με- 
λανόγραφων υδριών της κατηγορίας «Hadra»177, ενώ σε μία περίπτωση παραπλήσιο κόσμημα εμ
φανίζεται και σε αγγείο του εργαστηρίου της «δάφνης» από την ώριμη φάση της τεχνοτροπίας178.

7) Η κυματοειδής γραμμή (Πίν. 13, 15-21,23-27, 29 και 83, 86-87, 89· Χρονολογικός Πίνακας ΧΙΑ)

Η κυματοειδής γραμμή, που αποδίδει συνηθισμένο διακοσμητικό σχήμα για την κεραμική από 
την κεντρική Κρήτη, χρησιμοποιείται κυρίως ως δευτερευον θέμα σε αγγεία της κατηγορίας «Δυ

172. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 59-61, οχέδ. 1, ιδιαίτερατα παραδείγματα αριθ. 106, 109, 120· Reinach 1892, 51-52, 
πίν. ΙΧ:3, XI: 1, XI 1:3 (Κερτς)· Miller 1979, πίν. 15:α (Θεσσαλία)· ΙΙαπαβασιλείου 1910, πίν. 14:4 (Εύβοια).

173. Βλ. Kopeke 1964, 26, αριθ. 1, 3, πίν. 9:2, 10:2.
174. Βλ. σχετικά Kopeke 1964, πίν. 11, αριθ. 2, πίν. 12, αριθ. 2-3, 6, πίν. 47, αριθ. 7.
175. Για την περιοχή της Μακεδονίας, βλ. σχετικά Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάψοι Βέροιας, 162, πίν. 68-69, Π 1422, 

Π 13422, Π 1223 και ιδιαίτερα υποσημ. 146, όπου περισσότερα παραδείγματα. Για παραδείγματα από άλλες περιοχές, 
βλ. Watzinger 1901, 73, αριθ. 13 (Αττική)· Corinth VII, III, πίν. 39, αριθ. 418, 428 (Κόρινθος)· Πατσιαδά 1983, πίν. 53, 
αριθ. 23, πίν. 64, αριθ. 100, πίν. 66, αριθ. 113-114, 116-117, πίν. 75, αριθ. 169 (Ρόδος)· PergForsch 2, 52, πίν. 21, D80 
(Πέργαμος)· Samaria-Sebaste III, 240, σχέδ. 45, αριθ. 4 (Σαμάρεια).

176. Πρβλ. επίσης ανάλογο κόσμημα στο θραύσμα G9 από το ιερό της Δήμητρας, που δεν περιλαμβάνεται στον πε- 
ριγραφικό κατάλογο, βλ. K D S , πίν. 19.

177. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 23738 του Μουσείου Μπενάκη, Alex. 5872, 1744 του Μουσείου της Ρόδου, βλ. H adra  
Vases, πίν. 90, 391-393, 408· Α Δ  18 (1963), Χρονικά, πίν. 375α.

178. Πρβλ. σχετικά την υδρία Cairo 26227, έργο του «ζωγράφου των περίπλοκων ελίκων», βλ. H adra Vases, 17, πίν. 
228-230.
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τικής Κλιτύος», συνηθέστερα πλαισιώνει την κυρία ζώνη διακόσμησης και συχνότερα συνδυάζεται 
με σειρά στιγμών (αριθ. 14,74-76, 131, 134, 146, 158-159, 170-171, 173, 187, 196,201-202,205,207, 
209-210, 213-216, 357, 656), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύει τη μορφή του δελq)lvιoύ ως 
στοιχείο υποδήλωσης του φυσικού περιβάλλοντος (αριθ. 207, 210, 399). Για την εγχώρια παραγω
γή ο διακοσμητικός αυτός τρόπος αναφαίνεται σε αγγεία από την ώριμη ή την τελική φάση της κα
τηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», χωρίς το ίδιο διακοσμητικό στοιχείο να απουσιάζει από παραδείγ
ματα άλλων περιοχών179, ενώ σπανιότερα χαρακτηρίζει και υδρίες της ομάδας «Ο»180. Επίσης, η 
παρουσία του θέματος διαπιστώνεται και ευρύτερα, μολονότι τα γνωστά παράλληλα είναι σχετικά 
ολιγάριθμα και στην πλειονότητά τους προέρχονται από την Αγορά των Αθηνών181. Η κυματοειδής 
γραμμή, αν και χρησιμοποιείται οε όλη τη χρονική διάρκεια που επικρατεί η τεχνοτροπία στην εγ
χώρια παραγωγή, εμφανίζεται συχνότερα περί τα τέλη του 3ου-αρχες του 2ου αι. π.Χ. και συνηθε
στερα διακοσμεί μικρά αγγεία, κυρίως πρόχους ή κανθάρους ποικίλων παραλλαγών. Επίσης, δεν 
λείπουν οι αποδόσεις σε άλλα σχήματα κεραμικής, όπως είναι η οινοχόη (αριθ. 205, 209) και ο αμ- 
φορίσκος ή η προχοΐσκη (αριθ. 134).

Σε αντίθεση προς τις παραπάνω περιπτώσεις, οι κατακόρυφες κυματοειδείς γραμμές, που 
αγκαλιάζουν ακτινωτά το κατώτερο σώμα των κανθάρων με τις δακτυλιόσχημες λαβές αριθ. 658- 
660, αντιπροσωπεύουν αρκετά χαρακτηριστική αλλά σπάνια διακοσμητική έκφραση για αγγεία 
της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» γενικότερα182. Τα παραδείγματα χρονολογούνται στα τέλη του 
3ου αι. π.Χ., ενώ το διακοσμητικό αυτό σχήμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απλοποίηση το)ν ανά
γλυφων φύλλων ή ακτινών, που απλώνονται στο σώμα των «μεγαρικών» σκύφων και αποδίδουν χα
ρακτηριστικό τρόπο διακόσμησής τους183. Το θέμα αυτό δεν φαίνεται να είναι συνηθισμένο για 
την τεχνοτροπία «Δυτικής Κλιτύος», καθώς σπανίζουν τα ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα 
από άλλες περιοχές184. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχο κόσμημα με συγγενική 
απόδοση εμφανίζεται σε υδρία της ομάδας «ϋ» της κατηγορίας «Ηπάο»185, καθώς επίσης και σε 
μια δεύτερη από την όψιμη φάση της ομάδας «Σ», όπου το ανάλογο θέμα διατυπώνεται ανάγλυφα 
κατ’ απομίμηση των «μεγαρικών» σκύφων186.

8) Ο αστράγαλος (Π ίν. 23, 29, 55 και 87, 105- Χρονολογικός Πίνακας XLI)

Ο αστράγαλος χρησιμοποιείται ως δευτερεύον διακοσμητικό θέμα σε δύο αγγεία με προέλευση 
την Κνωσό (αριθ. 76, 209)187, χρονολογούμενα περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Επίσης, με παραπλή
σια μορφή εμφανίζεται στη φιάλη τύπου «Medusa bowl» αριθ. 427 και κατά κύριο λόγο χαρακτη

179. Πρβλ. σχετικά Rotroff 1991, πίν. 31-32, αριθ. 64-65, 68a-b.
180. Πρβλ. σχετικά Adriani 1952α, 20, 22, σχέδ. 15, 17- Hadra Vases, 31, πίν. 363-365 (Alex. 7449), 372-373.
181. Βλ. σχετικά Agora XXIX, 68' Corinth VII, III, πίν. 40, 45, αριθ. 541 (α' μισό του 2ου αι. π.Χ.).
182. Ανάλογος η παραπλήσιος διακοσμητικός τρόπος απαντά και σε ελάχιστα αγγεία απάτην αθηναϊκή Αγορά, χρο

νολογούμενα στους υοτεροκλασικοΰς χρόνους και στον 3ο αι. π.Χ., βλ. Agora XXIX, 67.
183. Βλ. ενδεικτικά Η. Thompson 1934, 383-386, 404-406, σχέδ. 70-71, D39-D40, οχέδ. 73a-b, D44, σχέδ. 93a-b, 94, 

Ε74-Ε75· Corinth VII, III, πίν. 66, 69, 71, 77, 82, αριθ. 795, 817, 836, 904, 938.
184. Ως παραπλήσιο δείγμα από την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος» θα μπορούσε να αναφερθεί η υδρία 6024 του 

Μουσείου του Μονάχου, όπου ο διακοσμητικός αυτός τρόπος εκφράζεται με ανάγλυφα στοιχεία, βλ. Nuovo vaso, 100, εικ. 
5· Guerrini 1964, πίν. X, F22.

185. Πρόκειται για την υδρία του Βερολίνου, έργο του αγγειογράφου Πυλώνα (225-215 π.Χ.). Πρβλ. επίσης μια δεύ
τερη υδρία της πρώην συλλογής Μπενάκη, βλ. σχετικά Guerrini 1964, πίν. I, III, Al, Β28.

186. Η υδρία βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και αποδίδεται στο «ζωγράφο του μαιάν- 
δρου» (225-195 π.Χ.), βλ. σχετικά Sepulchral Vases, 404, εικ. 10· Guerrini 1964, πίν. X, F20. Για περισσότερα σχόλια, βλ. 
παρακάτω οτο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.

187. Πρβλ. επίσης το θραύσμα Η28/14, που δεν περιλαμβάνεται στον περιγραφικό κατάλογο, βλ. UM, πίν. 97.
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ρίζει τα έργα που προσγράφονται στο «ζωγράφο του δελφινιού»188. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
θέμα, όμοιο η παραπλήσιο, απαντά σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από τον αττικό 
Κεραμεικό ήδη από τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.189, ενώ δεν λείπουν οι ανάλογες αποδόσεις και σε πα
ραδείγματα από άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου190.

Β. ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΗADRA»

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η διακοσμητική κατηγορία «Hach a»191, που οφείλει την ονομασία της στην ομώνυμη αλεξανδρι
νή νεκρόπολη192, με τα γραπτά, κυρίως φυτικά θέματά της193, αντιπροσωπεύει χαρακτηριστική τε
χνοτροπία διακόσμησης ελληνιστικών αγγείων, κατά κανόνα υδριών194, δείγματα της οποίας ήλ
θαν στο φως για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από ανασκαφική έρευνα στις πτολε- 
μαϊκές νεκροπόλεις της Α\εξάνδρειας195. Για την προέλευση της διακοσμητικής αυτής αρχής χρή
σιμα στοιχεία προσφέρουν τα αγγεία από την πρωιμότερη νεκρόπολη στο Sciatbi, όπου στο θεμα-

188. ΒΑ. σχετικά στην εξε'ταση του διακοσμητικου θέματος του δελφινιού και του κυκνου.
189. Βλ. σχετικά Agora  XXIX, 63-64.
190. BA. Corinth VII, III, 90, αριθ. 529, πίν. 54 (225-200 π.Χ.).
191. Η διακοσμητική τεχνοτροπία «Hadra» εκπροσωπείται από δυο κυρίες κατηγορίες κεραμικής: α) τα μελα- 

νόγραφα αγγεία και β) τις υδρίες με λευκό βάθος. Το κεραμικό υλικό που εξετάζεται σε αυτήν τη μελέτη περιλαμβά
νει αγγεία από την πρώτη κατηγορία, καθώς εκείνα από τη δεύτερη εντοπίζονται οε περιοχές εκτός Κρήτης και απο
δίδουν προϊόντα άλλων κεραμικών εργαστηρίων. Σχετικά με την κατηγορία των λευκών υδριών αξίζει να σημειωθεί 
επιγραμματικά ότι το σχήμα της υδρίας αυτοΰ του τόπου θυμίζει το ανάλογο των υδριών του 4ου αι. π.Χ., ενώ ξεχω
ριστό γνώρισμα αποτελεί η πολύχρωμη και ιδιαίτερα εξίτηλη διακόομηση. Οι υδρίες με λευκό βάθος τοποθετούνται 
χρονολογικά στον 3ο-α' μισό του 2ου αι. π.Χ. και είχαν αποκλειστικά ταφική χρήση. Πολυάριθμα παραδείγματα του 
τυπου έχουν βρεθεί κυρίως στη νεκρόπολη του Sciatbi, ενώ αρκετά πρόσφατα αξιόλογο σύνολο λευκών υδριών έχει 
προέλθει από νεκροταφεία της Ρόδου, βλ. σχετικά H adra  Vases, Μέρος A', 5‘ A. Γιαννικουρή, Γ ' Ε λλΚ ερ , 302-310, πίν. 
233-245.

192. Για την ονομασία της κατηγορίας «Hadra», βλ. σχετικά σχόλια στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του 
οχήματος.

193. Εκτός από τα φυτικά κοσμήματα, που είναι τα συνηθέστερα της κατηγορίας, χαρακτηριστικά θέματα αποτε
λούν επίσης τα γεωμετρικά ή οι αποδόσεις μορφών, που εμφανίζονται κυρίως σε αλεξανδρινά παραδείγματα της ομάδας 
«D», ενώ απουσιάζουν σχεδόν εντελώς από το κεραμικό υλικό που εξετάζεται οε αυτήν τη μελέτη, βλ. σχετικά H adra  I, 
117-137, 140-144- H adra Vases, Μέρος Β', 9-35.

194. Η διαπίστωση αυτή ισχύει κυρίως για τα ευρήματα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Α\εξάνδρειας, όπου 
το κυρίαρχο σχήμα ανάμεσα στα αγγεία της τεχνοτροπίας «Hadra» είναι η υδρία, ενώ ένας μόνον αμφορέας και ελάχκττοι 
λέβητες αναφέρονται από το Sciatbi, βλ. Sciatbi, 37, 42, πίν. 44, αριθ. 62 (Alex. 10687), αριθ. 77 (Alex. 19091)· H adra Vases, 
Μέρος A', 6, ιδιαίτερα υποσημ. 8, πίν. 52Α (Tübingen 5244/25). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η υδρία ήταν το κατά 
κανόνα ταφικό αγγείο στον 3ο αι. π.Χ., δεδομένο που ενιοχυεται από την πληθώρα των υδριών της ομάδας «BL», από τις 
αλεξανδρινές νεκροπόλεις, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 83-84.

195. Η έρευνα σχετικά με την κατηγορία «Hadra» είχε κατ’ αρχήν επικεντρωθεί κυρίως στα ενεπίγραφα αγγεία του 
είδους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα μορφολογικά ή διακοσμητικά στοιχεία της κατηγορίας, βλ. σχετικά 
Merriam 1885- Néroutsos 1888- Sciatbi. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το θέμα της τυπολογικής εξέλιξης των γραπτών 
κοσμημάτων των αγγείων της ομάδας «L» ήταν ο Pagenstecher, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι η διακόσμησή τους 
έχει δεχθεί επιδράσεις από τις περιοχές της Βοιωτίας, της Απουλίας ή της Κόπρου και προσδιόρισε τη χρονική έκταση 
της κατηγορίας στην περίοδο από τα τέλη του 4ου έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Αργότερα, μετά από δυσμενείς κριτικές 
αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις απόψεις αυτές και να δηλώσει ότι τα αγγεία τόπου «Hadra», εξαιτίας της χαμηλής ποι
ότητας τόσο στην κατασκευή όσο και στη διακόσμησή τους, δεν μπορούν να χρονολογηθούν σαφέστερα, βλ. Sepulchral 
Vases· Pagenstecher 1913. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν αργότερα και οι Rönne, Cook και Guerrini, ενώ ελάχιστα 
διαφωτιστικές για το θέμα της διακόσμησης μπορούν να θεωρηθούν οι μελέτες των Cumont και Picard, βλ. σχετι-
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τολόγιο κυριαρχούν τα φυτικά και γραμμικά κοσμήματα, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η παντελής 
απουσία παραστάσεων ή περίπλοκων συνθέσεων196. Με την προϋπόθεση αυτή φαίνεται ότι τα γρα
πτά κοσμήματα αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της κατηγορίας ήδη από την αρχική της φά
ση. Αντίθετα, οποιαδήποτε σύνδεση της μορφής ή της απόδοσής τους με προγενέστερες διακο- 
σμητικες αρχές δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα δικαιολογημένη, καθολς τα φυτικά θέματα, όπως 
το κλαδί της δάφνης ή του κισσού, αποτελούν συνηθισμένα κοσμήματα για την ελληνιστική αγγει
ογραφία γενικότερα197. Επιπλέον, η χρήση όμοιας τεχνικής για την απόδοση των κοσμημάτων198, 
η οποία δεν διαπιστώνεται σε άλλες σύγχρονες διακοσμητικές κατηγορίες, επιτρέπει να θειορηθεί 
το τεχνοτροπικό χαρακτηριστικό ως δημιούργημα των τοπικών εργαστηριλον της Φαιστού, καθώς 
αναγνωρίζεται μόνο σε αγγεία τύπου «Ε^δο», τα οποία αποδίδουν εγχώρια παραγωγή.

Ο αριθμός των αγγείων από την κεντρική Κρήτη, που αντιπροσωπεύει τη διακοσμητική κα
τηγορία «Ηπόι^», είναι αναλογικά μικρότερος σε σχέση με τα παραδείγματα της κατηγορίας «Δυ
τικής Κλιτύος» (Διάγραμμα 1, σ. 25). Επίσης, τα αγγεία στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι 
υδρίες, χωρίς να λείπουν και άλλα είδη, όπως οινοχόες, λέβητες, πινάκια, υδρίες-θήλαστρα ή κρα
τήρες. Τα παραδείγματα στο σύνολό τους προέρχονται από δύο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 
του κεντρικού χώρου της Κρήτης, τη Μεσαρά και την Κνωσό (Διαγράμματα 2, 5, σ. 296, 318). Πά
ντως, ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις από άλλες περιοχές της κεντρικής Κρήτης, όπως τη Λότ
το, την Απολλωνία ή τη Λατώ, θα πρέπει να θεωρηθούν ως απομιμήσεις των αγγείων τύπου «ΗηΘιή» 
(Χάρτης 1, σ. 25), δεδομένο που υποδηλώνει ότι η κεραμική παράδοση των μεγάλων εργαστηρίο)ν 
πιθανότατα άσκησε κάποια επίδραση σε ορισμένα δευτερεύοντα, περιφερειακά εργαστήρια της κε
ντρικής Κρήτης199.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος αριθμός των παραδειγμάτων από την περιοχή της Μεσαράς 
δεν εκπροσωπεί και ανάλογη ποικιλία διακοσμητικών θεμάτιον, καθώς σε όλες σχεδόν τις περιπτώ- 
σειςτα κοσμήματα είναι απλά γραπτά, γραμμικά ή φυτικά, τα οποία επαναλαμβάνονται σχεδόν στε
ρεότυπα επάνω στην επιφάνεια του αγγείου. Ωστόσο, σταθερή προτίμηση παρατηρείται για ορισμέ
να θέματα, όπως το κλαδί του κισσού, της δάφνης ή οι συνδυασμοί των ελίκων, ενώ με μικρότερη 
συχνότητα εμφανίζονται άλλα κοσμήματα, όπως τα ανθέμια, οι ρόδακες ή οι κυματοειδείς γραμ
μές200. Τα θέματα αυτά, όπως καταδεικνύει και η διακοσμητική παράδοση της εποχής, αναγνωρί

κά Rönne - Fraser 1953, 84-94· R.Μ. Cook I960- Guerrini 1964· Curnont 1924, 193-195· Picard 1938-1939, 3-20. Εκτός 
από τους παραπάνω μελετητές, κατά καιρούς υπήρξαν αρκετές μελέτες για το θέμα, βλ. Brannert 1950-1951, 231 -263· 
N uovo  vaso, 97-103· Callaghan 1984, 789-794· La Rosa 1984, 804-818. Θεμελιακή για το θέμα της χρονολόγησης των 
α γγείω ν  «Hadra» με βάση τόσο την τυπολογία όσο και τη διακόσμηση είναι η πρόσφατη μελέτη του A. Enklaar, Η  adra  
Vases.

196. Για το θέμα αυτά ξεχωριστή σημασία έχει η άποψη του Breccia, ο οποίος παρατήρησε ότι στο Sciatbi όλα τα αγ
γεία είχαν διακόσμηση φυτική, ενώ απούσιαζαν τελείως οι εικονιστικές συνθέσεις, οι οποίες συχνά διακοσμούν ευρήμα
τα από άλλες νεότερες νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, βλ. Sciatbi, 27.

197. Η άποψη του Pagenstecher, ότι δηλαδή η διακόσμηση των αγγείων «Hadra» με μελανό χρώμα επάνω σε ανοι
χτό βάθος έχει δεχθεί επιρροές από την κεραμική της Απουλίας ή του Καβειρίου της Βοιωτίας, ενώ σε ό,τι αφορά τα γε
ωμετρικά θέματα από την κεραμική της Κύπρου, δεν ευσταθεί, καθώς τα κοσμήματα αυτά παρουσιάζουν αμυδρές και γε
νικού τύπου ομοιότητες με τα αγγεία τύπου «Hadra», ενώ δεν πρέπει να λησμονεί κανείς το γεγονός ότι το κλαδί της δάφ
νης ή του κισσού είναι από τα συνηθέστερα διακοσμητικά θέματα στην ελληνιστική αγγειογραφία, βλ. σχετικά Sepulchral 
Vases, 390, 405-406. Για το ίδιο θέμα, βλ. επίσης Inscrizioni, XIV· Guerrini 1964, 11 · Fraser 1972, I, 64.

198. Για την τεχνική κατά την απόδοση των θεμάτων, βλ. παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
199. Πρβλ. τα πινάκια αριθ. 450, 452 ή τους σταμνοειδείς λέβητες αριθ. 460, 461,488 από τη Λύττο, καθώς επίσης 

και το λέβητα αριθ. 8 από την Απολλωνία, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη 
του σχήματός τους. Χαρακτηριστικά ακόμη παραδείγματα αποτελούν οι δύο κρατήρες από τη Αατώ, μολονότι στην πε
ρίπτωση αυτή η κατασκευαστική-διακοσμητική σύνδεσή τους με την κατηγορία «Hadra» είναι γενική, βλ. σχετικά Ducrey 
é ta l. 1976, 254-255, εικ. 1-2.

200. Για την αναλυτική παρουσίαση τοιν διακοσμητικών θεμάτων, βλ. στην εξέταση που ακολουθεί.
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ζονται συχνά και σε άλλες κατηγορίες διακόσμησης201. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο 
για τον αρχικό οικιακό προορισμό των αγγείων τυπου «ΗεΘο », χωρίς να αποκλείει τη δυνατότητα 
για έναν κατοπινό διαφορετικό σκοπό, δηλαδή ταφικό202.

Η κρητική προέλευση, η γεωγραφική διάδοση ή τα χρονικά όρια της κατηγορίας «Ηπόο» εί
ναι θέματα που έχουν ήδη επισημανθεί οτη μορφολογική επισκόπηση των αγγείων αυτου του εί
δους203. Στο σημείο όμως αυτό θεωρείται απαραίτητη η εργαστηριακή αναγνώριση των διακο- 
σμητικών θεμάτων και η χρονολογική ταξινόμησή τους, στο μέτρο του δυνατου, για το λόγο ότι ο 
κατά κανόνα ενιαίος χαρακτήρας οτη διακόσμηοη, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ποικιλία 
των κοσμημάτων, δεν επιτρέπουν σε κάθε περίπτωση την ανίχνευση συγκεκριμένων αγγειογράφων 
ή την ένταξη των θεμάτων σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια204. Στην περίπτωση αυτή χρήσιμα 
στοιχεία για το ζήτημα της ταξινόμησης των διακοσμητικών θεμάτων μπορούν να προσφέρουν τα 
αλεξανδρινά παράλληλα, καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία κοσμημάτων. Πέρα όμως από 
τη διαπίστωση αυτή, ξεχωριστή σημασία έχει η κοινή εργαστηριακή προέλευση των δυο αυτών 
ομάδων. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει αναλογικά τη θεώρηση των αλεξανδρινών και κρητικών αγ
γείων ως ομοιογενιόν συνόλων και προσφέρει τη δυνατότητα για την από κοινού εξέταση των δυο 
αυτών σειρών.

Το σύνολο των αγγείων τυπου «Σ^άια», που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη κατανέμεται σύμ
φωνα με την ταξινόμηση του ΕπΣ^ττ οε δυο κυρίες, διαφορετικές μεταξύ τους κατηγορίες ή σει
ρές, οι οποίες αποδίδουν προϊόντα ισάριθμων κεραμικών εργαστηρίων205. Στην πρώτη και πολυ
πληθέστερη περιλαμβάνονται τα παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν το εργαστήριο της «δάφ
νης» ή ομάδα «Ε»206, με τόπο καταγωγής τους την περιοχή της Φαιστού. Αντίθετα, η δεύτερη σει
ρά, γνωστή και με την ονομασία «ϋ» ή εργαστήριο του «δελφινιού»207, αποδίδεται στην κεραμική 
παραγωγή της Κνωσού, όπου σε αντίθεση προς την ομάδα «Σ» τα παραδείγματα που την εκπρο
σωπούν είναι ολιγάριθμα και θραυσματικής διατήρησης (Διαγράμματα 2, 5, ο. 296, 318).

201. Παραπλήσια θέματα εμφανίζονται επίσης στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος», ενώ συγγενικά κοσμήματα ως 
συμπληρωματικά στοιχεία αναγνωρίζονται και στην κεραμική των κλασικών χρόνων, πρβλ. ενδεικτικά Πατοιαδά 1983, 
106, πίν. 58, 66β, 67α-β, 68β-γ, 73α (δεξιά), γ.

202. Σε αντίθεση με τις υδρίες που προέρχονται από την περιοχή της Μεσαράς, για τις οποίες η αρχική οικιακή χρή
ση είναι πιθανότερη, εκείνες από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις ήταν κατασκευασμένες μόνο για ταφική χρήση, όπως φα
νερώνουν ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα η αποκλειστική παρουσία τους σε τάφους, η τέφρα των νεκρών μέσα σε αυ
τές ή ακόμη οι μικρές οριζόντιες κυλινδρικές λαβές, που συχνά κολλουν επάνω στην επιφάνεια του αγγείου έτσι ώστε να 
αποβαίνουν δύσχρηστες και, τέλος, η ίδια η διακόσμηοη, η οποία σε πολλά παραδείγματα έχει αποκλειστικά ταφικό χα
ρακτήρα, βλ. σχετικά H adra Vases, 65-72, 81-82. Για τον τύπο των λαβών, πρβλ. τις μελαμβαφείς υδρίες από τους τάφους 
στο Καμηλάρι, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων. Ανάλογο σχήμα έχουν οι λαβές ορισμένων υδριών 
της ομάδας «BL», όπως και της κατηγορίας με το λευκό βάθος, βλ. σχετικά H adra Vases, πίν. 439 (Cairo 26241)· A. Γιαν- 
νικουρή, Γ ' Ε λλΚ ερ , πίν. 233-245.

2Θ3. Βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
204. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα των ανάλογων υδριών από την Α\εξάνδρεια, όπου το πλουσιότερο θεματολόγιό 

τους καθιστά ευκολότερη τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένους αγγειογράφους της εποχής, βλ. σχετικά H adra  I, 116-144· 
H adra Vases, Μέρος B', 9-35.

205. Βλ. σχετικά H adra  I, 117-144· H adra  II, 48-60· H adra Vases, Μέρος A', 22-27, Μέρος B', 1-35.
206. To λατινικό γράμμα «L» είναι το αρχικό της αγγλικής λέξης «laurel» ή της γαλλικής «laurier», που σημαίνει 

«δάφνη». Η ονομασία αυτή δόθηκε στη συγκεκριμένη ομάδα από το χαρακτηριστικό δάφνινο στεφάνι που στολίζει το 
λαιμό των υδριών αυτών, βλ. σχετικά H adra I και H adra  II.

207. Το λατινικό γράμμα «D» είναι το αρχικό της αγγλικής λέξης «dolphin» ή της γαλλικής «dauphin», που ση
μαίνει «δελφίνι» και αποδίδει χαρακτηριστικό διακοσμητικό θέμα της ομάδας αυτής, βλ. σχετικά στην προηγούμενη 
υποσημείωση.
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I. TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «ΔΑΦΝΗΣ» (ΟΜΑΔΑ «L»)

Τα αγγεία που συγκροτούν την ομάδα του εργαστηρίου της «δάφνης» είναι κυρίως υδρίες208, ενώ 
συγκριτικά μικρότερος αριθμός παραδειγμάτων αντιπροσωπεύει άλλα είδη κεραμικής, όποις κρα
τήρες (αριθ. 647), υδρίες/θήλαστρα (αριθ. 602, 622), σταμνοειδείς λέβητες (αριθ. 646) ή οινοχόες 
(αριθ. 645). Στην ομάδα αυτή πρωτεύοντα ρόλο, τόσο από αριθμητική άποψη όσο και από την ποι
κιλία κοσμημάτων, κατέχουν οι υδρίες, οι οποίες δανείζουν ορισμένα διακοσμητικά θέματά τους 
και στα άλλα είδη των αγγείων τύπου «Ηπόι^» της εγχώριας κεραμικής, χωρίς όμως το δεδομένο 
αυτό να υποδηλώνει την ύπαρξη αξιόλογου θεματολογίου στις υδρίες της ομάδας «Σ». Αξίζει να 
επιοημανθεί ότι, παρά την περιορισμένη ποικιλία στο θεματολόγιο των αγγείων, οι υδρίες από τη 
Μεσαρά συγκροτούν μια πρώτη ενδεικτική και παράλληλα χαρακτηριστική εικόνα της διακοσμη- 
τικής αυτής τεχνοτροπίας για τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς μέχρι σήμερα αντίστοιχο υλικό εί
χαν δώσει μόνον οι πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας. Πέρα όμως από τις διαπιστώσεις 
αυτές, για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος της διακόσμησης των υδριών της 
ομάδας «Σ», είναι αναγκαίο και χρήσιμο να προηγηθούν ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, οι 
οποίες σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης και απόδοσης των κοσμημάτων επάνω στην επιφά
νεια του αγγείου.

Τα θέματα που επανειλημμένως εμφανίζονται στις υδρίες της ομάδας «Σ» είναι γραπτά209, φυ
τικά ή γραμμικά210, και απλώνονται συνήθως με παχύ πινέλο, πάντοτε πριν από το ψήσιμο, επάνω 
στο σχεδόν ομοιόχρωμο με τον πηλό επίχρισμα, το οποίο έχει καλύψει τη λεία επιφάνεια του αγ
γείου. Το χρώμα είναι αραιό και θαμπό, ποικίλλει χρωματικά από το μελανό έως το κοκκινωπό, 
ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου κάτω από το λεπτό στρώμα της βαφής διακρίνεται το 
χρώμα του πηλού211. Τα διακοσμητικά θέματα οργανώνονται σε ζώνες επάνω στην επιφάνεια της 
υδρίας, συνηθέστερα με κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά, ακολουθούν δηλαδή τη φο
ρά της ελληνικής γραφής212.

Όλες γενικά οι υδρίες της ομάδας «Σ» εμφανίζουν ένα βασικό διακοσμητικό σχήμα με μεγάλη 
ομοιότητα στην απόδοση των θεμάτων, δεδομένο που οφείλεται τόσο στην κοινή εργαστηριακή

208. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις υδρίες «L» τΰπου «Hadra», βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχή
ματος, όπου υπάρχει λεπτομερής κατάλογος προέλευσης με αριθμούς καταγραφής, στοιχεία τα οποία, προς αποφυγή 
άσκοπης επανάληψης, δεν αναφέρονται εδώ.

209. Σε αντίθεση με τη χρήση της εγχάραξης τόσο οτη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», ιδιαίτερα 
στην όψιμη φάση της, όσο και στην προγενέστερη μελανόμορφη κεραμική, η ομάδα «L» χρησιμοποιεί σπανιότατα το χά
ρ αγμ α . Τούτο απαντά μόνο σε ελάχιστα αλεξανδρινά αγγεία από την όψιμη φάση και σημειώνεται στη θέση της εξηρη- 
μένης ταινίας στο κατώτερο τμήμα της βάσης, ενώ κάποτε χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση των διαχωριστικών πλαι- 
σίων οτα πλάγια των οριζόντιων λαβών (υδρία Μονάχου 6105). Εξαίρεση αποτελεί μία μόνον υδρία με παράσταση ζώων, 
όπου διαπιστώνεται χρήση εγχάραξης, βλ. σχετικά H adra Vases, 16, πίν. 308, 315.

210. Από τις υδρίες του συνόλου απουσιάζουν τα παραδείγματα με παραστάσεις μορφών, ταφικών σκηνών ή αγώ- 
νων, καθώς επίσης και μεμονωμένων συμβόλων, όπως για παράδειγμα είναι το αλάβαστρο, το ριπίδιο ή ο τρίποδας, θέ
ματα που συχνά αναγνωρίζονται οτα αλεξανδρινά παράλληλό τους, βλ. σχετικά H adra Vases, 67, πίν. 71-74.

211. Εκτός από το καοτανό-μέλανο χροιμα οτα αλεξανδρινά παραδείγματα συχνά χρησιμοποιείται και το λευκό ως 
δευτερεύον χρώμα για να τονίσει ορισμένες λεπτομέρειες της διακόσμησης. Επιπλέον, σε μία περίπτωση (υδρία Kassel 
Τ.496) απαντά το τριανταφυλλί και το καστανό, ενώ σε μια δεύτερη (Alex. 5284) το κόκκινο και το καστανό, βλ. σχετικά 
H adra  Vases, Μέρος A', 16. Παράλληλα, η πολύχρωμη διακόσμηση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις υδρίες με λευκό βάθος, ενώ 
απαντά συχνά και στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος», βλ. στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική αυτή τεχνοτροπία. Για τις 
υδρίες με λευκό βάθος, βλ. Γιαννικουρή, ό.π. υποσημ. 202.

212.0 τρόπος αυτός απόδοσης των θεμάτων συχνά δημιουργεί πρόβλημα στην ένταξή τους μέσα στο διαθέσιμο δια- 
κοσμητικό πεδίο, καθώς, όπως φανερώνουν ορισμένα αλεξανδρινά παραδείγματα, ο χώρος στα δεξιά της κύριας με
τόπης συχνά δεν επαρκεί για την ανάπτυξη των θεμάτων, με αποτέλεσμα τα κοσμήματα ή ακόμη και η παράσταση στο 
τμήμα αυτό άλλοτε να συμφύρονται άλλοτε πάλι να απλώνονται έξω από τα όρια της μετόπης, βλ. σχετικά H adra Vases, 
Μέρος A', 16, πίν. 28-29.
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προέλευσή τους όσο και στο περιορισμένο φάσμα των διακοσμητικών στοιχείων τα οποία αντι
προσωπεύουν. Παράλληλες ταινίες περιτρέχουν την επάνω επιφάνεια του χείλους, ενώ στην εξω
τερική περίμετρο υπάρχουν εγκάρσια γραμμίδια. Το λαιμό αγκαλιάζει τυποποιημένο δάφνινο 
στεφάνι213, του οποίου τα άκρα ενώνονται με ποικιλόμορφα κοσμήματα στην κυρία όψη. Στο ύψος 
του ώμου και των οριζόντιων λαβών παράλληλες ταινίες δημιουργούν από μία μετόπη οε κάθε 
όψη, οριζόμενη στα πλάγια από ορθογώνια διαχωριστικά πλαίσια. Σε ορισμένα ακόμη αγγεία 
από την ώριμη φάση της κατηγορίας εμφανίζονται συμπληρωματικά θέματα και επάνω από τις 
οριζόντιες λαβές214. Από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής κρέμονται ζεύγη ελίκων σε ποικίλους 
συνδυασμούς, ενώ στην κύρια μετόπη απλώνονται φυτικά ή γραμμικά θέματα. Η βάση είναι ολό- 
βαφη, πλην εξηρημένης ταινίας στο κατιότερο τμήμα, ενώ το μήκος των λαβιόν διακοσμούν συ- 
νηθέστερα εγκάρσια γραμμίδια. Χαρακτηριστικό και συνηθισμένο στοιχείο των υδριών είναι η 
χαμηλή ποιότητα στην απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων και η έλλειψη μέριμνας στην εκτέ
λεσή τους, καθώς σε ελάχιστα μόνο παραδείγματα διαφαίνεται η προσπάθεια των τεχνιτών για 
επιμελέστερη απόδοση215. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή στην πρώιμη φάση 
της τεχνοτροπίας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί γενικά περίοδος δοκιμής της νέας τεχνικής. Το 
δεδομένο αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος δικαιολογεί την απειρία των κεραμέων-αγγειογράφοιν, οι 
οποίοι βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης. Όπως προα- 
ναφέρθηκε, το κλαδί της δάφνης ή του κισσού είναι από τα επικρατέστερα θέματα ανάμεσα στα 
αγγεία αυτού του συνόλου, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κοσμήματα αυτά εμφανίζονται με 
την ίδια σχεδόν συχνότητα και χωρίς ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στην απόδοση τόσο σε πρώιμα 
όσο και σε όψιμα παραδείγματα της ομάδας216. Η μοναδική διαφορά μεταξύ τους εντοπίζεται κυ
ρίως στον τρόπο σύνθεσης των κοσμημάτων, καθώς στα νεότερα αγγεία διαφαίνεται η προτίμη
ση για περισσότερο σύνθετους συνδυασμούς, στοιχείο που απουσιάζει από τα παλαιστερα παρα
δείγματα του συνόλου217.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ίδια φυτικά θέματα αναγνωρίζονται και σε άλλες μεγάλες ομάδες 
της κατηγορίας «ΡΌδο», ενώ η μεταξύ τους διαφορά βρίσκεται στην απόδοσή τους218. Ο διαφο

213. Η παρουσία του γραπτού δάφνινου στεφανίου στο Λαιμό των υδριών πιθανότατα αποτελεί αντιγραφή ή απομί
μηση του χάλκινου, το οποίο οι εύποροι του 4ου-3ου αι. π.Χ. προσέφεραν ως δώρο στους νεκρούς και συχνά τοποθετού
σαν στο λαιμό του αγγείου, πρβλ. σχετικά Sciatbi, πίν. 37, αριθ. 47, ενώ περισσότερα παραδείγματα φυλάσσονται στο 
Μουσείο της Αλεξάνδρειας, βλ. H adra  I, 110.

214. Η διακοσμητική αυτή αρχή εμφανίζεται για πρώτη φορά στα αγγεία του «ζωγράφου των Κενταύρων», όπου 
χαρακτηριστικό θέμα είναι το ανθέμιο και οι ταινίες στο μήκος των οριζόντιων λαβών, οι οποίες τελειώνουν σε περί
πλοκες έλικες με στροφή προς τα επάνω, στοιχείο με έντονη μεταλλική αντίληψη, βλ. σχετικά H adra  Vases, Μέρος Β', 14- 
15, πίν. 169, 173Β, 181, 189. Πρβλ. επίσης την παραπλήσια απόδοση τιον απλών υδριών ή τύπου «AS», βλ. στο σχετικό 
κεφάλαιο.

215. Με περισσότερη επιμέλεια αποδίδονται συνήθως τα κοσμήματα στην κύρια μετόπη και σπανιότερα στον ώμο, 
ενώ σε ορισμένα όψιμα αλεξανδρινά αγγεία με ανάλογη επιμεΑεια σχηματίζονται τα θέματα επάνω και γύρω από τις ο
ριζόντιες λαβές, πρβλ. σχετικά H adra Vases, 65, πίν. 163, 186, 243, 301-302, 337. Το στοιχείο αυτό ανιχνεύεται καλύτερα 
στα αλεξανδρινά παράλληλα, όπου ο μεγαλύτερος αριθμός των παραδειγμάτων σε συνδυασμό με την πλούσια ποικιλία 
των κοσμημάτων προσφέρουν τη δυνατότητα για την καλύτερη εξέταση του θέματος, βλ. ό.π. υποσημ. 214.

216. Πρβλ. ενδεικτικά τις προημες υδρίες αριθ. 575, 577 ή τις όψιμες αριθ. 534, 584, βλ. παρακάτω στην αναλυτική 
εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων. Πρβλ. επίσης ανάλογα θέματα στην ομάδα «BL», η οποία έχει δεχθεί έντονες επι
δράσεις από την αντίστοιχη «L». Πάντως, τα φύλλα κισσού και η συστάδα των στιγμών ανάμεσα, όπιος επίσης το αβακιο- 
τό, συχνά εναλλασσόμενο με κλαδί ή ανθέμιο, είναι άγνωστα στην ομάδα «L», ενώ συχνά αναγνιορίζονται σε υδρίες της 
ομάδας «BL», της οποίας αποτελούν αποκλειστικές δημιουργίες, βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος A', 65, πίν. 7, 439.

217. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
218. Ανάλογα φυτικά θέματα αναγνωρίζονται και στην ομάδα «BL», με καταγωγή την Αλεξάνδρεια. Συγκεκριμένα, 

στις υδρίες της ομάδας αυτής τόσο το στεφάνι της δάφνης στο λαιμό όσο και τα φυτικά θέματα στην κύρια μετόπη προ
έρχονται από την ομάδα «L». Όμως, η διαφορά βρίσκεται στην απόδοσή τους, καθώς στις υδρίες «BL» τα κοσμήματα εί
ναι εντελώς σχηματοποιημένα, ενώ τα φύλλα στο λαιμό αποδίδονται ασύνδετα μεταξύ τους. Πιθανότατα ο τύπος αυτός
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ρετικός τρόπος σύνδεσης των φΰλ\ων δάφνης στο λαιμό της υδρίας <Έ», στοιχείο το οποίο σε αρκε
τές περιπτώσεις αποτελεί ξεχωριστό γνώρισμα ορισμένων τεχνιτών, σε συνδυασμό με την απόδοση 
των κοσμημάτων τόσο στην κυρία μετόπη όσο και των ελίκων στην πίσα) όψη, οδηγούν ενίοτε στην 
ανίχνευση συγκεκριμένων αγγειογράφιον με σχετικά καθορισμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το 
δεδομένο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, για το λόγο ότι συμβάλλει στον κατά προσέγγιση προσδιορι
σμό τόσο του χρόνου εμφάνισης όσο και της διάρκειας των κοσμημάτων μέσα στα χρονικά πλαίσια 
της κατηγορίας. Επίσης, χρήσιμα στοιχεία προσφέρει η συγκριτική εξέταση των παραδειγμάτων με 
τα ενεπίγραφα αγγεία, τα οποία σε κάθε περίπτωση οδηγουν σε καλύτερη χρονολόγηση των υδριών 
«Σ»219. Εκτός από τις διαπιστώσεις αυτές, τα θέματα που εμφανίζονται στην κεραμική της κατηγο
ρίας «Ηπάι π» με προέλευση την περιοχή της Φαιστού μπορούν ακόμη να δώσουν σημαντικά στοι
χεία για τη συγκρότηση σειρών διακόσμησης, οι οποίες διαμορφώνονται με τη βοήθεια και των αντί
στοιχων αλεξανδρινών παραδειγμάτων, που συχνά συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το περιορισμέ
νο φάσμα του γραπτού διακόσμου των υδριών <Φ» από την κεντρική Κρήτη. Με αφετηρία τα στοι
χεία αυτά, μπορούν να συγκροτηθούν ορισμένες ομάδες ή σειρές κοσμημάτων, χιορίς όμως συγκε
κριμένη χρονική διάρκεια η καθεμία. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι τα 
ίδια θέματα εμφανίζονται σε αρκετές περιπτώσεις σε όλη τη χρονική διάρκεια της χρήσης των 
υδριών <Έ», πρόχγμα που επιβεβαιώνεται και από τα αλεξανδρινά παράλληλα, ενώ η μόνη διαφορά 
σημειώνεται στη συχνότητα εμφάνισης των θεμάτων, η οποία κατά καιρούς ποικίλλει220.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΑΙΜΟΣ

1) Η συστάδα στιγμών (Πίν. 69-70 και 115-116· Χρονολογικός Πίνακας Χ ίΙΙ)

Ένα από τα διακοσμητικά σχήματα που εμφανίζεται οτο σημείο ένωσης των φύλλων του δάφνινου 
στεφανίου γύρω από το λαιμό των υδριών <Έ» είναι η συστάδα στιγμών, θέμα σχετικά σπάνιο ανάμε
σα στα ευρήματα αυτου του συνόλου, όμως ιδιαίτερα γνωστό και χαρακτηριστικό για αξιόλογο αριθ
μό αλεξανδρινών παραδειγμάτων221. Σε ό,τι αφορά το χρονολογικό προσδιορισμό του διακοσμητικου 
σχήματος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα χρησιμοποιείται κυρίως στην πρώιμη φάση της κατη
γορίας, έτσι όπως φανεροινουν αρκετά αγγεία από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις222, ενώ κάποτε διακο
σμεί και την κυρία μετόπη ορισμένων παραδειγμάτων223. Η συστάδα των στιγμών, μολονότι αποτελεί 
σπάνιο θέμα ανάμεσα στα ευρήματα της ομάδας, καθώς εμφανίζεται μόνο δυο φορές (αρίθ. 544, 577) 
όπου στη δεύτερη περίπτωση προστίθενται και χιαστά γραμμίδια στον πυρήνα, αναγνωρίζεται συ
χνότερα ανάμεσα στα αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία, με βάση τα ενεπίγραφα αγγεία αλλά και τα

του δάφνινου στεφανίου αντιγράφει πρότυπα από φαγεντιανή, βλ. σχετικά H adra  I, 137-139' H adra Vases, 36-40, 65, πίν. 
49-51. Πρβλ. σχετικά το στεφάνι δάφνης γύρω από το λαιμό των υδριών «L», που σχηματίζεται από οριζόντιο στέλεχος, 
συνήθως με εναλλασσόμενα μικρά και μεγάλα φύλλα, ενώ το σημείο ένωσής τους διαμορφώνεται ποικιλότροπα.

219. Η ταξινόμηση των υδριών της ομάδας «L» με βάση τα στοιχεία της διακόσμησης και της μορφής προτάθηκε 
από τον Enklaar στη μονογραφία του Hadra I, ενώ ανάλογη μέθοδος ακολουθείται και στην παρούσα μελέτη.

220. Για το λόγο αυτό, ουσιώδη στοιχεία για τη χρονολόγηση των υδριών της ομάδας «L» προσφέρει μόνον η συν
δυασμένη εξέταση των μορφολογικών-διακοσμητικών δεδομένων, τα οποία πρέπει να συνεκτιμώνται, καθώς είναι η μό
νη γνωστή και σχετικά ασφαλής μέθοδος χρονολόγησης τιον υδριών της κατηγορίας «Hadra».

221. Βλ. σχετικά H adra Vases, πίν. 46, 54, 57, 177, 185, 222.
222. Ό.π.
223. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Ρ.1882, 16094 της Αλεξάνδρειας, βλ. H adra Vases, πίν. 54, 57-59.
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XLII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «HADRA >)
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ιδιαίτερα μορφολογικά-διακοσμητικά στοιχεία τους, εντάσσονται χρονολογικά στην πρώιμη βαθμίδα 
εξέλιξης της τεχνοτροπίας «Hadra». Τα κοσμήματα αυτά αποδίδουν κοινά και προσφιλή θέματα ορι
σμένων αγγειογράφων από την πρώιμη φάση της κατηγορίας με σχεδόν σύγχρονη καλλιτεχνική δρα
στηριότητα. Το δεδομένο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα αλεξανδρινά παραδείγματα μαζί με 
τα κρητικά παράλληλα δηλώνουν όχι μόνο τη συχνότητα χρήσης του συγκεκριμένου κοσμήματος, αλ
λά αυξάνουν και την αριθμητική εικόνα του μέσα στην εγχώρια παραγωγή από την περιοχή της Φαι
στού. Επιπλέον, η μορφή του θέματος αναγνωρίζεται όμοια στις αλεξανδρινές υδρίες Alex. P. 1882 και 
Aex. P. 16094, που εντάσσονται στο αρχικό στάδιο της καλλιτεχνικής δημιουργίας δυο αγγειογράφων, 
του «Αρχάριου 1» και «Αρχάριου 2» αντίστοιχα, η οποία προσδιορίζεται χρονικά περί το 270-260 
π.Χ.224. Ανάλογο θέμα διακοσμεί και τις σύγχρονες υδρίες P. 1872 της Αλεξάνδρειας και 2558 του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ με παραπλήσια απόδοση εμφανίζεται στην αρκετά νεότερη 
Ρ.1872, η οποία προσγράφεται στο «ζωγράφο των περίπλοκων ελίκων» (240-220 π.Χ.)225.

2) Ο κύκλος (Π ίν. 68-69, 71-72, 74 και 114, 116-119· Χρονολογικός Πίνακας XLII)

Ένα ακόμη διακοσμητικό θέμα, ο κύκλος, σε ποικίλες παραλλαγές ή μορφές, εμφανίζεται με με
γάλη συχνότητα ιδιαίτερα στην πρώιμη φάση της κατηγορίας, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι ανά
λογες αποδόσεις από τα όψιμα αγγεία της ομάδας. Το κόσμημα αυτό παρουσιάζεται περισσότερο 
ή λιγότερο σύνθετο στις υδρίες αριθ. 545, 547, 575, 578, 580, 581 και 583. Αγγεία με ανάλογο θέμα 
στο λαιμό είναι γνωστά από πολυάριθμα αλεξανδρινά παραδείγματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως 
με τις ομάδες πρώιμων τεχνιτών της κατηγορίας, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου παραπλή
σιο διακοσμητικό σχήμα βρίσκεται ανάμεσα στο θεματολόγιο νεότερων αγγειογράφων της περιό
δου226. Αναλυτικότερα, το σχήμα του κυκλου περικλειόμενο από στιγμές και με γραμμή στον κα- 
τακόρυφο άξονα, το οποίο εμφανίζεται στην υδρία αριθ. 575, αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιο στα αγ
γεία Tübingen 4806 S/13227, Cairo 26225 και Aex. 21910. Κοντά σε αυτά πρέπει να προστεθούν και 
οι υδρίες 2557 και 2285 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που προσγράφονται οτο «ζωγράφο 
των δάφνινων στεφανιών», ενώ μορφολογικά σχετίζονται με την ενεπίγραφη υδρία 68.149 του 
Μουσείου του Brooklyn (254 π.Χ.)228. Συγγενικής μορφής είναι επίσης το κόσμημα στη σύγχρονη με 
τα προηγούμενα παραδείγματα υδρία αριθ. 583, όπου στον κύκλο εγγράφεται σταυρός με τέσσερις 
στιγμές στα ισάριθμα διάχωρα. Το θέμα αυτό απαντά με παραπλήσια απόδοση στη σχεδόν σύγχρο
νη υδρία 90.9.27 της Νέας Υόρκης, ενώ γενική είναι η σχέση του με το αντίστοιχο της υδρίας Aex. 
4941, η οποία προσγράφεται στον κύκλο του «ζωγράφου των δάφνινων στεφανιών»229.

224. Η παρούσα εξέταση των τύπων των κοσμημάτων, καθώς επίσης και οι αποδόσεις τους σε συγκεκριμένους αγ- 
γειογράφσυς της εποχής στηρίζονται κατά κανόνα στη σχετική μελέτη του Enklaar για τα αγγεία της κατηγορίας «Hadra», 
βλ. H adra Vases, ό.π. Το αγγείο Ρ.1882 προέρχεται από τη νεκρόπολη El Manara, από τις πρωιμότερες της Αλεξάνδρειας, 
ενώ το σχήμα του ανταποκρίνεται προς το ανάλογο της χρονολογημένης υδρίας του 260 π.Χ. (Alex. 7307). Όμοια δεδο
μένα ισχΰουν και για το αγγείο Alex. Ρ.16094 από το Sciatbi, βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 10-11, πίν. 54-59. Επι
πλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ζωγράφος «Αρχάριος 1» πιθανότατα ταυτίζεται με τον ελάχιστα νεότερο «ζωγράφο των 
σταγονιδίων», ενώ ο ζωγράφος «Αρχάριος 2» με το «ζωγράφο των δάφνινων στεφανιών» ή το «ζωγράφο του κισσού» (260- 
240 π.Χ.), των οποίων το αρχικό στάδιο καλλιτεχνικής δημιουργίας φαίνεται ότι εκπροσωπούν οι υδρίες Alex. Ρ.1882, 
Aex. P.16094, βλ. H adra  Vases, Μέρος B', 10-12.

225. Βλ. σχετικά H adra  Vases, Μέρος B', 17, πίν. 222-224· Ε λλΚ ερΚ ρήτης, 126, εικ. 26.
226. Συγκεκριμένα παραδείγματα ακολουθούν στην αναλυτική εξέταση των κοσμημάτων.
227. Όμοιο θέμα-κόσμημα ενώνει και τα κλαδιά δάφνης που κοσμούν την κύρια μετόπη της ίδιας υδρίας, βλ. H adra  

Vases, 11-12, πίν. 1.
228. Βλ. H adra Vases, 11-12, πίν. 1-3, 128- Brooklyn, εικ. 1-4· H adra  I, 119, σχέδ. 5a· ΕλλΚ ερΚ ρήτης, 122, 132, εικ. 24, 37.
229. Βλ. σχετικά Brooklyn, 29, πίν. 5· H adra  I, 118-119, σχέδ. 5β.
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Παραλλαγή του ίδιου διακοσμητικού σχήματος αποδίδουν οι υδρίες αριθ. 580 και 581, όπου ο 
κύκλος περιβάλλεται από στιγμές, ενώ στο κέντρο υπάρχει στιγμή. Το διακοσμητικό αυτό θέμα, 
και μάλιστα με καλύτερη απόδοση στην πρώτη περίπτωση, οδηγεί στα όμοια αλεξανδρινά παράλ
ληλα από την πρώιμη φάση της κατηγορίας, όπως είναι οι υδρίες Alex. 8818 και Munich 6173, οι 
οποίες ανήκουν στον κύκλο του «ζωγράφου του κισσού». Ανάλογο κόσμημα αναγνωρίζεται και 
στον αμφορέα Alex. 10.522, ο οποίος πιθανότατα ανήκει στον κύκλο των έργων του «ζωγράφου των 
δάφνινων στεφανιών»230. Η ίδια μορφή απαντά σε νεότερες αλεξανδρινές υδρίες, ακόμη σε ορι
σμένες από την όψιμη η>άση της κατηγορίας, όπως στην υδρία Alex. 23865231. Το δεδομένο αυτό 
επιτρέπει να θεωρηθεί το διακοσμητικό αυτό στοιχείο από τα χαρακτηριστικότερα για ολόκληρη 
σχεδόν τη χρονική διάρκεια της χρήσης των υδριών της ομάδας «L»232. Η διαπίστωση αυτή επιβε
βαιώνεται και από το όψιμο παράδειγμα αριθ. 674, όπου ανάμεσα στα φύλλα δάφνης σχηματίζε
ται στικτός κύκλος και στιγμωτή γραμμή στον κατακόρυφο άξονα. Η μορφή αυτή του κοσμήματος 
οδηγεί σε ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα από τις αλεξανδρινές νεκροπόλεις, που μπορούν 
να σχετιστούν με έργα από την ώριμη ή τελική φάση της κατηγορίας «Hadra», ενώ στη γενική μορ
φή τους συνδέονται με τον κύκλο του «ζωγράφου των Κενταύρων» ή του ελάχιστα νεότερου «ζω
γράφου του μαιάνδρου»233.

Σε αντίθεση προς τα προηγούμενα παραδείγματα, απλοποιημένη μορφή του εξεταζόμενου 
κοσμήματος δίνουν οι υδρίες αριθ. 545 και 578, οι οποίες ανήκουν στην πρώιμη χρονική βαθμί
δα της κατηγορίας «Hadra», ενώ ανάλογος τύπος εμή)ανίζεται και στην όψιμη υδρία αριθ. 547. 
Στα παραδείγματα αριθ. 545 και 547 ένας μικρός και κάπως ακανόνιστος κύκλος συνδέει τα φύλ
λα της δάφνης. Το θέμα είναι αρκετά γνωστό από τις αλεξανδρινές υδρίες 5270 (250 π.Χ.), 
10.014 και 19.100, έργα του «ζωγράφου των μεγάλων φύλλων» και του «ζωγράφου των σταγονι
δίων» αντίστοιχα, που ανήκουν στην πρώιμη φάση της κατηγορίας234, ενώ όμοιο διακοσμητικό 
στοιχείο αναγνωρίζεται επίσης στην όψιμη υδρία 1920.250 του Μουσείου της Οξφόρδης235. Πα
ραπλήσια είναι η απόδοση του αντίστοιχου θέματος και στην υδρία αριθ. 578, όπου ο κύκλος 
περικλείεται από στιγμές. Η μορφή αυτή μπορεί να παραβληθεί με την ανάλογη των αγγείων 
Alex. 9009 και Alex. 9398, έργων του «ζωγράφου των δάφνινων στεφανιών» και του «ζωγράφου 
του κισσού» αντίστοιχα, γνωστών τεχνιτών της πρώιμης φάσης της διακοσμητικής τεχνοτροπίας 
«Hadra»236.

230. BA. H adra  Vases, Μέρος Β\ 11-14, πίν. 130a, 165-167· H adra  I, 123-124, σχέδ. 8b.
231. Η υδρία αυτή ανήκει στην ώριμη φάοη της καλλιτεχνικής δραοτηριότητας του «ζωγράφου των Κένταυρων» που 

τοποθετείται χρονικά λίγο μετά το 220 π.Χ. Πρβλ. επίσης την υδρία Alex. 4771 του ίδιου αγγειογράφου με παραπλήσιο 
θέμα, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 14-15, πίν. 183, 191-193· H adra  I, 126-129, πίν. 2a-c.

232. ΓΙρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 5273 (238 π.Χ.) και ΕΑΜ 2571 του «ζωγράφου του αστραγάλου» (240-230 π.Χ.), 
Alex. 5271 (239 π.Χ.) του «ζωγράφου των Κένταυρων», βλ. H adra Vases, Μέρος B', 14-17, πίν. 185, 209-211,219· H adra I, 
125-129, σχέδ. 10a, lib .

233. To διακοσμητικό αυτό σχήμα στα έργα του «ζωγράφου των Κένταυρων» ομοιάζει περισσότερο με τη μορφή του 
στικτού ρόδακα, όπως αποδίδεται στην υδρία αριθ. 485, πρβλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 14-15, 20-21, πίν. 168 
(Alex. 8262), 171 (Alex. 5272), 177 (Cairo 26234), 301 (υδρία Βερολίνου, ακατάγραφη).

234. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 12-13, πίν. 150-152, 156-158· Sciatbi, πίν. XLI, αριθ. 54- H adra  I, 122, πίν. 
la. Ο «ζωγράφος των σταγονιδίων» αντιστοιχεί στους αγγειογράφους «ζωγράφο της Αλεξάνδρειας 5269» και «ζωγράφο 
των ανθεμίων», οι οποίοι είχαν προταθεί αρχικά από τον Enklaar, βλ. σχετικά H adra  1,121, 124.

235. Η υδρία αυτή πιθανότατα είναι έργο του «ζωγράφου του κεραυνού», τεχνίτη από την όψιμη φάση της κατηγο
ρίας, του οποίου η κυρία καλλιτεχνική δραστηριότητα τοποθετείται στο χρονικό διάστημα 230-205 π.Χ., βλ. σχετικά 
H adra Vases, Μέρος Β', 18-19, πίν. 272-274.

236. Βλ. σχετικά H adra  Vases, Με;ρος Β', 11-12, 13-14, πίν. 122-124, 162-164· Coulson - Leonard 1981, 53, εικ. 21.
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Η στικτή γραμμή που εμη>ανίζεται στον άξονα του λαιμού ανάμεσα οτα φύλλα της δάφνης εκπρο- 
σοτπείται από τα παραδείγματα αριθ. 549:β, 584, 585 και 621. Το θέμα μπορεί να θεωρηθεί από τα 
χαρακτηριστικότερα διακοσμητικά στοιχεία του εργαστηρίου της «δάφνης» και από τα επικρα
τέστερα της ομάδας «L», καθώς αναγνωρίζεται επανειλημμένως και σε υδρίες από τις πτολεμαϊκές 
νεκροπόλεις. Το κόσμημα είναι συνηθισμένο στην όψιμη ή)άση της τεχνοτροπίας «Hadra» και ιδιαί
τερα στη δεκαετία 220-210 π.Χ., όπου ανήκει ο μεγαλύτερος αριθμός των παραδειγμάτων, ενώ χα
ρακτηρίζει ιδιαίτερα τα έργα του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών», χωρίς όμως να απουσιά
ζει και από το θεματολόγιο άλλων, σχεδόν συγχρόνων αγγειογράφων237. Στον ίδιο επίσης δια- 
κοσμητικό τύπο θα μπορούσε με πιθανότητα να ενταχθεί και το αντίστοιχο θέμα της υδρίας αριθ. 
534, όπως υποδηλώνουν τα αμυδρά ίχνη της σοιζόμενης διακόσμηοης, καθώς οι φθορές στο σημείο 
αυτό του αγγείου δεν δίνουν σαφή εικόνα του θέματος. Αντίθετα, η υδρία αριθ. 533 είναι στο σύνολο 
το)ν αγγείων από την περιοχή της Φαιστού το μοναδικό παράδειγμα με σταγονίδια στη θέση των συ- 
νηθέστερων στιγμών, τα οποία μπορούν για το λόγο αυτό να θεωρηθούν ως παραλλαγή του ίδιου θέ
ματος. Η μορφή του διακοσμητικου αυτου σχήματος είναι γνωστή από τις αλεξανδρινές υδρίες, ενώ 
εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην πρώιμη φάση της κατηγορίας και αναγνωρίζεται ιδιαίτερα σε αγ
γεία με στενή μορφολογική ή από την άποψη του διακόσμου σχέση προς την ενεπίγραφη υδρία Alex. 
5269 (250 π.Χ.), η οποία αποδίδει χαρακτηριστικό έργο του «ζωγράφου των σταγονιδίων»238.

3) Η σ τικτή  γ ρ α μ μ ή  (Π ίν .  72-74 κα ι 114-115, 11 7 -1 19· Χ ρ ο νο λο γ ικ ό ς Π ίν α κ α ς  X L II)

4) Το ανθέμιο (Πίν. 69,71 και 114-115, 117- Χρονολογικός Πίνακας ΧΣΙΙ)

Το ανθέμιο στο γενικό του τύπο αποδίδει ένα από τα συνηθέστερα διακοσμητικά στοιχεία όχι μόνο 
της τεχνοτροπίας «Ε^άιπ» αλλά και άλλων κατηγοριών διακόσμηοης239. Ωστόσο, η παρουσία του 
στο λαιμό των υδριών αριθ. 546 και 582 και στο θραύσμα αριθ. 548:α παρουσιάζει ξεχωριστό εν
διαφέρον, καθώς ανάλογο θέμα σε αυτό το μέρος του αγγείου δεν έχει επισημανθεί σύμφωνα με τα 
τωρινά ανασκαφικά δεδομένα ανάμεσα στα παραδείγματα της ομάδας «Σ» με προέλευση τις πτο- 
λεμαϊκές νεκροπόλεις. Ως μόνη ίσως περίπτωση που μπορεί να σχετιστεί γενικά με τα παραδείγ
ματα της σειράς είναι η υδρία 2276 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία ανήκει στην 
προδρομική φάση της ομάδας «Σ». Πάντως, στο αγγείο της Αθήνας ο τύπος του ανθεμίου είναι εντε
λώς διαφορετικός, καθώς σε αντίθεση προς τα παραδείγματα του συνόλου μας όπου τα πέταλα 
στρέφονται προς τα έξω, εκείνα είναι στραμμένα προς τα μέσα και φέρουν στικτό άνθος στην κο
ρυφή240. Επίσης, παραπλήσια απόδοση αναγνωρίζεται και στο θραύσμα αριθ. 112 από λαιμό 
υδρίας της ομάδας «Ό» με προέλευση την Κνωσό241.

237. ΙΙρβλ. για το ίδιο κόσμημα τις υδρίες Alex. 29.589, R.329 και 90.9.38, 90.9.14, 90.9.13 (213 π.Χ.), 90.9.43 του 
Μητροπολιτικου Μουσείου της Νέας Υόρκης, που αποδίδονται οτο «ζωγράφο των κυματοειδών γραμμών» (225-200 
π.Χ.), τις 90.9.16, 90.9.38 (227 π.Χ.), 90.9.39 (220/19 π.Χ.), έργα του «ζωγράφου το)ν διαγώνκυν γραμμών» ή του «ζωγρά
φου του κεραυνού» (230-205 π.Χ.), βλ. Hadra Vases, Με'ρος Β', 18-20, πίν. 248, 260, 285-288- H adra  I, 133-135, σχέδ. 16d- 
IH V , πίν. I1-IV, αριθ. 8, 12, 15. Πρβ\. επίσης για ανάλογο κόσμημα την υδρία Cassel Τ.496, που αποδίδεται στο «ζωγρά
φο του μαιάνδρου» (225-195 π.Χ.) και χρονολογείται στην τελική φάση της κατηγορίας (περί τις αρχές του 2ου αι. π.Χ.), 
βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 20-21, πίν. 312-314.

238. ΙΙρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 5863, Alex. 4938, Cairo 26229, Alex, (χωρίς αριθμό, E ll), βλ. H adra Vases, Μέ
ρος Β', 12-13, πίν. 132-134, 138-140· H adra I, 121. Για το «ζιογράφο των σταγονιδίων», βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 12-13- 
Adriani 1936, 141, εικ. 60 (δεξιά).

239. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτΰος».
240. Βλ. σχετικά Ε λ λ Κ ερ Κ ρ φ η ς , 126, εικ. 27.
241. Βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο.
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Ο τύπος του ανθεμίου στα εξεταζόμενα παραδείγματα εμφανίζεται σχεδόν όμσιος στον ώμο 
της ενεπίγραφης υδρίας 68.149 του Μουσείου του Brooklyn (254 π.Χ.)242, ενώ με παραπλήσια 
απόδοση απαντά και στα νεότερα παραδείγματα 5272 (242 π.Χ.) και 9740 του Μουσείου της Αλε
ξάνδρειας, όπου ως παραπληροψατικό θέμα διακοσμεί την κυρία μετόπη243. Το δεδομένο αυτό 
υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος τύπος ανθεμίου είναι γνωστός ήδη από την πρώιμη φάση της 
ομάδας «L», ενώ με μεγαλύτερη συχνότητα χρησιμοποιείται στην επόμενη χρονική περίοδο, οπό
τε και συνδυάζεται με περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
όμοια σχεδόν μορφή έχει και το ανθέμιο που διακοσμεί το λαιμό της υδρίας Alex. 21938244, η 
οποία ανήκει στη μεταγενέστερη ομάδα «D» της Κνωσού. Το δεδομένο αυτό επιτρέπει την υπόθε
ση για ύπαρξη τεχνοτροπικής σχέσης μεταξύ των δυο εργαστηρίων, περισσότερο μάλιστα αισθη
τής στην αρχική φάση της παραγωγής του εργαστηρίου του «δελφινιού»245. Στο χρονικό αυτό διά
στημα διαπιστώνεται συχνότερη χρήση εικονογραφικών στοιχείων, ήδη καθιερωμένων στο πρωι- 
μότερο εργαστήριο της «δάφνης», τα οποία οι τεχνίτες της ομάδας «D» υιοθετούν και προσαρμό
ζουν στους δικούς τους τρόπους έκφρασης246. Αντίθετα, ο τύπος του ανθεμίου στο θραύσμα αριθ. 
548:α είναι αρκετά διαφοροποιημένος από τον αντίστοιχο των προηγουμένων παραδειγμάτων. 
Στην περίπτωση αυτή τα πέταλα του ανθεμίου αποδίδονται σε πυκνή διάταξη και εντελώς γραμ
μικά, μορφή η οποία χαρακτηρίζει κυρίως τα έργα του «ζωγράφου των ροδάκων», καθώς αναγνω
ρίζεται σχεδόν όμοια στην κυρία μετόπη της υδρίας 5871 του Μουσείου της Α\εξάνδρειας και σε 
μια δεύτερη στη Φρανκφούρτη247.

5) Ο ρόμβος (Πίν. 72 και 118· Χρονολογικός Πίνακας XLII)

Ένα ακόμη θέμα, ο ρόμβος, εμφανίζεται ανάμεσα στα φύλλα της δάφνης στο λαιμό των υδριών 
«L», που διάφορες μορφές του δίνουν και πάλι τα αλεξανδρινά παραδείγματα. Αντίθετα, στα αγγεία 
αυτου του συνόλου το διακοσμητικό αυτό στοιχείο αντιπροσωπεύεται μόνο μία φορά, στην υδρία 
αριθ. 675, όπου στο ρόμβο εγγράφεται σταυρός με την κατακόρυφη κεραία έξω από το περίγραμ
μα, ενώ στα τέσσερα διάχωρα αντιστοιχούν ισάριθμες στιγμές. Ο συγκεκριμένος εικονογραφικός 
τύπος αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιος στην ενεπίγραφη υδρία Alex. 5273 (238 π.Χ.), έργο του «ζω
γράφου του αστραγάλου»248, δεδομένο που παρέχει το πρωιμότερο όριο εμφάνισης του διακο- 
σμητικου στοιχείου. Με ανάλογη ή παραπλήσια απόδοση εμφανίζεται και σε αρκετά παραδείγ
ματα από την ώριμη ή την όψιμη φάση της κατηγορίας, τα οποία στην πλειονότητά τους ανήκουν 
στον κύκλο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του σχεδόν συγχρόνου «ζωγράφου των ροδάκων»249.

242. Βλ. Brooklyn, 115 κ.ε., εικ. 1.
243. Η υδρία αυτή αποδίδεται στο «ζωγράφο των Κένταυρων» (245-215 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 14-15, πίν. 

171, 173Α-173Β.
244. Βλ. σχετικά H adra Vases, πίν. 66.
245. Για την ομάδα των υδριών «D», βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός της.
246. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα διακοσμητικά θέματα του εργαστηρίου «L», που υιοθετούνται 

από το εργαστήριο «D» στην αρχή της εμφάνισής του, πρβλ. σχετικά τα σχηματοποιημένα φυτικά κοσμήματα της πριοι- 
μης υδρίας «D» 22887 του Μουσείου Μπενάκη, τα οποία θυμίζουν τα ανάλογα της ομάδας «L», βλ. H adra Vases, Μέρος A', 
74, πίν. 328-330.

247. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 17-18, πίν. 236-238, 239-241 (Frankfurt University Coll. 150, CVA Frankfurt)· 
Hadra I, 131, σχέδ. 14f. Πρβλ. επίσης τον τύπο του ανθεμίου στην κυρία μετόπη της υδρίας 90.9.10 της Νέας λ'όρκης, που 
αποδίδεται στο «ζωγράφο των βουκρανίων» (245-220 π.Χ.), βλ. Hadra Vases, Μέρος Β', 15-16· IH V , 26, πίν. IV, αριθ. 13.

248. Βλ. σχετικά H adra  I, 125, σχέδ. 10b.
249. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Cairo 26233 του «ζωγράφου των βουκρανίων» (245-200 π.Χ), Alex. 9739, Alex. 22104, 

Alex. 9394, Alex, (χωρίς αριθμό, από την ανασκαφή στο Hadra Station) του «ζιογράφου των ροδάκων» (230-210 π.Χ.),
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Το θραύσμα αριθ. 549:α είναι το μοναδικό εύρημα μέσα στο σύνολο των υδριών από την περιοχή 
της Φαιστού με κλαδί κισσού γΰρω από το λαιμό, ενώ το ίδιο φυτικό κόσμημα στο μέρος αυτό του 
αγγείου δεν είναι σπάνιο στα αλεξανδρινά παράλληλα, καθώς αναγνωρίζεται με σχεδόν όμοια 
απόδοση στις υδρίες Alex. 19124 και Alex. 5864 (218 π.Χ.), οι οποίες προογράφονται στο «ζαιγρά- 
φο των βουκρανίων» και στο «ζωγράφο των κυματοειδών γραμμών» αντίστοιχα, τεχνίτες από την 
ώριμη και όψιμη φάση της κατηγορίας «Hadra»250. Επίσης, το σχετικό θέμα δεν φαίνεται να απου
σιάζει από τα παλαιότερα παραδείγματα της ομάδας «L», καθώς εμφανίζεται στην πρώιμη υδρία 
2256 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με μόνη διαφορά ότι στην περίπτοιση αυτή το κλαδί 
κισσού απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του λαιμού, ενώ η απόδοσή του είναι αρκετά πρό
χειρη και αμελής. Επιπλέον, στο εξεταζόμενο παράδειγμα το φυτικό κόσμημα συνοδεύεται από 
συνεχή σπείρα, η οποία περιτρέχει το χείλος. Το διακοσμητικό αυτό στοιχείο είναι συνηθέστερο 
σε παραδείγματα από την όψιμη φάση της ομάδας «L», όπου άλλοτε απλώνεται στον ώμο άλλοτε 
πάλι διακοσμεί την κυρία μετόπη ή το χείλος251, ενώ το ίδιο θέμα παρουσιάζεται με ανάλογη συ
χνότητα και σε αγγεία από την ομάδα «D»252.

6) Ο  κ ισσ ός (Π ίν .  115· Χ ρο νο λο γ ικ ό ς Π ίν α κ α ς  X L II)

7) Η σβάστικα (Πίν. 115· Χρονολογικός Πίνακας ΧΣΙΙ)

Το παράδειγμα αριθ. 548:β, με γραπτή σβάστικα στο λαιμό, αποτελεί μοναδική περίπτωση όχι μό
νον ανάμεσα στο σύνολο των εξεταζόμενων αγγείων αλλά και ευρΰτερα, καθοίς ανάλογο θέμα, και 
μάλιστα χο^ρίς την παρουσία του δάφνινου στεφανίου, απαντά για πρώτη φορά οε υδρία της ομά
δας «Σ». Οπωσδήποτε, η θραυσματική διατήρηση και η μοναδικότητα του ευρήματος δεν επιτρέ
πουν τη μορφολογική-διακοσμητική ταξινόμησή του, δεδομένα τα οποία οις ένα σημείο θα μπο
ρούσαν να προσφέρουν σχετική χρονολόγηση για το κόσμημα.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

(Πίν. 68-75 και 113-119· Χρονολογικός Πίνακας ΧΣΙII)

"Οπως προαναφέρθηκε, τυπικό διακοσμητικό σχήμα για τις υδρίες του εργαστηρίου της «δάφνης» 
αποτελούν τα ορθογώνια διαχωριστικά πλαίσια, που διαμσρφολνονται στα πλάγια των οριζόντιων λα- 
β(όν και ορίζουν τις δυο μετόπες του αγγείου. Στα περισσότερα παραδείγματα του εξεταζόμενου συ
νόλου τα διακοσμητικό αυτά στοιχεία διαμορφώνονται δικτυωτά, ενώ σε δυο μόνο περιπτώσεις εμ- 
ιρανίζονται με διαφορετική μορφή. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα αριθ. 579 τα διαχωριστικά πλαί-

Alex. (ΑΕ 205), 90.9.5 του «ζωγράφου των διαγώνιων ταινιών» ή του «ζωγράφου του κεραυνού» (230-210 π.Χ.), Alex. 22694 
του «ζωγράφου λεπτολόγου» (220-200 π.Χ.), βλ. H adra  I, 128-129, 131-133, 136-137, σχέδ. 12δ, 14a-b, 15c, 18b· Hadra  
Vases, Μέρος B', 15-18, 21, πίν. 200, 231-234, 242-244, 252, 319-321.

250. Βλ. σχετικά H adra Vases, Με'ρος B', 15-16, 19-20, πίν. 197-199, 277-279· H adra  I, 128-129, 134-135, σχέδ. 12c, 16a.
251. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες αριθ. 485 (ώμος και χείλος) της πρώην συλλογής Γιαμαλάκη, Alex. 24869, R.329, 

Oxford 1920.250 (ώμος), ΕΑΜ 2566, Alex. 5864, 90.9.6, 90.9.13, 90.9.37 (κυρία μετόπη), βλ. σχετικά H adra  I, 132, 134, 
σχέδ. 15e, 16f, r  IH V , 22, 24-25, πίν. II, αριθ. 5, 8, 10· H adra Vases, πίν. 273, 276. Πρβλ. επίσης ανάλογο κόσμημα στις 
υδρίες Alex. 23356, ΕΑΜ 2284, Alex. 5872, 90.9.46 της ομάδας «D», βλ. H adra Vases 1992, πίν. 337-339, 344-345, 391-393, 
423. ΙΙρβλ. επίσης την υδρία αριθ. 551 από τον Άη Γιάννη Φαιστού, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.

252. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Alex. 23356, L.68.11.8 του Μουσείου του Brooklyn, Alex. 5272, 90.9.46 της Νέας 
Υόρκης, βλ. H adra  Vases, πίν. 344-345, 372-373, 393, 423.
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XLIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «HADRA»)
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ

σια κοσμούνται από ζεύγη μικρών φύλλων253. Το 
θέμα αυτό εμφανίζεται συχνότερα στα πρώιμα 
αλεξανδρινά παραδείγματα της ομάδας <Τ», ενώ 
χρησιμοποιείται περισσότερο από τους συγ
χρόνους μεταξύ τους αγγειογράφους, δηλαδή το 
«ζωγράφο των δάφνινων στεφανιών», το «ζωγρά
φο των μεγάλων φύλλων» και το «ζωγράφο των 
σταγονιδίων», χωρίς όμο)ς να απουσιάζει και 
από ορισμένες όψιμες υδρίες του εργαστηρίου 
της «δάφνης»254. Αντίθετα, στην υδρία αριθ. 674 
το θέμα είναι διαφορετικό, καθώς τα διαχωρι- 
στικά πλαίσια κοσμούνται από συστάδα ταινιών 
δεμένων στο μέσον του ΰψους, θέμα το οποίο κα
τά μία έννοια αποδίδει το σχήμα του κεραυνού 
του Δία. Ανάλογο διακοσμητικό σχήμα αναγνω
ρίζεται κάποτε και σε όψιμα αγγεία της ομάδας 
«Σ», όπως φανερώνουν σύγχρονα παραδείγματα 
από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, τα οποία προ- 
σγράφονται στο λεγόμενο «ζωγράφο του κεραυ
νού»255. Σχεδόν όμοιες μορφές εμφανίζονται και

253. Το κόσμημα αυτό εμφανίζεται σε πολυάριθμα 
αλεξανδρινά παραδείγματα τόσο από την πρώιμη (ίσο και 
από την όψιμη φάση της κατηγορίας, στοιχείο που υπο
δηλώνει ότι το φυτικό αυτό θέμα δεν μπορεί να έχει κά
ποια χρονολογική σημασία. Πρβλ. ενδεικτικά από την 
πρώιμη φάση τα αγγεία Alex. 9009, Cairo 26225, Alex. 
5863, Cairo 26244, Alex. 5274, Alex. 10014, απάτην όψι
μη φάση Alex. 5286, Oxford 1920.250, βλ. σχετικά H adra  
Vases, πίν. 122, 128-130, 135-137, 141-143, 147-149, 159- 
161,225-227,272-274.

254. Πρβλ. ενδεικτικά Alex. 9009, Alex. 22029, «ζωγρά
φος των δάφνινων στεφανιών», Alex. 10.014, Alex. 21896, 
Alex. 5288, «ζωγράφος των μεγάλων φύλλων», Alex. 5863, 
«ζωγράφος των σταγονιδίων», βλ. H adra  I, 119-120, 122, 
σχέδ. 5i, 6g, 7d-e- H adra Vases, πίν. 122, 159-160. Πρβλ. 
για ανάλογο κόσμημα και τις νεότερες υδρίες, Alex. 5286, 
«ζωγράφος των περίπλοκων ελίκων» (240-220 π.Χ.), Alex. 
29569, «ζωγράφος λεπτολόγος», βλ. H adra Vases, πίν. 225- 
226· H adra  I, 130, σχέδ. 13d.

255. Το θέμα αυτό άλλοτε γεμίζει τα ορθογώνια πλαί
σια άλλοτε πάλι απλώνεται επάνω από τις οριζόντιες λάβες, 
πρβλ. σχετικά τις υδρίες 2565 (228 π.Χ.) του Εθνικού Αρχαιο
λογικού Μουσείου, της συλλογής του Πανεπιστημίου της Αλε
ξάνδρειας και τις Alex. 22693, Cairo 26237, 90.9.29 (213 
π.Χ.)της Νέας Υόρκης, βλ. Hadra Vases, Μέρος Β', 18-19, πίν. 
245-246, 251Β, 253-256, 269, 271. Πρβλ. επίσης για ανάλογο 
θέμα τον αμφορέα ιδιωτικής συλλογής στη Νέα Υόρκη, όπου 
στο σώμα το σχήμα του κεραυνού εναλλάσσεται με ανθέμια, 
ενώ στην υδρία 90.9.9 της Νέας Υόρκης το ίδιο θέμα εναλ
λάσσεται με ασπίδες στον ώμο του αγγείου, βλ. B.F. Cook 
1966, πίν. 79, σχέδ. 8, αριθ. 17 - IH V , 31, πίν. 6, αριθ. 25.
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σε ορισμένες υδρίες της ομάδας «D»256, χωρίς ακόμη να λείπουν οι συγγενικές αποδόσεις σε νο
μίσματα ή στη σύγχρονη υφαντουργία257. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικτυωτά πλαίσια 
σπανίζουν στα παραδείγματα της ομάδας «D», σε αντίθεση προς τα κοσμημένα με ζεύγη η>ύλ- 
λων που εμφανίζονται συχνότερα258, ενώ τα σχετικά δεδομένα του αλεξανδρινού εργαστηρίου 
«BL» ιρανερώνουν ότι το δικτυωτό θέμα κυριαρχεί ανάμεσα στα παραδείγματα της ομάδας259. 
Παράλληλα, οι διακοσμητικές μετόπες ορίζονται επάνω και κάτω από πλατιά ταινία ανάμεσα 
σε λεπτότερες (αρίθ. 575), ενώ πολυπληθέστερα είναι τα παραδείγματα όπου δύο στενές πα
ράλληλες ταινίες ορίζουν την κάτω πλευρά της μετόπης και, σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
B.F. Cook, μπορούν να ενταχθούν στη λεγόμενη ομάδα «Two-Line group» (αριθ. 533, 534, 577, 
579, 621, 674)260.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΟΠΗ

1) Το κλαδί κισσού (Πίν. 70, 72-74 και 113-119- Χρονολογικός Πίνακας XLIV)

Από τα επικρατέστερα διακοσμητικά θέματα της κύριας μετόπης των υδριών «L» είναι το κλαδί 
του κισσού, που αποδίδεται άλλοτε με απλή και άλλοτε με σύνθετη μορφή. Το θέμα εμφανίζεται 
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που επικρατεί η διακοσμητική τεχνοτροπία «Hadra», ενώ μεγα
λύτερη συχνότητα χρήσης του παρατηρείται στην πρώιμη φάση της261. Ανάμεσα στα παραδείγ
ματα της ομάδας, το θέμα αντιπροσωπεύουν οι υδρίες αριθ. 533, 534, 574, 575, 577, 579, 584, 
585, 621 και 675. Παράλληλα, την ομάδα μπορούν να συμπληρώσουν τα πολυάριθμα αλεξαν
δρινά παραδείγματα, τα οποία προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία τόσο χρονολογικά όσο και από 
την ποικιλία των μορφών του φυτικού αυτού θέματος. Σε όλες τις περιπτώσεις το κλαδί του κισ
σού εμφανίζει ένα βασικό τύπο με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην απόδοσή του. Εντούτοις, ο 
τρόπος ένταξης του θέματος επάνω στο διακοσμητικά πεδίο επιτρέπει τη συγκρότηση δύο υπο
ομάδων ή σειρών, που καθορίζονται με βάση τη διαμόρφωση ή τους συνδυασμούς τους, οι οποί
οι ενίοτε έχουν και χρονολογική σημασία. Με κριτήριο το δεδομένο αυτό διακρίνονται: α) η σει
ρά με το απλό κλαδί κισσού και β) εκείνη με το κλαδί κισσού σε συνδυασμό με ποικίλα φυτικά ή 
γραμμικά θέματα.

Στην πρώτη σειρά ανήκουν τα παραδείγματα αριθ. 575, 577 και 579 από την αρχική φάση της 
κατηγορίας262, όπου το κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την επιφέχνεια 
της κύριας μετόπης, ενο) ανάλογη απόδοση αναγνωρίζεται και σε άλλα σύγχρονα αλεξανδρινά πα
ράλληλα. Αναλυτικότερα, η μοριρή αυτή απαντά συχνότερα σε αγγεία από την ομάδα των προημων

256. Πρβλ. σχετικά την υδρία Cairo 26233, όπου το θέμα του κεραυνού στολίζει την κυρία όψη, βλ. H adra Vases, Μέ
ρος IV, 15-16, πίν. 200.

257. Βλ. B M C  o f  Coins 1886, πίν. 3, 12.
258. Για υδρίες «D» με δικτυωτό θέμα, πρβλ. Alex. 24001, Cairo 26230 και 26224 με ζεύγη φύλλων, 2284 του Εθνι

κού Αρχαιολογικού Μουσείου, Alex. 23356, την υδρία του Πύλωνα L68.11.8 του Μουσείου Brooklyn, Alex. 19125, βλ. 
H adra Vases, πίν. 331-332, 397, 400, 338, 344, 353, 372, 378.

259. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 26239, 4567, 9013, Ρ.1885, 9184 της Αλεξάνδρειας, βλ. Hadra Vases, πίν. 425, 438, 447-451.
260. Βλ. σχετικά B.F. Cook 1984, 798-799, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
261. Το δεδομένο αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι το κλαδί κισσού χρησιμοποιείται λιγότερο στην όψιμη φάση 

της κατηγορίας. Απλώς αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οτην προχιορημένη φάση της ομάδας «L», οε αντίθεση 
προς την πρώιμη, το θεματολόγιο των τεχνιτών εμπλουτίζεται με περισσότερα κοσμήματα, έτσι (όστε η σχεδόν αποκλει
στική χρήση του κιοοού η ανάλογιον φυτικών θεμάτιον να περιορίζεται αισθητά, καθιός αυξάνεται αναλογικά ο αριθμός 
των κοσμημάτων ή των συνδυασμών τους. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. παρακάτω οτην αναλυτική εξέταση για τα δια- 
κοομητικά θέματα.

262. Βλ. για τη χρονολόγηση των υδριών της ομάδας «L» στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός τους.
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χ υ ν .  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΗΑϋΚΑ >)
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αγγειογράφων της κατηγορίας, όπως στο «ζωγράφο του κισσού», το «ζωγράφο των δάφνινων στε- 
φανιών», το «ζωγράφο των μεγάλων φύλλων» η το «ζωγράφο των σταγονιδίων»263, ενώ το ίδιο χα
ρακτηριστικό δεν είναι σπάνιο και σε αγγεία από την όψιμη φάση της ομάδας «L»264.

Η δεύτερη σειρά συγκροτείται από παραδείγματα χρονολογικά νεότερα (αριθ. 533-534, 
574, 584-585, 621, 675). Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο διαχωρισμός της κυρίας μετόπης 
σε δυο ζώνες, οι οποίες σχηματίζονται συνηθέστερα με τη μεσολάβηση οριζόντιας γραμμής, 
ενώ σε μία περίπτωση εμφανίζεται δικτυωτή ταινία (αριθ. 584). Η μορφή αυτή χαρακτηρίζει 
περισσότερο τα παραδείγματα από την όψιμη φάση της ομάδας «L», όπως φανερώνουν τα γνω
στά αλεξανδρινά παράλληλα, ενώ συνηθέστερα εμφανίζεται στις υδρίες δυο σχεδόν συγχρόνων 
αγγειογράφων, του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών» και του «ζωγράφου των δικτυωτών 
ταινιών»265.

Με κριτήριο τη διαφορετική αυτή οργάνωση ή διάταξη των κοσμημάτων επάνω στην επιφά
νεια της μετόπης, μπορούν να συγκροτηθούν ακόμη δυο ποικιλίες-ομάδες: α) αυτή με το κλαδί κισ
σού στην επάνω ζώνη και με ακόσμητη την κάτω και β) την ομάδα με διακόσμηση και στις δυο ζώ
νες. Η σύνθεση των κοσμημάτων στην πρώτη ομάδα είναι γνοχτιή ήδη από την πρώιμη φάση της κα
τηγορίας, όπως φανερώνει η υδρία αριθ. 574266, ενώ εμφανίζεται συχνότερα στα ώριμα και όψιμα 
αγγεία της σειράς. Το δεδομένο αυτό προκύπτει τόσο από τα ανάλογα κρητικά παραδείγματα (αριθ. 
533, 621, 675) όσο και από τα αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία συμπληρολνουν την εικόνα εξέλι
ξης του διακοσμητικου σχήματος267.

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά νεότερη, καθώς τα πρωιμότερα δείγματα 
αναγνωρίζονται σε υδρίες από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, χρονολογούμενες περί το 240 π.Χ. 
ή λίγο αργότερα268, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός υδριών συγκεντρώνεται στην όψιμη ηιάση της 
ομάδας «L». Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική βαθμίδα ανήκουν και τα αγγεία αριθ. 584 και 534, 
που αποδίδουν αντιπροσωπευτικές μορφές της διακοσμητικής αυτής αρχής. Στην πρώτη περί
πτωση το κλαδί κισσού συνδυάζεται με κυματοειδή γραμμή ανάμεσα σε στικτές, σύνθεση η 
οποία αναγνωρίζεται σχεδόν όμοια στην υδρία 52-45 του Μουσείου Τέχνης του Πανεπιστημί
ου του Princeton, έργο του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών»269. Ανάλογες ή παραπλήσιες 
αποδόσεις εμφανίζονται συχνότερα σε παραδείγματα του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. 
και συνηθέστερα στη δεκαετία 220-210 π.Χ., που κατά κανόνα προσγράφονται στον παραπά
νω αγγειογράφο ή στους σχεδόν συγχρόνους «ζωγράφο του κεραυνού» και «ζωγράφο των δι- 
κτυωτών ταινιών»270.

263. ΙΙρβλ. τα παραδείγματα Alex. 9009, Alex. 15694, Alex. 9398, Alex. 21910, Alex. 5269 (250 π.Χ.), Alex. 5863, 
Alex. 5275a, Alex. 21896, Alex. 8818, Cairo 26229, EAM 2558, Munich 6173, βλ. H adra  Vases, niv. 122, 132, 135, 138, 
152A, 162-163, 165-166- H adra  I, 120-121, σχέδ. 6g-r Ε λλΚ ερΚ ρήτης, 126, εικ. 26.

264. Πρβλ. την υδρία 90.9.5 (226/225 π.Χ.), του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, έργο του «ζωγράφου 
του κεραυνού» (230-205 π.Χ.), βλ. H adra Vases, πίν. 252- IH V , 21, πίν. I, IX, αριθ. 3.

265. Πρβλ. ανάλογη ή παραπλήσια απόδοση στις υδρίες Alex. Ρ.11517, Alex. 22701, Alex. 29589, 90.9.6, 90.9.37, 
90.9.14, Cairo 26227, βλ. H adra  1, 134-135, σχέδ. 16- 17k, n, r  H adra Vases, Μέρος B', 19-20, πίν. 228, 296, 300- IH V , 26, 
πίν. Ill, αριθ. 12.

266. Για τη χρονολόγηση της υδρίας, βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός της.
267. ΓΙρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 4766, 90.9.38 (227 π.Χ.) της Νέας Υόρκης, έργα του «ζωγράφου του κεραυνού» 

(230-205 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 18-19, πίν. 248-249.
268. Πρβλ. ενδεικτικά την υδρία Alex. 19100, έργο του «ζωγράφου των σταγονιδίων», που χρονολογείται περί το 240- 

230 π.Χ., βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 12-13, πίν. 150- H adra  I, 120-121, οχέδ. 6j.
269. Βλ. σχετικά H adra  Vases, πίν. 283-284.
270. Συνηθέστερα το κλαδί κισσού συνδυάζεται άλλοτε με ανθέμια, πρβλ. Alex. R.329, 90.9.37 της Νέας Υόρκης ή 

την υδρία του Πανεπιστήμιου της Αλεξάνδρειας, και άλλοτε με ελικοειδείς βλαστούς, πρβλ. 90.9.39, 90.9.17 της Νέας 
Υόρκης, Alex. 8819, ΕΑΜ 2570, ή με ενάλληλες γωνίες, όπως στην υδρία της συλλογής του Πανεπιστημίου της Αλεξάν
δρειας, βλ. H adra Vases, πίν. 288, 292, 300, 260-262, 267, 280-282, 251Β.
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Συγγενική είναι επίσης η σύνθεση των κοσμημάτων στην υδρία αρίθ. 534, με μόνη διαφορά ότι 
στην περίπτοιση αυτή το κλαδί κισσού συνδυάζεται με απλές σταγόνες, που εξαρτώνται από την 
οριζόντια διαχωριστική γραμμή και καταλήγουν σε στιγμές. Εμφανής είναι η αρκετά πρόχειρη 
εκτέλεση των κοσμημάτων, όπως επίσης και η σχηματοποιημένη απόδοσή τους, η οποία θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί ως απλοποίηση της προηγούμενης, περισσότερο συνθέτης μορφής. Τα στοι
χεία αυτά πρέπει να θεωρηθούν χαρακτηριστικά για την τελική φάση της κατηγορίας «Ε^Ιγη», 
όπως δείχνουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της ομάδας <Τ» από τις αλεξανδρινές νεκροπό- 
λεις271. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραπλήσιες μορφές διακόσμησης, αλλά με καλύτερη απόδοση, 
δεν λείπουν και από σχετικά πρωιμότερες υδρίες του εργαστηρίου της «δάφνης», όπως φανερώνει 
η συγγενική σύνθεση στην ενεπίγραφη υδρία 2565 (228 π.Χ.) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσεί
ου, η οποία προσγράφεται στο «ζωγράφο του κεραυνού»272.

2) Το κλαδί δάφνης (Πίν. 69 και 115-116· Χρονολογικός Πίνακας ΧΕίν)

Η υδρία αριθ. 544 είναι στο σύνολο των εξεταζόμενων αγγείων το μοναδικό παράδειγμα όπου 
στην κυρία μετόπη αποδίδονται αντίρροπα κλαδιά δάφνης με συστάδα στιγμών στο μέσον, ενώ 
κοντά σε αυτή μπορεί να προστεθεί και το θραύσμα αριθ. 550:α με ίχνη ανάλογου θέματος. Το 
φυτικό αυτό θέμα είναι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα αγαπητό στην ομάδα «Σ»273, ενώ με την 
απλή μορφή του παραδείγματος αριθ. 544 εμφανίζεται κυρίως στις πραημες υδρίες του εργα
στηρίου της «δάφνης» και συχνότερα σε αυτές που αποδίδονται στο «ζωγράφο των δάφνινων 
στεφανιών» ή στο «ζωγράφο των μεγάλων φύλλων»274. Στην πλειονότητά τους τα αγγεία προέρ
χονται από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας και είναι σύγχρονα με το παράδειγ
μα αριθ. 544, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις το κλαδί της δάφνης 
αποδίδεται συνεχές από τα αριστερά προς τα δεξιά (αριθ. 550:α;)275. Παραπλήσιο και πιο σύν
θετο θέμα απαντά επίσης σε μικρό αριθμό υδριών από την ώριμη φάση της κατηγορίας, όπου 
το κλαδί δάφνης συνδυάζεται με ποικίλα φυτικά ή γραμμικά κοσμήματα σε διάφορες μορφές ή 
σχηματισμούς, χωρίς ακόμη να απουσιάζουν οι ανάλογες ή συγγενικές συνθέσεις από τα όψιμα 
παραδείγματα της ομάδας «Σ»276. Εκτός από τις παραπάνο) περιπτώσεις, αξίζει να αναφερθεί 
ότι ανάλογο θέμα σε διάφορες μορφές ή συνδυασμούς αναγνωρίζεται και σε αγγεία της ομάδας

271. ΙΙρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Τ.496 στο Cassel της Γερμανίας ή της συλλογής Pugioli στην Αλεξάνδρεια, που χρο
νολογούνται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. και αποδίδονται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου» (225-195 π.Χ.), βλ. σχετικά H adra  
Vases, Μέρος Β', 20-21, πίν. 311-314. ΙΙρβλ. επίσης ανάλογο φαινόμενο και στην κατηγορία «Δυτικής Κλιτΰος», βλ. στο 
σχετικό κεφάλαιο.

272. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 18-19, πίν. 245-247.
273. Αξιοσημείωτο είναι ότι το εργαστήριο της «δάφνης» οφείλει την ονομασία του στο συγκεκριμένο κόσμημα, βλ. 

παραπάνο) στο εισαγωγικό κεφάλαιο.
274. Το κλαδί της δάφνης εμφανίζεται όμοιο σε όλα τα παραδείγματα, ενώ ποικίλλει το κόσμημα ανάμεσα στα φυλ- 

λα, το οποίο εκτός από συστάδα στιγμοιν (Alex. Ρ. 1882, Alex. 16.094) μπορεί επίσης να είναι απλός κύκλος (Alex. 5270, 
250 π.Χ.) ή κύκλος μέσα οε στιγμές (ΕΑΜ 2557, Tübingen 4806 S.13), βλ. H adra Vases, Με;ρος Β', 10-13, πίν. 1-3, 54-59, 
115, 156-158- ΕλΧΚ ερΚ ρήτης, 122, εικ. 24.

275. Πρβλ. σχετικά τις προπμες υδρίες Alex. 10.014, «ζωγράφος το>ν μεγάλων φύλλων» (260-240 π.Χ.), Cairo 26244 
(243 π.Χ.), Alex. 9017, «ζωγράφος των σταγονιδίων» (260-235 π.Χ.), ΕΑΜ 2256 με φύλλα δάφνης και στικτούς μίσχους 
εναλλάξ. Για νεότερα παραδείγματα, πρβλ. Alex. 2072 (240-225 π.Χ.), Alex. Ρ.1872, «ζωγράφος των περίπλοκων ελίκων» 
(240-220 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 12-13, 17, πίν. 46, 141-143, 159-161,222- H adra  I, 120, οχέδ. 6k- Ε λλΚ ερΚ ρή- 
της, 123, εικ. 25.

276. Πρβλ. τις υδρίες Alex. (ΑΕ 248), .Alex. 5273 (238 π.Χ.), «ζωγράφος του αστραγάλου» (240-230 π.Χ.), Alex. 
19.124, «ζωγράφος των βουκρανίων» (245-220 π.Χ.), Oxford 1920.250, «ζωγράφος του κεραυνού» (225-205 π.Χ.), βλ. 
H adra  I, 125, 128, οχέδ. lOc-d, 12i- H adra Vases, Μέρος Β', 15-16, 18-19, πίν. 197-199, 272-274.
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«Π»277, ενώ φαίνεται ότι λείπουν οι ανάλογες αποδόσεις σε παραδείγματα του αλεξανδρινού ερ
γαστηρίου «ΒΣ».

3) Ο ρόδακας (Πίν. 68, 72 και 114, 117-118· Χρονολογικός Πίνακας XLIV)

Οι τρεις στικτοί ρόδακες σε σειρά, που κοσμούν την κυρία μετόπη της υδρίας αριθ. 576, αποδίδουν 
διακοσμητική πρακτική μοναδική ανάμεσα στα ευρήματα από την περιοχή της Φαιστού, ωστόσο 
όμιος περισσότερο γνωστή από τα αλεξανδρινά παράλληλα, όπου εμφανίζεται συχνότερα σε παρα
δείγματα της ομάδας «L», και ιδιαίτερα σε εκείνα από την ώριμη φάση της τεχνοτροπίας278. Γενικά 
ο ρόδακας, στιγμωτός ή πολύφυλλος, χρησιμοποιείται σε όλη τη χρονική διάρκεια της τεχνοτροπίας 
«Hadra», ενώ) σε ελάχιστες περιπτώσεις κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη σύνθεση279. Συνηθέστερα χρη
σιμοποιείται ως συμπληρωματικό διακοσμητικό στοιχείο, όπως παραστατικά αποτυπώνεται στις 
υδρίες αριθ. 532, 583 και 674. Εκτός από την κυρία όψη των υδριών280 εμφανίζεται συχνά και οε άλ
λα μέρη του αγγείου, όπως στον ώ>μο281, στο τμήμα επάνω ή στα πλάγια των οριζόντων λαβών282, ενώ 
κάποτε παρουσιάζεται και ανάμεσα στα φύλλα της δάφνης, τα οποία αγκαλιάζουν το λαιμό των 
υδριών283. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απλή παρατακτική διάταξη των ροδάκων στο κρητικό παρά
δειγμα επαναλαμβάνεται ομοιότροπα και στην πρώ>ιμη υδρία Alex. 9179, έργο του «ζωγράφου των 
δάφνινων στεφανιών»284. Επίσης, η ίδια διακοσμητική αρχή με διαφορετικά όμα)ς θέματα ανα
γνωρίζεται και σε άλλα σύγχρονα παραδείγματα285, δεδομένο που επιτρέπει αναλογικά να θεωρηθεί 
ο διακοσμητικός αυτός τρόπος αντιπροοο)πευτικός, κυρίως για την πρώιμη φάση της ομάδας «L».

Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, θα μπορούσε ακόμη στην ίδια σειρά να ενταχθεί και το πα
ράδειγμα αριθ. 532, όπου η διακόσμηση στην κυρία μετόπη αποδίδει μοναδική και χαρακτηριστική 
για την ομάδα «L» σύνθεση286. Το διακοσμητικό πεδίο στολίζουν χιαστές δικτυωτές ταινίες με πολυ- 
ή)υλλο ρόδακα στο σημείο ένωσης, ενώ) στιγμωτοί ρόδακες πλαισιώνουν την κεντρική σύνθεση. Η δια- 
κοσμητική αυτή πρακτική εμφανίζεται σε όψιμα παραδείγματα της ομάδας «L», όπως φανερώνουν 
αντιπροσωπευτικά ευρήματα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, χρονολογούμενα κοντά στην ενεπί
γραφη υδρία 90.9.29 της Νέας Υόρκης (213 π.Χ.)287. Παράλληλα, τα θέματα αυτά συνδέονται στενά 
και με έργα από τον κύκλο του «ζωγράφου του κεραυνού», ενώ με συγγενική σύνθεση εμφανίζεται και 
η υδρία Alex. 9739, έργο του συγχρόνου «ζωγράφου των ροδάκων»288.

277. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Alex. 7449, 21240, βλ. H adra Vases, 
πίν. 339,363,411.

278. Βλ. για σχετικά παραδείγματα στην αναλυτική εξέταση που ακολουθεί.
279. Πρβλ. σχετικά την υδρία Alex. 9179, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 11-12, πίν. 125-127.
280. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες αριθ. 583, 674, βλ. στον περιγραφικά κατάλογο. Για αλεξανδρινά παραδείγματα, 

πρβλ. σχετικά Cairo 26238, Princeton University 52-45, βλ. H adra Vases, Μέρος B', 14-15, 19-20, πίν. 80, 283.
281. Πρβλ. σχετικά την υδρία αριθ. 580, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο. Για αλεξανδρινά παραδείγματα, πρβλ. 

Cairo 26233, Tübingen 5242/25, «ζωγράφος τοιν βουκρανίων» (245-220 π.Χ.), Alex. 9017, «ζοιγράφος των σταγονιδίων» 
(260-235 π.Χ.), βλ. H adra  I, 120, σχέδ. 6e· H adra Vases, Μέρος B', 12-13, 15-16, πίν. 76, 196Α.

282. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 8262, Alex. 5272, βλ. H adra Vases, 14-15, πίν. 168-172.
283. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 26016, Alex. Ρ.9801, βλ. H adra  Vases, Μέρος B', 14-16, πίν. 92, 203.
284. Βλ. H adra Vases, Μέρος B', 111-12, πίν. 125-127.
285. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Cairo 26225, Alex. 5281, έργα του «ζιογράφου των δάφνινων στεφανιών», όπου στη θέ

ση των τριών ροδάκων υπάρχουν ισάριθμα στεφάνια, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 11-12, πίν. 119, 128.
286. Η αποσπασματική διατήρηση της υδρίας δεν επιτρέπει την αναγνώριση των υπόλοιπων διακοομητικών θεμά

των, όπως είναι το κόσμημα στο λαιμό ή ο τύπος των ελίκων στην πίσω όψη.
287. Πρβλ. επίσης τις υδρίες 90.9.18 της Νέας λ'όρκης, Cairo 26237, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 18-19, πίν. 268-27 U 

IH V , πίν. Ill, VII, αριθ. 9, 27.
288. Βλ. H adra  Vases, Μέρος Β', 17-18, πίν. 242-244.
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4) Η ακόσμητη κυρία μετόπη (ΓΙίν. 68-69, 71 και 114-117- Χρονολογικός Πίνακας ΧΙΠν)

Από τις υδρίες της σειράς χαρακτηριστική ομάδα συγκροτούν τα παραδείγματα αριθ. 545, 546, 
578 και 580-582, όπου το βασικό γνώρισμα είναι η ακόσμητη μετόπη στην κυρία όψη. Για τα Κρη
τικά παραδείγματα η μορφή αυτή διακόσμησης φαίνεται ότι είναι αρκετά συνηθισμένη στην πρώ
ιμη φάση της ομάδας «Σ», σε αντίθεση προς τα αλεξανδρινά παράλληλα, όπου ο αντίστοιχος τύ
πος έχει αραιή εμφάνιση και αναγνωρίζεται κυρίως σε αγγεία χρονολογούμενα περί το 240 π.Χ. ή 
λίγο αργότερα289. Κατά συνέπεια, η διακοσμητική αυτή πρακτική συμπίπτει με την περίοδο δοκι
μών της νέας τεχνοτροπίας, δεδομένο που δικαιολογεί την προτίμηση των τεχνιτών για τα απλά θέ
ματα ή τις ακόσμητες επΐή)άνειες, μολονότι δεν λείπουν ενίοτε και οι αντίστοιχες διακοσμητικές 
μορφές σε νεότερα παραδείγματα της ομάδας «Γ»290.

5) Το ανθέμιο (ΓΙίν. 71-72 και 117-118· Χρονολογικός Πίνακας Χ Π ν)

Το ανθέμιο, φυτικό θέμα με ποικίλες μορφές, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο όχι μόνο για την 
τεχνοτροπία «Γ^ά^» αλλά γενικότερα για την ελληνιστική κεραμική291. Εκτός από το λαιμό292 εμ
φανίζεται ακόμη ως βασικό κόσμημα στη σύνθεση της κυρίας μετόπης των υδριών της ομάδας <Τ» 
(αριθ. 583, 674). Ρόδακες και έλικες σε διάφορες μορφές ή συνδυασμούς συμπληρώνουν το κε
ντρικό θέμα, ενώ ο τρόπος απόδοσης των κοσμημάτων σε συνδυασμό με τα μορφολογικά γνωρί
σματα του αγγείου προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της διακοσμητικής αυτής αρχής 
για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που χρησιμοποιείται. Τα εξεταζόμενα παραδείγματα ελάχιστα 
καλύπτουν την ποικιλία της μορφής των κοσμημάτων, ενώ καλύτερη εικόνα για τους τόπους και 
τους ποικίλους συνδυασμούς που εμφανίζουν διαμορφώνεται με τη βοήθεια των γνωστών αλεξαν
δρινών παράλληλων.

Στην υδρία αριθ. 583 το ανθέμιο αποδίδεται στο κέντρο της διακοσμητικής επιφάνειας εντε
λώς γραμμικά και σχηματοποιημένα, ενώ οι στικτοί υποτυπώδεις ρόδακες που το πλαισιώνουν θυ
μίζουν τους ανάλογους των πρώιμων υδριών αριθ. 576 και 580293. Η σχετική σύνθεση είναι περισ
σότερο γνωστή από ορισμένα αλεξανδρινά παραδείγματα, με τη διαφορά ότι σε αυτά η απόδοση 
των διακοσμητικών θεμάτων είναι πιο συνθέτη και λεπτομερειακή, ενώ ο χρονολογικός προσδιο
ρισμός τους τοποθετείται περί το 240 π.Χ.294. Αντίθετα, τα απλά και σχηματικά αποδοομένα κο
σμήματα στο κρητικό παράδειγμα, σε συνδυασμό με τα μορφολογικά γνωρίσματα του αγγείου, δί
νουν ένα πρωιμότερο όριο για το χρόνο εμφάνισης της διακοσμητικής αυτής πρακτικής, η οποία 
μπορεί να τοποθετηθεί περί τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

289. Πρβλ. σχετικά την υδρία του Μουσείου των Βρυξελλών (250-240 π.Χ.) και την Alex. Ρ.9801, έργο του «ζωγρά
φου των βουκρανίων», που χρονολογείται λίγο πριν από το 235 π.Χ. Πρβλ. επίσης ανάλογη μορφή διακόσμησης στην πί
σω όψη της υδρίας Alex. 5284, σύγχρονης με την Alex. Ρ.9801 και έργο του ίδιου τεχνίτη, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 6, 15- 
16, πίν. 203, 206· Guerrini 1964, 18, πίν. VII, 8.

290. Βλ. ό.π.
291. Πρβλ. σχετικά την κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος» ή των υδριών με λευκό βάθος, όπου το ανθέμιο κυριαρχεί στο 

θεματολόγιο, βλ. για την πρώτη περίπτωση στο σχετικό κεφάλαιο για την κατηγορία και για τη δεύτερη Α. Γιαννικουρή, 
Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  307-310, πίν. 244.

292. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για τα κοσμήματα του λαιμού.
293. Βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για το διακοσμητικό αυτό θέμα.
294. Πρβλ. τις υδρίες Alex. 5274 (240 π.Χ.), Alex. 9722, έργα του «ζωγράφου των σταγονιδίων», και Cairo 26234 (239 

π.Χ.), του «ζωγράφου των Κενταυριον», βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 12-15, πίν. 147, 153, 177. Για παραπλήσια παρα
δείγματα, πρβλ. τις υδρίες Alex. 5871, Frankfurt University 150, έργα του «ζωγράφου των ροδάκων» (230-210 π.Χ.), βλ. 
H adra Vases, Μέρος Β', 17-18, πίν. 236, 239.
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Περισσότερο εξελιγμένη και συνθέτη μορφή του διακοσμητικου αυτου τρόπου αποδίδει η 
υδρία αριθ. 674, όπου τα θέματα απλώνονται σε ολόκληρη την επιφάνεια της μετόπης και χαρα
κτηρίζονται για την πλούσια ποικιλία των τύπων. Μολονότι τα τεχνοτροπικά αυτά γνωρίσματα δεν 
είναι άγνωστα και στα πρωιμότερα παραδείγματα της ομάδας «ί»295, τόσο ο τρόπος απόδοσης των 
κοσμημάτων όσο και τα μορφολογικά στοιχεία απομακρυνουν το αγγείο από την προηγούμενη 
ομάδα και το τοποθετούν χρονικά κοντά στα όψιμα παραδείγματα της σειράς και πλησιέστερα 
στα χρονολογούμενα περί το 220 π.Χ.296. Το δεδομένο αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντι
κό, καθώς δηλώνει τη συνέχιση της χρήσης του συγκεκριμένου διακοσμητικου σχήματος και στην 
όψιμη φάση των αγγείων «Σ» της κατηγορίας « ^ ά ο » .

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

1) Οι έλικες (Πίν. 68-75 και 113-119· Χρονολογικός Πίνακας ΧΣν)

Το θέμα των ελίκων, άλλοτε με απλοποιημένη απόδοση άλλοτε πάλι με συνθέτη, είναι το κυρίαρ
χο διακοσμητικό στοιχείο στην πίσω όψη των υδριών της ομάδας «Σ», με συνεχή παρουσία οε όλη 
τη χρονική διάρκεια που παράγονται στο εργαστήριο της «δάφνης». Οι έλικες κατά κανόνα δια
μορφώνονται οε ζεύγη και εξαρτώνται από τη ρίζα της κατακόρυφης λαβής, ενώ στα πρώιμα πα
ραδείγματα συνηθέστερα παρουσιάζονται με απλοποιημένη μορφή και περιορίζονται σε υποτυ
πώδεις σχηματισμούς (αριθ. 581). Στις περισσότερες περιπτώσεις το βασικό σχήμα συμπληρώ
νουν ενδιάμεσα ορισμένα δευτερευοντα φυτικά ή γραμμικά θέματα, όπως ζεύγη φύλλων (αριθ. 
583), γραμμίδια απλά (αριθ. 575, 578) ή σε ακτινωτή διάταξη (αριθ. 544, 577, 579, 582), και ακό
μη κατακόρυφες γραμμές οε σειρά (αριθ. 675)297. Ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα ανα
γνωρίζονται επίσης σε πολυάριθμα σύγχρονα αγγεία από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, τα οποία 
συμπληρώνουν την εικόνα του διακοσμητικου οχήματος και αποδίδουν όλες τις μορφές του298. 
Χαρακτηριστική είναι η υδρία αριθ. 580, όπου στη θέση των συνηθέστερων ελίκων διαμορφώνο
νται ελλειψοειδούς μορφής έλικες-σπείρες. Το διακοσμητικό αυτό σχήμα θυμίζει το αντίστοιχο 
των πρωιμότερων απλών υδριών με τις ασύμμετρες έλικες299, από τις οποίες κατάγονται και τα 
αγγεία «Σ». Το δεδομένο αυτό επιτρέπει αναλογικά τη σύνδεση του τυπου με την παλαιότερη αυ
τή κατηγορία αγγείων.

Σε ό,τι αφορά τη μορφή του θέματος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το διακοσμητικό αυτό σχή
μα στην όψιμη ή τελική φάση της τεχνοτροπίας «Ηπόι^» ακολουθεί τον αρχικό τύπο, ενώ ορισμέ

295. Βλ. ό . Γ ΐ .

296. Πρβλ. τη μορφή των ροδάκων με τους αντίστοιχους των υδρκόν Alex. 29569 και 90.9.10 της Νέας Υόρκης, έρ
γα του «ζιογράφου των βουκρανίων», που χρονολογούνται κοντά στο 220 π.Χ., ή τον τύπο των διαχωριστικών πλαισίων με τη 
σχηματοποιημένη μορφή κεραυνού, η οποία θυμίζει την ανάλογη των υδριών Alex. University Coll., Alex. Hadra Station 
(Kleostratos), 90.9.16 της Νέας Υόρκης, Cairo 26237, έργα του «ζιογράφου του κεραυνού» (230-205 π.Χ.), βλ. H adra Vases, 
Μέρος Β', 15-16, 18-19, πίν. 251b, 253, 268-270· IH V , 26-27, αριθ. 13, 15, πίν. IV.

297. Σε ορισμένα αλεξανδρινά παραδείγματα εμφανίζονται επίσης ανθέμια, πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 9009, 
Cairo 26225, έργα του «ζωγράφου των δάφνινων στεφανιών», και Alex. 5865, Alex. 5271, Alex. 4771, Alex. 26016, Cairo 
26234, Cairo 26238, έργα του «ζωγράφου των Κένταυρων», βλ. H adra Vases, Μέρος B', 11-12, 14-15, πίν. 124, 130, 176, 
179, 182, 184, 187, 190.

298. ΙΙρβλ. σχετικά τις υδρίες Broolkyn 68.149, Alex. 5281, Alex. 9179, Alex. 5270, Alex. 10014, Alex. 9398, Alex. 
8262, Alex. R.329, Alex. P.1882, Alex. 22691, Alex. 5269, Alex. 5863, Alex. 9762, Cairo 26229, Cairo 26244, Amsterdam 
932, βλ. H adra Vases, πίν. 118a-c, 121, 127, 158, 161, 164, 170,288,56, 15, 134, 137, 140, 143, 155,214.

299. Πρβλ. σχετικά την υδρία Alex. 7307 (260 π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος B', 42-43, πίν. 16-18. Για τις απλές 
υδρίες με σπείρες, βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων. Πρβλ. επίσης την υδρία Alex. 
22691 του τυπου με τις σπείρες, βλ. H adra Vases, πίν. 15.
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ΠΥΚΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
============= ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

νες μόνο διαφοροποιήσεις εντοπίζονται κυ
ρίως στις λεπτομέρειες της απόδοσης. Τα στοι
χεία αυτά είναι εμφανέστερα στα νεότερα πα
ραδείγματα της ομάδας, ενώ όμοιες ή παρα
πλήσιες μορφές είναι γνωστές και από πολυά
ριθμα αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία κα
λύπτουν την ποικιλία του διακοσμητικού σχή
ματος κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ανάμε
σα στα όψιμα αγγεία της σειράς το θέμα αντι
προσωπεύεται από τα παραδείγματα αριθ. 534, 
584, 674 και 676, ενώ η μορφή τους αποδίδεται 
ποικιλότροπα. Στην υδρία αριθ. 674 τρεις κα- 
τακόρυφες γραμμές με ενδιάμεσες κυματοει
δείς διαμopqxóvovται ανάμεσα στις διπλές έλι
κες. Αντίθετα, στα παραδείγματα αριθ. 534 και 
584 ισχύει παραλλαγμένη και πιο σύνθετη από
δοση. Τα άκρα των εξωτερικών ελίκων πλησιά
ζουν την ακμή του ώμου, ενώ στην υδρία αριθ. 
534 διαμορφώνουν πολυπλοκότερες απολήξεις, 
καθώς διακλαδίζονται στην κορυφή και προχω
ρούν προς τα κάτω. Οι μορφές αυτές μαζί και με 
όσες άλλες παραπλήσιες ή συγγενικές είναι γνω
στές από τα αλεξανδρινά παράλληλα μπορούν 
να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για την όψι
μη φάση της κατηγορίας, και κυρίως για την τε
λευταία εικοσαετία του 3ου αι. π.Χ.300. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις αυτές 
σχετίζονται κυρίως με το «ζωγράφο ίων κυματο
ειδών γραμμών», ενώ δεν λείπουν τα κάπως πα- 
λαιότερα παραδείγματα, όπως δείχνουν χαρα
κτηριστικά έργα από την ώριμη φάση της κατη
γορίας301. Η υδρία αριθ. 676 είναι το νεότερο 
παράδειγμα της σειράς, όπου ο τρόπος απόδο
σης των ελίκων απομακρύνεται από το βασικό 
αρχικό τύπο, καθώς το θέμα αντικαθίσταται 
από μεγάλα σιγμοειδή στοιχεία, διακοσμητι- 
κό σχήμα το οποίο συνδέει το παράδειγμα με τα 
όψιμα αλεξανδρινά παράλληλα302. Εμφανής εί

300. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 5864 (218 π.Χ.), 
2570 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Princeton 
Univ. Art Μ. 52-45, Alex. R.329, βλ. H adra  Vases, Μέρος 
Β', 19-20, πίν. 277-284, 286-288.

301. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες ΕΑΜ 2571, Alex. 
P.1872, Alex. 9739, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 17-19, πίν. 
218-219, 224, 244.

302. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Raleigh Ν. Carolina 
G.79.6.15, Alex. 10198, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 21, πίν. 
315Α, 318.
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ναι η ξηρότητα και η δυσκαμψία στην απόδοση του σχήματος, στοιχεία που διαπιστώνονται τόσο σε 
σύγχρονα ευρήματα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις όσο και σε όψιμα παραδείγματα από διαφο
ρετικός κατηγορίες διακόσμησης303.

Από την εξέταση του θέματος των ελίκων στην πίσω όψη των υδριών «Σ» διαμορφώνεται η ακό
λουθη εικόνα για την εξέλιξη του διακοσμητικου σχήματος. Στα περισσότερα πρώιμα παραδείγ
ματα το θέμα έχει απλή και υποτυπώδη μορφή, η απόδοση είναι ασταθής και γραμμική (αριθ. 546, 
577, 579, 581, 582), σε αντίθεση προς τα κάπως νεότερα δείγματα χρονολογούμενα περί το 240 
π.Χ., όπου το σύμπλεγμα των ελίκων εμπλουτίζεται βαθμιαία με νέα διακοσμητικά στοιχεία. Ο τύ
πος αυτός αντιπροσωπεύει την εξελιγμένη μορφή του θέματος304, ενώ δεν λείπουν οι ανάλογες 
αποδόσεις και σε αγγεία από την όψιμη ή τελική φάση της κατηγορίας305. Επίσης, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στα έργα της τελευταίας χρονικής περιόδου της ομάδας <Τ» αναγνωρίζεται ποιο
τική διαφοροποίηση στην απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων, φαινόμενο γενικότερο, καθοις 
χαρακτηρίζει ολόκληρο το φάσμα του διακόσμου της τελικής φάσης της κατηγορίας «Ηπάιτι». Απέ
ναντι στη λεπτομερέστερη και φυσιοκρατική απόδοση των θεμάτων της ώριμης ή όψιμης περιό
δου της τεχνοτροπίας, στα τελευταία δείγματα της σειράς παρατηρείται αυξημένη ξηρότητα και 
οχηματοποίηση, στοιχείο εμφανέστερο στην υδρία αριθ. 676, όπου η διακοσμητική εικόνα στο σύ
νολό της εμφανίζεται στεγνή και γραμμική306.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(Πίν. 113-119· Χρονολογικός Πίνακας XLVI)

Εκτός από τις παραπάνω θεματικές σειρές ή ομάδες, θα πρέπει να αναφερθούν και τα διακοομη- 
τικά στοιχεία που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν συμπλήρωμα του γραπτού διακόσμου και 
στολίζουν τον ώμο ή τις ράχες των λαβών ορισμένων παραδειγμάτων της ομάδας. Τα συνηθέστε- 
ρα θέματα, τα οποία απλώνονται στην επιφάνεια του ώμου, είναι τα ζεύγη μικρών αντίρροπων 
φύλλων (αριθ. 575), η συνεχής σπείρα (αριθ. 674) ή ο στικτός ρόδακας (αριθ. 579-580), ενώ χαρα
κτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία στο πίσω μέρος του ώμου αποδίδουν οι κυματοειδείς απολή
ξεις της ταινίας, η οποία τυλίγεται γύρω από τη ρίζα του λαιμού (αριθ. 546, 550:β). Θέματα με ανά
λογη ή παραπλήσια απόδοση αναγνωρίζονται και σε αξιόλογο αριθμό αλεξανδρινών παραδειγ
μάτων307, χωρίς όμως ιδιαίτερη χρονολογική σημασία, καθώς συνηθέοτερα εμφανίζονται σε όλη 
οχεδόν τη χρονική διάρκεια χρήσης των υδριών της ομάδας «L»308.

303. Πρβλ. επίσης ανάλογο χαρακτηριστικό στη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», βλ. σχετικά στο 
κεφάλαιο για την κατηγορία.

304. Χαρακτηριστικό διακοσμητικά στοιχείο αποτελεί το ανθέμιο, που διαμορφώνεται συνήθως ανάμεσα στις έλι
κες, κόσμημα το οποίο εμφανίζεται για πριότη φορά στην υδρία Cairo 26225, έργο του «ζωγράφου των δάφνινων στε- 
φανιών», χρονολογούμενη με βάση τα μορφολογικά-διακοσμητικά γνωρίσματα στη δεκαετία 250-240 π.Χ. Το ίδιο θέμα 
χρησιμοποίησε σε ποικίλες μορφές ο «ζωγράφοςτων Κενταΰραιν» σε υδρίες της χρονικής περιόδου 245-215 π.Χ., βλ. σχε
τικά H adra Vases, Μέρος Β', 11-12, 14-15, πίν. 128-130, 173Α-190.

305. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Oxford 1920.250 (209 π.Χ.), Munich 6105, την υδρία της πρώην συλλογής Pngioli 
στην Α\εξάνδρεια ή την Cassel Τ.496, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 19-21, πίν. 272, 310-311,314.

306. Πρβλ. τις υδρίες Raleigh του Μουσείου Τέχνης στη Ν. Καρολίνα και Alex. 10198, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 
21, πίν. 315Α, 318.

307. Πρβλ. σχετικά Tübingen 4806 S/13, Alex. 9179, Alex. 22693, την υδρία από Hadra Station, Alex. 24869, Alex. R.329 
και επίσης Cairo 26232, Cairo 26233, βλ. H adra Vases, πίν. 115, 127, 253-256, 196, 200· Hadra I, 132-134, σχέδ. 15d, 16f.

308. Θα μπορούσε εδώ να σημειωθεί ότι γενικά το θέμα της συνεχούς σπείρας στην επιφάνεια του ώμου εμφανίζε
ται συνηθέοτερα σε παραδείγματα από την όψιμη φάση της κατηγορίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για από
λυτο κανόνα.
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ΠΥΚΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
:: : : : : : : : : : : :  ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ-

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση των λαβών, 
εκτός από τις στερεότυπες εγκάρσιες γραμμές 
στον άξονά τους, έναν αρκετά συνηθισμένο τύ
πο διακόσμου αποδίδουν και τα ζεύγη μικρών 
φύλλων, τα οποία εμφανίζονται σε ορισμένες πε
ριπτώσεις στο μήκος της κατακόρυφης λαβής 
(αριθ. 544, 546, 577, 579, 582). Το στοιχείο αυτό 
σπάνια χαρακτηρίζει τα αλεξανδρινά παρα
δείγματα309, ενώ όμοιο θέμα εμφανίζεται συχνό
τερα σε άλλα μέρη του αγγείου310. Ξεχωριστή 
μορφή διακόσμησης αποδίδουν και οι λεπτές 
παράλληλες ταινίες που αναπτύσσονται στο μή
κος των οριζόντιων λαβολν της υδρίας αριθ. 546 
και καταλήγουν σε σπειροειδείς προς τα επάνω 
απολήξεις. Ο τρόπος αυτός απόδοσης του θέμα
τος θυμίζει έντονα τον ανάλογο των υδριών του 
τΰπου με τις ασύμμετρες έλικες311. Παράλληλα, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί και η περίπτωση η 
μορφή αυτή διακόσμου να αποτελεί ενδιάμεσο 
παράδειγμα προς την αντίστοιχη αλλά πιο συν
θέτη η οποία αναγνωρίζεται σε ορισμένα έργα 
του «ζωγράφου των Κένταυρων»312. Χαρακτηρι
στική μορφή διακόσμου αποδίδουν επίσης τα 
ημιανθέμια που πλαισιώνουν τις οριζόντιες λα
βές στην υδρία αριθ. 674. Η διακοσμητική αυτή 
πρακτική, η οποία είναι συνηθισμένη σε αγγεία 
της ώριμης και όψιμης χρονικής βαθμίδας της 
ομάδας «Σ»313, θα μπορούσε να συνδυαστεί με 
την αυξανόμενη προτίμηση των τεχνιτών της 
εποχής για σύνθετα διακοσμητικά σχήματα, χα
ρακτηριστικά που αντικατοπτρίζονται καθαρά 
στα σύγχρονα αλεξανδρινά παράλληλα314.

309. Πρβλ. σχετικά το θραύσμα 22863 (;) του Μου
σείου Μπενάκη, βλ. H adra Vases, πίν. 131.

310. Πρβλ. ανάλογο κόσμημα στον ώμο ή στα διαχω- 
ριστικά πλαίσια των παραδειγμάτων αυτου του συνόλου, 
βλ. σχετικά στο παρόν κεφάλαιο.

311. Βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη του 
σχήματος των υδριών «AS».

312. Για το «ζωγράφο των Κένταυρων», βλ. H adra  
Vases, Μέρος Β\ 14-15, όπου σχετικά παραδείγματα. Βλ. 
επίσης H adra  I, 126-129.

313. Η μορφή αυτή διακόσμησης διαπιστώνεται και 
σε έργα από την πρώιμη φάση της καλλιτεχνικής δραστη
ριότητας του «ζωγράφου των Κένταυρων», βλ. H adra  Vases, 
Μέρος Β', 14-15, όπου σχετικά παραδείγματα.

314. Τα θέματα που στολίζουν το αντίστοιχο τμήμα 
των αλεξανδρινών υδριών είναι ποικίλα φυτικά ή γεωμε-
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα μπορούσε ακόμη να εξεταστεί ο κρατήρας αριθ. 647. Το αγγείο αυτό 
από την άποψη του διακόσμου αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, κυρίως σε ό,τι αφορά την οργάνω
ση των κοσμημάτων στο σώμα και στη βάση. Το κυματοειδές κλαδί με φύλλα και άνθη κισσού που 
αναπτύσσεται στο λαιμό αποδίδει τυπικό θέμα του εργαστηρίου της «δάφνης», ενώ το σταυροειδές 
στοιχείο στο ύψος των λαβών αποτελεί ιδιόμορφο για την ομάδα «Σ» διακοσμητικό σχήμα, το 
οποίο σύμφωνα με τα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα δεν έχει κάποιο παράλληλο315. Τη βάση και 
το σώμα περιτρέχουν γραπτές ταινίες, διακοσμητική αρχή που αναγνωρίζεται όμοια ή παραπλή
σια και σε άλλα παραδείγματα της εγχώριας κεραμικής316. Για τη χαρακτηριστική αυτή σύνθεση 
τοαν κοσμημάτων επάνω στην επιφάνεια του αγγείου δεν αποκλείεται επίσης η πιθανότητα να επέ- 
δρασαν στοιχεία από την προγονική κεραμική παράδοση των γεωμετρικών χρόνων, η οποία χρη
σιμοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη διακοσμητική πρακτική317.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ 

(ΓΙίν. 99- Χρονολογικός Πίνακας ΧΕ\ΤΙ)

Η μικρή υδρία-θήλαστρο αριθ. 602 από το Καμηλάρι, μολονότι εντάσσεται στη σειρά των αγγείων 
«ί» της κατηγορίας «Γ^άο», εξετάζεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, καθώς ο διάκοσμός της, όπου στην 
κύρια όψη εμφανίζονται ανθρώπινη και ζωική μορφή σε συνδυασμό με φυτικά θέματα, αντιπροσω
πεύει όχι μόνο ξεχωριστή διακοσμητική αρχή της τεχνοτροπίας «Ηπάι^», αλλά παράλληλα αποτελεί 
το μοναδικό γνωστό παράδειγμα με ανάλογης μορφής θέματα από την περιοχή της Μεσαράς. 
Αγγεία της κατηγορίας «Ηη0ϊ^» με απεικονίσεις μορφών είναι γνωστά κυρίως από τα αλεξανδρινά 
ευρήματα, ενώ τα περισσότερα ανήκουν στην ομάδα «ϋ»318, χωρίς όμως να λείπουν και ορισμένες 
αποδόσεις στο εργαστήριο της «δάφνης». Το πρωιμότερο όριο της διακοσμητικής αυτής αρχής για 
την ομάδα «Σ» δίνουν ορισμένα έργα του «ζωγράφου των Κενταύρων», τα οποία προσδιορίζονται 
χρονικά περί το 220 π.Χ.319. Το νεότερο χρονολογικό σημείο προσφέρουν ελάχιστα παραδείγματα 
χρονολογούμενα περί το 200 π.Χ. ή λίγο αργότερα, γεγονός που υποδηλώνει τη σχετικά περιορισμέ
νη χρονική διάρκεια της τεχνικής για την ομάδα «Σ»320.

Τα θέματα που απεικονίζονται στη μικρή υδρία-θήλαστρο οργανώνονται σε ζώνες, σύμφωνα 
με τη διακοσμητική πρακτική των υδριών της ομάδας «Σ», ενώ τόσο οι μορφές όσο και το φυτικό

τρικά, πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Cairo 26227, Alex. 22104, Alex. 5871, Frankfurt Univ. 150, Alex. 9739, EAM 2565, 
Alex. Univ. («ζωγράφος του κεραυνού»), Alex. 22693, Alex. 5864, EAM 2570, Alex. Univ. («ζωγράφος κυματοειδών γραμ
μών»), βλ. H adra Vases, πίν. 229, 233, 237, 240, 243, 246, 25IB, 255, 278, 281, 292.

315. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί γενικά να παραβληθεί με το συγκεκριμένο θέμα είναι η γραπτή σβάστικα 
στο θραύσμα αριθ. 548:β, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.

316. Πρβλ. συγγενική απόδοση στο αγγείο αριθ. 646, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για την εξέ
λιξη του σχήματος. Πρβλ. επίσης το θραύσμα αριθ. 44 ή τον κιονωτό κρατήρα αριθ. 550 από τη Λατώ, βλ. στον περιγρα
φικό κατάλογο και Ducrey et al. 1976, 255-256 αντίστοιχα.

317. Βλ. για σχετικά παραδείγματα Fortetsa, αριθ. 2e, 9· Arkades, 212, εικ. 236, 369, εικ. 485- Coldstream 1968, πίν. 15j. 
Πρβλ. επίσης για τη σύνθεση των κοσμημάτων κρατήρες κλασικών χρόνων από την Al Mina, βλ. Ducrey et al. 1976, 259.

318. Οι παραστάσεις μορφών ή συμβόλων στη διακοσμητική κατηγορία «Hadra» εμφανίζονται κατ’ αρχήν στην 
ομάδα «D» και στη συνέχεια υιοθετούνται από τις ομάδες «L» και «BL». Για περισσότερες παρατηρήσεις, βλ. στο σχετικό 
κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων «D». Βλ. επίσης H adra Vases, Μέρος A', 66-74.

319. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η υδρία Alex. 26016 με παράσταση Κενταυρομαχίας, όπου χαρακτη
ριστική είναι η χρήση της πολυχρωμίας επάνω στο μελανό βάθοςτου αγγείου, βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 14-15· 
N uovo  vaso, 97-103. Βλ. επίσης στο ειδικό κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».

320. Πρβλ. ενδεικτικά την υδρία Cassel Τ.496 (αρχές του 2ου αι. π.Χ.), του «ζωγράφου του μαιάνδρου» (225-195 
π.Χ.), βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 20-21, πίν. 312-314· CVA Kassel 2, πίν. 86, 3-5.
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XLVII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «HADRA»)
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ

κόσμημα στον οιμο προέρχονται από το θεμα- 
τολόγιο των αγγείων της ομάδας «ϋ». Θα πρέπει 
να οημειωθεί ότι η ποιότητα στην απόδοση των 
θεμάτων είναι μέτρια, ενώ η εκτέλεσή τους συ
νοπτική και σχηματοποιημένη321. Στο λαιμό του 
αγγείου παριστάνεται κεφάλι ελαφιού σε κατα
τομή, που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραλλα
γή του γνωστότερου αιγάγρου-αγριμιοΰ, μορ
φής ιδιαίτερα αγαπητής στην κρητική τέχνη 
ήδη από την εποχή της Χαλκοκρατίας322. Πα
ράλληλα, το θέμα αντιπροσωπεύεται στα εγχώ
ρια εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης, κυρίως 
από τα παραδείγματα της ομάδας «Ό», όπου εμ
φανίζεται σε ποικίλες συνθέσεις ή παραλλα
γές323· Επιπλέον, παραπλήσιες αποδόσεις ανα
γνωρίζονται και σε ελάχιστες όψιμες υδρίες της 
ομάδας «λ» ή της αλεξανδρινής «Βί»324, χωρίς 
ακόμη το θέμα να απουσιάζει από σύγχρονα 
κρητικά νομίσματα325.

321. Στον τρόπο αυτό απόδοσης της διακόσμησης ουμ- 
βάλ\ει καθοριστικά και το μικρό μέγεθος του αγγείου, που 
δεν επιτρέπει τη λεπτομερειακή απεικόνιση των μορφών.

322. Η μορφή του αιγάγρου-αγριμιού είναι γνωστή 
στην κρητική εικονογραφική παράδοση από την εποχή της 
Χαλκοκρατίας, πρβλ. ενδεικτικά το πλακίδιο από φαγε
ντιανή με αίγαγρο από την Κνωσό, τα χάλκινα αναθηματι
κά ειδώλια από το Δικταίον Άντρον ή τη σχετική παρά
σταση από το λίθινο ρυτό 2746 της Ζάκρου, βλ. Σακελλα- 
ράκης 1993, 40, 69, 76. Βλ. επίσης Rethemiotakis 1991, 
407-421, όπου σχετικά σχόλια και παραδείγματα από την 
YM 111 :γ περίοδο.

323. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 19410, του «ζω
γράφου του πάνθηρα-γρΰπα», Alex. 23356, του «ζωγρά
φου του δρομέα», ή τη μικρογραφική οινοχόη αριθ. 367 
από το ιερό του Γλαΰκου στην Κνωσό, βλ. H adra Vases, Μέ
ρος Β', 29-30, πίν. 86, 344, 416Α. Βλ. για την οινοχόη στον 
περιγραφικό κατάλογο και στο κεφάλαιο για το εργαστή
ριο του «δελφινιού». ΓΙρβλ. επίσης την υδρία Alex. 32047, 
πρόσφατο εύρημα με παράσταση κυνηγιού στην κύρια με
τόπη, χρονολογούμενη περί το 220 π.X., όπου συνυπάρχουν 
μορφολογικά-διακοομητικά στοιχεία των εργαστηρίων 
της «δάφνης» και του «δελφινιού», βλ. σχετικά P. Ballet, 
Μ.F. Boussac, A. Enklaar, Necropolis I, Les hydries de H adra, 
Institut Français d’Archéologie Orientale, Etudes Alexan
drines 5, Le Caire 2001, 273-282, σχέδ. 7.1-7.3.

324. Πρβλ. σχετικά την υδρία Raleigh Ν. Carolina 
G.79.6.15 του «ζωγράφου λεπτολόγου» και την Alex. Ρ. 1885 
του «ζωγράφου El Manara», από την ομάδα «BL», βλ. σχετι
κά Hadra Vases, Μέρος Β', 21,38, πίν. 314-315, 448-450.

325. Βλ. σχετικά B M C  o f  Coins 1886, πίν. 17, 9-10 
(Πραιοός)- G. Rider 1966, πίν. 12, 5 (Υρτακίνα).
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Η σύνθεση της κυρίας μετόπης, όπου στο κέντρο εντελώς μετωπικά αποδίδεται όρθια ανδρι
κή, γυμνή, φτερωτή μορφή με απλωμένα τα χέρια προς τα πλάγια και πλαισιωμένη από ανθέμια, 
μπορεί γενικά να παραβληθεί με τις παραπλήσιες απεικονίσεις που διακοσμούν τις δυο όψεις της 
υδρίας τύπου «Ό» 2563 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
διαφορετικά θέματα ορίζουν στα άκρα τις δύο αυτές συνθέσεις326. Αναλυτικότερα, στην ανδρική 
μορφή του παραδείγματος μπορεί να αναγνωριστεί ο Έρωτας, που διάφορες παραστάσεις του σε 
ποικίλες συνθέσεις δίνουν όψιμα παραδείγματα της ομάδας «Ο»327, ενώ ο τύπος αυτός καθεαυτός 
δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο παράλληλό του ανάμεσα στα γνωστά παραδείγματα. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι σε όλες τις περιπτολσεις ο Έρωτας απεικονίζεται ως κυνηγός, ενώ το θήραμα άλ
λοτε είναι ελάφι άλλοτε πάλι έχει τη μορφή του κρητικού αιγάγρου. Το θέμα αυτό φαίνεται ότι 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην εικονογραφία της εποχής, καθώς ανάλογες ή συγγενικές συνθέσεις 
αναγνωρίζονται και σε άλλες, σχεδόν σύγχρονες κατηγορίες κεραμικής328, ενώ παραπλήσιες απο
δόσεις εμφανίζονται και σε ψηφιδωτά δάπεδα στο δαπΛΐ της Αλεξάνδρειας329. Οι διαπιστώσεις 
αυτές μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτρέπουν την υπόθεση για την ύπαρ
ξη στενής θεματικής σχέσης ανάμεσα στις δύο αυτές τυπικά ασύνδετες μεταξύ τους μορφές, αφού 
τόσο η κυρίαρχη παρουσία του ελαφιού στο λαιμό του αγγείου όσο και η ανάλογη του Έρωτα στην 
κύρια μετόπη επιτρέπουν το συσχετισμό των μορφών με το κυνήγι.

Από τα δευτερεύοντα φυτικά θέματα που διακοσμούν το αγγείο, ξεχωριστό ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει η κληματίδα, η οποία απλώνεται γύρω από τον ώμο. Το θέμα αυτό είναι χαρακτηρι
στικό για τις ομάδες «ϋ» και «ΙΈ», καθώς εμφανίζεται σε πολυάριθμα αλεξανδρινά παραδείγ
ματα330. Αντίθετα, το φυτικό αυτό στοιχείο δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στο εργα
στήριο της «δάφνης», όπου διαπιστώνεται σπάνια σε παραδείγματα της ομάδας331. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το θέμα της κληματίδας χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα έργα του «ζωγράφου του δρο
μέα», αξιόλογου αγγειογράφου του εργαστηρίου του «δελφινιού», όπου εμφανίζεται σε ποικίλες 
αποδόσεις και συνθέσεις, ενοί συχνά το ίδιο φυτικό θέμα συνδυάζεται και με άλλα διακοσμητι- 
κά στοιχεία332. Ο τύπος των ανθεμίων στα πλάγια της ανδρικής μορφής μπορεί να παραβληθεί 
με το σχεδόν όμοιο ή παραπλήσιο, που εμφανίζεται σε αγγεία «ί» από την όψιμη φάση της 
ομάδας, και κυρίως σε ορισμένα του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών»333, ενώ με συγγε
νική απόδοση απαντά σε παραδείγματα του εργαστηρίου «Ο» ή του αλεξανδρινού «Βί»334. Τέ

326. Στην κύρια όψη απεικονίζεται φτερωτή δαιμονική μορφή πλαισιαιμένη από φτερωτό: λιοντάρια με ουρε'ς ψα
ριών εραλδικά τοποθετημένα, ενώ στην πίσω όψη παραπλήσια μορφή περικλείεται από δελφίνια, βλ. Ε λλΚ ερ Κ ρ ψ ψ ,, 126, 
εικ. 28, 30- H adra Vases, Μέρος A', 69, πίν. 88-89.

327. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 23738 του Μουσείου Μπενάκη, Tübingen 4836 S./16, Liverpool 56.5.41, βλ. H adra  
Vases, Με'ρος B', 70, 30, 32, πίν. 90, 354-356, 405-407· Merseyside County M useum s, πίν. 17b-c.

328. Πρβλ. σχετικά παραδείγματα από τη μεγάλη κατηγορία των λεγάμενων «μεγαρικών» οκυφων, βλ. Agora XXII, 
αριθ. 249, 252-253.

329. Βλ. σχετικά Salzmann 1982, 116, αριθ. 134, πίν. 88-90· Daszewski 1985, 103, αριθ. 2.
330. Πρβλ. ενδεικτικά την υδρία «D» της πρώην συλλογής Pugioli, έργο του «ζωγράφου του δρομέα», ή τις Alex. 

Ρ.2092, Alex. 24002, έργα του «ζωγράφου του δελφινιού», βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 29-31, πίν. 333, 357-362. Πρβλ. επί
σης ανάλογο φυτικό κόσμημα στις υδρίες της ομάδας «BL», Alex. 8817, Alex. 22667, Alex. 9184, βλ. ό.π. πίν. 428-430, 
451-543· H adra  I, 140, σχέδ. 20e.

331. Πρβλ. σχετικά ένα θραύσμα από κλειστό αγγείο, πιθανότατα υδρία, με προέλευση τη Φαιστό, βλ. La Rosa 1984, 
810, αριθ. 19, σχέδ. 3, πίν. CXXIX, 4.

332. Πρβλ. σχετικά την υδρία της πρώην συλλογής Pugioli, βλ. H adra Vases, πίν. 333.
333. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες Alex. P. 11517, Alex. 29589, Alex. R.329, βλ. H adra  I, 135, σχέδ. 16n, r, ρ· H adra  

Vases, Μέρος B', 19-20, πίν. 286-288· Adriani 1936, 143, αριθ. 4, εικ. 60.
334. Πρβλ. από την ομάδα «D» τις υδρίες Alex. Ρ.2092, Brooklyn M.L68.11.8, Alex. 5285, Alex. 19125, Μουσείο της 

Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών Ρ.7194, Alex. 19513, βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 27,31-32, πίν. 359, 372-373, 376-377,395,420- 
422. Πρβλ. από την ομάδα «BL» την υδρία Alex. 4567, βλ. H adra Vases, Μέρος A', 37, πίν. 438‘ Hadra I, 138, σχέδ. 19g.
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λος, οι δυο παράλληλες ταινίες που περιτρέχουν τη βάση του αγγείου μπορούν να σχετιστούν με 
τις αντίστοιχες οι οποίες εμφανίζονται σε ορισμένες υδρίες της ομάδας «D»335, ενώ θα πρέπει 
να υπογραμμιστεί ότι ανάλογος διακοσμητικός τρόπος δεν έχει επισημανθεί μέχρι σήμερα σε 
παραδείγματα της ομάδας «L».

Από την εξέταση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η μικρή υδρία-θήλαστρο αριθ. 602 απο
τελεί χαρακτηριστικό και ξεχωριστό δείγμα της ομάδας «L», όπου παρατηρείται στενή σχέση 
των διακοσμητικών θεμάτων με αντίστοιχα του εργαστηρίου «D» της Κνωσού. Παράλληλα, 
ανακύπτει και ένα γενικότερο θέμα, αυτό της σχέσης ή των καλλιτεχνικών επιδράσεων μεταξύ 
των δύο μεγάλων κεραμικών εργαστηρίων της κεντρικής Κρήτης, της Φαιστού και της Κνω
σού. Η εμφάνιση αντιπροσωπευτικών κοσμήματων της ομάδας «D» στο μικρό αυτό αγγείο 
υποδηλώνει ότι ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. οι τεχνίτες της Κνωσού εί
χαν δημιουργήσει εύρωστα εργαστήρια παραγωγής και είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότη
τα, με αποτέλεσμα η παρουσία των προϊόντων τους να είναι αισθητή ακόμη και στα περισσό
τερο συντηρητικά εργαστήρια της Μεσαράς. Απόδειξη αυτής της καλλιτεχνικής επίδρασης 
αποτελεί το εξεταζόμενο αγγείο, όπου διαπιστώνεται και αποτυπώνεται ανάγλυφα το στοιχείο 
αυτό, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάλογες επιρροές θεματικού ή τεχνοτροπικού 
περιεχομένου παρατηρούνται και σε ορισμένες αλεξανδρινές υδρίες «L» από την όψιμη φάση 
της ομάδας336.

Στα πλαίσια της εξέτασης του διακόσμου των αγγείων τύπου «Hadra» μπορεί να ενταχθεί και 
η υδρία αριθ. 551 (Πίν. 45 και 101· Χρονολογικός Πίνακας XVIII) απάτην περιοχή της Φαιστού, 
αφού από την άποψη της απόδοσης των κοσμημάτων αποτελεί μοναδικό εύρημα τόσο στο σύνολο 
των γνωστών παραδειγμάτων από την κεντρική Κρήτη όσο και ευρύτερα. Στο συγκεκριμένο αγγείο 
συνδυάζονται τεχνοτροπικά γνωρίσματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» και των ομάδων «L» 
και «D» τύπου «Hadra», ενώ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται προς τα ανάλογα 
των μελαμβαφών υδριών της ελληνιστικής περιόδου337. Στο παράδειγμα αυτό τη ρίζα του λαιμού 
αγκαλιάζει περιδέραιο από σταγόνες ανάμεσα σε σειρές στιγμών, αποδοσμένων με την τεχνική της 
κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος». Το θέμα είναι γνωστό από όμοιες ή παραπλήσιες αποδόσεις, κα
θώς εμφανίζεται σε σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων από ποικίλα ελληνιστικά κέντρα σε όλη τη 
χρονική διάρκεια της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος»338. Ανάλογος ή συγγενικός τύπος απαντά στις 
ομάδες «L» και «D» της τεχνοτροπίας «Hadra», χωρίς ο τύπος να απουσιάζει από τα παράλληλα 
του αλεξανδρινού εργαστηρίου «BL»339.

Αντίθετα, στο ανώτερο σώμα του αγγείου επάνω σε εξηρημένη ζώνη αναπτύσσονται γραπτά 
φυτικά θέματα αποδοσμένα με την τεχνοτροπία «Hadra», τεχνική γνωστή κυρίως από τις υδρίες 
«Τ», όπου ο διακοσμητικός αυτός τρόπος θεωρείται τυπικός για την ομάδα. Ανάλογο χαρακτηρι
στικό διαπιστώνεται και σε ορισμένα παραδείγματα της ομάδας «D», ενώ αντίστοιχη μορφή δια

335. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, .Alex. 23356, Ρ.6313 του Μουσείου της 
Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, 23740 του Μουσείου Μπενάκη, Tübingen 4836 S./16, Alex. 24002, Cairo 26230, Cairo 
26224, βλ. H adra  Vases, Μέρος B', 29-31, πίν. 337-340, 344-351, 354-356, 360-362, 396-398, 399-401.

336. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Cassel Τ.496 με παράσταση αιγάγρου και σκυλιού, Cairo 26227 με δελφίνι στον ώμο, 
Alex. 22104 και Alex. Hadra Station 1987 (221 π.Χ.) με βουκράνια, Munich 6105 και 7736 του Μουσείου Ιεράπετρας με 
ταινίες και γιρλάντες, βλ. H adra Vases, πίν. 228-230, 232-235, 308, 314, 322.

337. Βλ. για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της υδρίας αριθ. 551 στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματός της.
338. Βλ. σχετικά σχόλια και παραδείγματα στο κεφάλαιο για την κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος».
339. Πρβλ. σχετικά το κόσμημα στην κύρια μετόπη της υδρίας «L» αριθ. 534, στον ώμο των υδριών «D» 23740 του 

Μουσείου Μπενάκη και Alex. 23356 ή στο λαιμό της υδρίας «BL» 16175 της Αλεξάνδρειας, βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο 
για τα κοσμήματα της κύριας μετόπης. Βλ. επίσης H adra  I, 138, σχέδ. 19d· H adra Vases, πίν. 73, 344-345.
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κόσμου σπανίζει σε αγγεία της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτΰος»340. Ο τρόπος οργάνωσης των φυτι
κών θεμάτων επάνω στο σώμα του αγγείου ανταποκρίνεται προς τον ανάλογο των μελανόγραφιον 
υδριών τυπου «Hadra», κυρίως εκείνων της ομάδας «D». Πρόσθετη ένδειξη της σχέσης του παρα
δείγματος με τις υδρίες του εργαστηρίου του «δελφινιού» προσφέρει η μορφή του κατώτερου σώμα
τος, το οποίο καλύπτεται από μελανό γάνωμα341. Στο ανώτερο σώμα ανάμεσα σε τρέχουσα σπείρα 
αναπτύσσονται ανθέμια εναλλασσόμενα με σχηματοποιημένα κρίνα, αποδοσμένα με μελανό-κα- 
στανό αραιωμένο χρώμα, τεχνική χαρακτηριστική για τα αγγεία τιον ομάδων «D» και «L» της κατη
γορίας «Hadra»342. Πρόσθετο και ξεχωριστό διακοσμητικό στοιχείο αποτελεί η παρουσία διαχωρι- 
στικών πλαισίων αποκλειστικά στην κυρία όψη του αγγείου, στοιχείο το οποίο συναντάται κυριλος σε 
υδρίες της ομάδας «Γ)»343, ενώ απουσιάζει από τις αντίστοιχες του εργαστηρίου της «δάφνης». Σε ό,τι 
αφορά τον τύπο των φυτικών θεμάτων και τον τρόπο οργάνο^σής τους επάνω στη διακοσμητική ζώ- 
νη αισθητή είναι η σχέση τους με την ομάδα «L», όπως φανερώνουν οι παραπλήσιες αποδόσεις στις 
ενεπίγραφες υδρίες 5272 της Αλεξάνδρειας (242 π.Χ.) και 26234 του Κάιρου (239 π.Χ.), έργα του 
«ζωγράφου των Κένταυρων». Συγγενικό είναι επίσης το αντίστοιχο θέμα στην υδρία «D», L68.11.8 
του Μουσείου του Brooklyn, που προσγράφεται στο «ζωγράφο του δελφινιού»344. Από την εξέταση 
των διακοσμητικών στοιχείων της υδρίας αρίθ. 551 διαπισκίινεται η ύπαρξη τεχνοτροπικής σχέσης 
και η χρήση κοινών εκφραστικών τρόπων ανάμεσα στα δυο κυρία εργαστήρια της κεντρικής Κρή
της, της Κνωσού και της Φαιστού. Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται και σε άλλα παραδείγματα της εγ
χώριας παραγωγής345 και σκιαγραφούν γενικότερα το φυσιογνωμικό τους πλαίσιο346.

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΙ

Μετά από την εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων των υδριών «Σ» από τη Φαιστό και την προ
σπάθεια ταξινόμησής τους σε σειρές, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια η απόδοση των έργων, εφόσον 
είναι εφικτή, σε συγκεκριμένους αγγειογράφους του εργαστηρίου της «δάφνης»347. Η προσπάθεια 
προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι σε κάθε περίπτωση εύκολη, καθώς δεν πρέπει να λησμονεί κα
νείς ότι για τις υδρίες της ομάδας «Σ» χρησιμοποιείται κοινή διακοσμητική γλώσσα, όπου στα πε
ρισσότερα παραδείγματα τα θέματα επαναλαμβάνονται σχεδόν πανομοιότυπα, ενώ σπανίζουν οι 
ιδιόμορφοι συνδυασμοί ή τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τα οποία συμβάλλουν θετικά στην ανί
χνευση του ατομικού υφους των τεχνιτών. Οπιοσδήποτε, η προσγραφή των υδριιόν σε συγκεκριμέ
νους δημιουργούς του εργαστηρίου της «δάφνης» μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, εφόσον 
απομονωθούν ορισμένα χαρακτηριστικά κοσμήματα της ομάδας «Σ», τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή περισσότερο από ορισμένους τεχνίτες348, πρακτική που επιτρέπει ως ένα σημείο

340. Βλ. περισσότερα σχόλια για τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του διακόσμου στο σχετικό κεφάλαιο για την 
κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος».

341. Βλ. σχετικός παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων της ομάδας «D».
342. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακοσμητική κατηγορία «Hadra».
343. Βλ. σχετικά H adra Vases, πίν. 395, 416Α.
344. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 14-15, 31, πίν. 171-173, 177-179, 372-373- Edgar 1911,40.
345. Πρβλ. σχετικά τις πρόχους με λαιμό αριθ. 672, 673, το θήλαστρο-υδρΐα αριθ. 602 ή τις υδρίες αριθ. 546 και 582, 

βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.
346. Βλ. περισσότερες παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
347. Τα ονόματα των αγγειογράφων που αναφερονται αντιστοιχούν σε εκείνα που χρησιμοποιεί ο Enklaar στις σχε

τικός μελετες του, βλ. H adra l· H adra II· H adra Vases.
348. Το δεδομένο αυτό μπορεί να όχει ισχΰ μόνο σε περίπτιοση που τα διακοσμητικό αυτά στοιχεία ή σι συνδυασμοί 

που αντιπροσιοπευουν αναγνωρίζονται ανάλογα ή όστω παραπλήσια και σε αλεξανδρινά παράλληλα.
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την ανίχνευση του ατομικού ύφους τοιν τεχνιτών. Πάντως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμο
στεί σε κάθε περίπτωση, για το Λόγο άτι στα περισσότερα παραδείγματα, και κυρίως στα πρώιμα 
της σειράς, ορισμένα διακοσμητικά στοιχεία αποδίδονται σχεδόν πανομοιότυπα από διαφορετι
κούς τεχνίτες, έτσι ώστε η απόδοση των έργων σε συγκεκριμένους δημιουργούς να είναι συχνά 
προβληματική. Η εικόνα που προέκυψε από τη μορφολογική-διακοσμητική εξέταση των υδριών 
αυτού του συνόλου καταδεικνύει ότι στην πλειονότητά τους τα παραδείγματα ανήκουν στην προιι- 
μη φάση των αγγείων «L» και συγκροτούν ομοιογενή ομάδα, καθώς τα μορφολογικά-διακοσμητι- 
κά στοιχεία τους αποδίδονται σχεδόν ομοιότροπα. Με την προϋπόθεση αυτή η προσγραφή των 
υδριών σε συγκεκριμένους δημιουργούς θα γίνει με κάθε επιφύλαξη349.

Η υδρία αριθ. 575 θα μπορούσε να περιληφθεί στον κύκλο των έργων του «ζωγράφου των δάφ
νινων στεφανιών», προώρου αγγειογράφου της ομάδας «L», με κύρια καλλιτεχνική δραστηριότητα 
στο χρονικό διάστημα 260-240 π.Χ. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αγγείου350 σε συνδυα
σμό με τα επιμέρους διακοομητικά θέματα351 αναγνωρίζονται σχεδόν ομοιότυπα σε ορισμένες 
αλεξανδρινές υδρίες του ίδιου τεχνίτη και ιδιαίτερα στην ενεπίγραφη 68.149 του Μουσείου του 
Brooklyn (254 π.Χ.)352. Ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν από την εξέταση της υδρίας αριθ. 544, 
όπου σημαντικά χαρακτηριστικά αποτελούν η θεματική ομοιογένεια και η σχεδόν όμοια τεχνική 
στην απόδοση των κοσμημάτων με ορισμένα αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία εντάσσονται στην 
αρχική φάση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του «ζωγράφου των δάφνινων στεφανιών»353. Πιθα
νότατα πρόκειται για ένα από τα πρωιμότερα έργα του αγγειογράφου, όπως ή)ανερώνουν τόσο η 
πρόχειρη εκτέλεση των κοσμημάτων όσο και η απόδοσή τους με παχύ πινέλο. Παράλληλα η 
χρονολογική τοποθέτηση του παραδείγματος κοντά στην πρωιμότερη ενεπίγραφη υδρία Alex. 7307 
(260 π.Χ.) μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη354. Έργα του ίδιου τεχνίτη και με ανάλογο χρονολο
γικό προσδιορισμό φαίνονται να είναι οι υδρίες αριθ. 577 και 579, καθώς τόσο οι συνδυασμοί των θε- 
μάτων όσο και τα μορφολογικά γνωρίσματά τους συμφωνούν περισσότερο με μορφές ή τύπους 
από την αρχική φάση της ομάδας «L»355. Στον κύκλο των έργων του «ζωγράφου των δάφνινων στε- 
φανιών» θα μπορούσε ακόμη να ενταχθεί και η υδρία αριθ. 580, για το λόγο ότι τα μορφολογικά 
γνωρίσματά της ανταποκρίνονται καλύτερα προς εκείνα της υδρίας Alex. 5281356, ενώ το κόσμη
μα στο λαιμό αναγνωρίζεται παραπλήσιο και σε άλλα αγγεία του ίδιου τεχνίτη357. Παράλληλα, ο 
σπάνιος τύπος των ελίκων-σπειρών στην πίσω όψη οδηγεί σε προδρομικές μορφές της ομάδας 
«L»358, ενώ το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την αμελή εκτέλεση των απλών κοσμημάτων επιτρέ
πει με μεγάλη πιθανότητα την ένταξη της υδρίας ανάμεσα στα πρώιμα έργα του παραπάνω αγγειο- 
γράφου.

349. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εξέταση αυτή αφορά κυρίοις τις υδρίες που συγκεντρώνουν τις βασικές προϋ
ποθέσεις για μία έστω κατά προσέγγιση απόδοσή τους σε συγκεκριμένο αγγειογράφο. Οι περιπτώσεις των θραυσμάτων, 
τοιν αποσπασματικής διατήρησης αγγείων ή εκείνων που δεν σώζουν τη διακόσμηοή τους παραλείπονται για ευνόητους 
λόγους.

350. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων.
351. Βλ. για την αναλυτική εξέταση των επιμέρους θεμάτων στις διακοσμητικές σειρές.
352. Βλ. σχετικά σχόλια H adra  I. 118-119· H adra  Vases, Μέρος B', 11-12.
353. Πρόκειται για το ζοιγράφο «Αρχάριο II» από την αρχική φάση της κατηγορίας, που ταυτίζεται με τον κατοπινό 

«ζωγράφο των δάφνινων στεφανιών». ΙΤρβλ. σχετικά τα παραδείγματα Alex. 16094, 90.9.31 της Νέας λ'όρκης, βλ. H adra  
Vases, Μέρος Β', 11, πίν. 57-57· IH V , πίν. VI, αριθ. 24.

354. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος A', 1, πίν. 16-18.
355. Πρβλ. οχετικά τις υδρίες Alex. 15624, ΕΑΜ 2558, βλ. H adra Vases, Μέρος B', 11-12, πίν. 152Α- ΕλλΚ ερΚ ρψ>ις, 

124, εικ. 26.
356. Βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 11-12, πίν. 119-121.
357. Πρβλ. την υδρία αριθ. 575, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις σειρές των κοσμημάτων τόπου «Hadra».
358. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τις σειρές των κοσμημάτων.
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Το τεχνοτροπικό ύφος του «ζωγράφου των μεγάλων φύλλων», τεχνίτη οΰγχρονου με το «ζωγρά
φο το>ν δάφνινων στεφανιών», διαφαίνεται πιθανότατα στην υδρία αριθ. 578. Στο παράδειγμα αυ
τό ο τύπος του κοσμήματος οτο λαιμό σε συνδυασμό τόσο με τη μορφή των ελίκων στην πίσω όψη 
όσο και με το περίγραμμα του σώματος, το οποίο συμφωνεί περισσότερο με το αντίστοιχο της ενε
πίγραφης υδρίας Alex. 5270 (250 π.Χ.), έργο του «ζωγράφου των μεγάλων φύλλων», επιτρέπουν με 
μεγάλη πιθανότητα την προσγραφή του αγγείου στον κύκλο των έργων του ίδιου δημιουργού359. 
Δύσκολα μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο τεχνίτη η υδρία αριθ. 581, μολονότι το σχήμα της, 
όμοιο ή παραπλήσιο, αναγνωρίζεται σε πρώιμα αγγεία του «ζοιγράφου των δάφνινων στεφανιών»360. 
Αντίθετα, ο τύπος των ελίκων στην πίσω όψη μπορεί να σχετιστεί με τον παραπλήσιο της υδρίας 
Alex. Ρ. 1882, η οποία προσγράφεται στους ζωγράφους «Αρχάριο I ή II»361. Ανάλογη εικόνα δια
γράφεται και για την υδρία αριθ. 546, καθώς το σχήμα της αναγνωρίζεται σε πρώιμα αγγεία της 
ομάδας «L», ενώ ο τύπος του ανθεμίου στο λαιμό μπορεί να σχετιστεί με τον αντίστοιχο στην κύρια 
μετόπη της υδρίας Alex. 25283, έργο του «ζωγράφου του κισσού»362. Αντίθετα, η popqT] του ελικο- 
ειδούς κοσμήματος στο πίσω μέρος του ώμου μπορεί να παραβληθεί με το σχεδόν ομοιότυπο τόσο 
ορισμένων αγγείων του «ζωγράφου των δάφνινων στεφανιών»363 όσο και της ενεπίγραφης υδρίας 
Alex. 5272 (242 π.Χ.), έργο του «ζωγράφου των Κενταύρων»364. Παράλληλα, οι ελικοειδείς απολή
ξεις των ταινιών στο μήκος των οριζόντιων λαβών απηχούν την προδρομική φάση της κατηγορίας 
«Hadra»365, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία να προα
ναγγέλλουν τα σύνθετα του ελάχιστα νεότερου «ζωγράφου των Κενταύρων»366. Ανάλογες διαπιστ(ί)- 
σεις προκύπτουν και από την εξέταση των υδριών αριθ. 545, 576 και 582. Μολονότι παραδείγματα 
με όμοια ή παραπλήσια διακοσμητικά στοιχεία ή συνδυασμούς θεμάτων λείπουν από τα αλεξαν
δρινά παράλληλα367, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τριών αγγείων ανταποκρίνονται προς 
τα αντίστοιχα υδριών από την αρχική κυρίως φάση της ομάδας «L», τα οποία σχετίζονται περισ
σότερο με την καλλιτεχνική δραστηριότητα των σύγχρονων μεταξύ τους ζωγράφων «των δάφνινων 
στεφανιών», «των σταγονιδίων», «των μεγάλων φύλλων» ή «του κισσού».

Αντίθετα, η υδρία αριθ. 533 εμφανίζει σημαντικές μσρφολογικές και διακοσμητικές ομοιότη
τες368 με την ενεπίγραφη υδρία Alex. 5269 (250 π.Χ.), η οποία αποδίδεται στο «ζωγράφο των στα- 
γονιδίιον», καλλιτέχνη της πρώιμης φάσης του εργαστηρίου της «δάφνης»369. Κοινά γνωρίσματα

359. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 13, πίν. 156-158.
360. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 15624 και 2558 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. H adra Vases, 11, πίν. 

152Α- Ε λλΚ ερ Κ ρ ψ η ς , 124, εικ. 26.
361. Οι λεγόμενοι τεχνίτες «Αρχάριος I» και «Αρχάριος II» πιθανότατα ταυτίζονται με τους κατοπινούς ζωγράφους 

«των σταγονιδίων» και «των δάφνινων στεφανιών» αντίστοιχα, βλ. σχετικά H adra  Vases, Μέρος Β', 10-11.
362. Βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 13-14· Cuerrini 1964, πίν. Ill, Β26· Adriani 1940, πίν. 30:3.
363. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Cairo 26225, Toronto 13.26, Tübingen 4806 S/13, Tübingen 5250/25, EAM 2557, 

London 1926.7.13.1, Alex. 21910, Alex. 22029, Alex. 9179, βλ. H adra  Vases, Μέρος Β', 11-12, πίν. 1, 113-115, 125-130· 
Ε λλΚ ερ Κ ρ ψ η ς  122, εικ. 24.

364. Βλ. H adra  Vases, Μέρος Β', 14-15, πίν. 171-173.
365. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο γαι τις σειρές των κοσμημάτων.
366. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 14-15· H adra  I, 126-129.
367. Πρβλ. ενδεικτικά το κόσμημα στο λαιμό της υδρίας αριθ. 580. Στο παράδειγμα αυτό ο κύκλος με οτιγμη στο κέ

ντρο οριζόμενος από στιγμές αναγνωρίζεται σε έργα σχεδόν συγχρόνων αγγειογράφων, όπως είναι ο «ζωγράφος του κισ
σού» (Alex. 8818), ο «ζωγράφος του αστραγάλου» (.Alex. 5273, 238 π.Χ.) ή ο «ζωγράφος των Κένταυρων» (Alex. 5271,239 
π.Χ.), βλ. σχετικά H adra  I, 123, οχέδ. 8b, c, g· H adra Vases, Μέρος B', 14-17, πίν. 180-182, 209-211. Αντίθετα, η έλλειψη 
διακόομησης στην κυρία μετόπη σε ουνδυασμό με τις ιδιόμορφες έλικες στην πίσω όψη δεν συμβάλλουν θετικά στην ανί
χνευση συγκεκριμένου καλλιτέχνη.

368. Βλ. για τα επιμείρους μορφολογικά-διακοομητικά στοιχεία στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων και για 
τις σειρές των διακοσμητικών θεμάτων.

369. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 12-13, πίν. 132-134.
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και για τα δυο αγγεία αποτελούν η ομοιοτροπία κατά την απόδοση τόσο του κοσμήματος στο λαιμό 
όσο και των ελίκων στην πίσω όψη, στοιχεία τα οποία επιτρέπουν με μεγάλη πιθανότητα την ένταξη 
της υδρίας στην πρώιμη φάση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ίδιου δημιουργού. Σε ό,τι aq>o- 
ρά την υδρία αρίθ. 675, αυτή δεν έχει να παρουσιάσει ισχυρά διακοσμητικά στοιχεία τα οποία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην ανίχνευση του δημιουργού της370. Όμως, τα κοινά μορφολογικά γνω- 
ρίσματά της με την ενεπίγραφη υδρία Alex. 5274 (240 π.Χ.), έργο του «ζωγράφου των σταγονιδίων», 
σε συνδυασμό με τη σχεδόν όμοια απόδοση των ελίκων στην πίσω όψη αποτελούν ουσιώδεις προϋ
ποθέσεις για την πιθανή ένταξή της στην ομάδα των έργων του ίδιου αγγειογράφου371. Ανάλογη δυ
σκολία προσδιορισμού συγκεκριμένου καλλιτέχνη παρουσιάζει και η υδρία αριθ. 583, επειδή τα δια- 
κοσμητικά στοιχεία είναι σχετικά σπάνια, ενώ τα μορφολογικά δεδομένα οδηγούν σε χρονολόγησή 
της στη δεκαετία 250-240 π.Χ.372. Η γραμμική απόδοση των κοσμημάτων στην κυρία μετόπη373 δι
καιολογεί ένα ανώτερο χρονολογικό όριο για το διακοσμητικό σχήμα, του οποίου η πρωιμότερη εμ
φάνιση, με βάση τα τωρινά δεδομένα, διαπιστώνεται σε υδρίες του «ζωγράφου των σταγονιδίων», 
χρονολογούμενες περί το 240 π.Χ. Το δεδομένο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα για την προσγραφή 
της υδρίας στον ίδιο δημιουργό, ενώ η ένταξή της σε κάπως πρωιμότερο στάδιο της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητάς του, δηλαδή περί το 250 π.Χ., μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Στον κύκλο των έργων του «ζωγράφου των κυματοειδών γραμμών» πρέπει να προστεθεί η 
υδρία αριθ. 584, καθώς αναγνωρίζονται σε αυτήν τυπικά κοσμήματα από το θεματολόγιο του συ
γκεκριμένου τεχνίτη. Τόσο η στικτή γραμμή στο λαιμό και η σύνθεση των κοσμημάτων στην κυρία 
μετόπη όσο και η μορφή των ελίκων στην πίσω όψη σε συνδυασμό με τα μορφολογικά χαρακτη
ριστικά του αγγείου θυμίζουν έντονα υδρίες συνδεόμενες μορφολογικά αλλά και από την άποψη 
του διακόσμου με την ενεπίγραφη υδρία 90.9.13 της Νέας Υόρκης (213 π.Χ.), έργο του ίδιου τε
χνίτη374. Στην ομάδα των έργων του ίδιου αγγειογράφου μπορεί να προστεθεί η υδρία αριθ. 534, 
κυρίως για τη στενή μορφολογική συγγένεια του τϋπου των ελίκων στην πίσω όψη με τις αντίστοι
χες ορισμένων έργων του375, χωρίς να παραβλέπεται και το σχήμα του αγγείου, το οποίο ανταπο- 
κρίνεται προς το ανάλογο όψιμων υδριών της ομάδας «L». Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόχειρη 
εκτέλεση των κοσμημάτων στην κυρία μετόπη υποδηλώνει όψιμη χρονολόγηση για την υδρία, η 
οποία μπορεί να προσδιοριστεί περί το 200 π.Χ., δηλαδή στην τελική φάση της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας του παραπάνω δημιουργού376.

Οι υδρίες αριθ. 674 και 532 προσγράφονται από τον Enklaar στο «ζωγράφο του κεραυνού» και 
χρονολογούνται με βάση τη συγκριτική μορφολογική ή από την άποψη του διακόσμου εξέταση με 
τα ενεπίγραφα αγγεία τού 220 και 213 π.Χ. αντίστοιχα377. Στην πρώτη περίπτωση το σχήμα των 
ταινιών στα διαχωριστικά πλαίσια αποδίδει χαρακτηριστικό θέμα του «ζωγράφου του κεραυ
νού»378. Αντίθετα ο τύπος των ροδάκων στην κύρια μετόπη μπορεί να παραβληθεί με τον ανάλογο

370. Βλ. για τα επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία στο κεφάλαιο για τις σειρές των κοσμημάτων.
371. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 12-13, πίν. 147-149. Σύμφωνα με την ταξινόμηση των υδριών της ομάδας 

«L» με βάση τα διακοσμητικά στοιχεία, που είχε προτείνει ο Cook, η υδρία αριθ. 675 εντάσσεται στην ομάδα των ανθε- 
μίων-ροδάκων, βλ. B.F. Cook 1984, 796.

372. Βλ. για τη χρονολόγηση στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων.
373. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για τις σειρές των κοσμημάτων.
374. Βλ. σχετικά με τη διακόσμηση ή την εξέλιξη του σχήματος της υδρίας αριθ. 584 στα αντίστοιχα κεφάλαια. Βλ. 

για το «ζωγράφο των κυματοειδών γραμμών», H adra Vases, Μέρος Β' 19-20, όπου και σχετικά παραδείγματα.
375. Βλ. σχετικά ό.π. Πρβλ. επίσης για τον τύπο των ελίκων την υδρία Alex. 4562, η οποία αρχικά είχε αποδοθεί από 

τον Enklaar στο «ζωγράφο των κυματοειδών γραμμών» αλλά σε επόμενη μελέτη του αποδόθηκε στο «ζωγράφο του κε
ραυνοί!», βλ. σχετικά H adra  I, 134-135, σχέδ. 16υ H adra Vases, 18-19.

376. Βλ. σχετικά σχόλια παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο.
377. Βλ. σ χ ε τ ικ ά  H adra Vases, Μέρος Β', 18-19.
378. Βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για τις σειρές των κοσμημάτων.
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των παραδειγμάτων 29569 του Μουσείου της 
Αλεξάνδρειας και 90.9.10 της Νέας Υόρκης, 
έργα του «ζαιγράφου των βουκρανίων»379 ή τον 
αντίστοιχο της ενεπίγραφης αλεξανδρινής υδρίας 
(221 π.Χ.), η οποία προσγράφεται στο «ζωγρά
φο των ροδάκων»380. Στο δεύτερο παράδειγμα 
η οργάνωση των κοσμημάτων στην κυρία μετό
πη οδηγεί σε ανάλογα διακοσμητικά σχήματα 
από την όψιμη φάση της ομάδας «Σ», τα οποία 
εμφανίζονται σε έργα του «ζωγράφου του κεραυ
νού», ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτή 
καθεαυτή η διάταξη των θεμάτων αποδίδει 
σπάνια μορφή διακόσμου για τα αγγεία του ερ
γαστηρίου της «δάφνης»381.

II. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ» 
(ΟΜΑΔΑ «I)»)

(Π ίν. 30, 37, 76 και 92· Χρονολογικός Πίνακας 
ΧΕνίΙΙ)

Η γραπτή διακόσμηση της κατηγορίας «Ηδ(Ιγπ», 
που εμφανίζεται σε κεραμική από την Κνωσό, 
αποδίδεται στο λεγόμενο εργαστήριο του «δελ
φινιού» ή ομάδα «Ό»382. Τα παραδείγματα που 
συγκροτούν την ομάδα είναι ολιγάριθμα και 
στη συντριπτική πλειονότητά τους θραυσματι- 
κής διατήρησης383, ενώ από την άποψη των θε

379. Βλ. H adra Vases, Μέρος Β', 15-16.
380. Πρόκειται για την υδρία που βρέθηκε οτο σταθ

μό Hadra της Αλεξάνδρειας το 1987 (Alex. Hadra Station), 
όπου στη γραπτή επιγραφή, εκτός των άλλων, αναφέρεται 
ότι ο νεκρός, του οποίου η τέφρα είχε εναποτεθεί οτο αγ
γείο, ήταν ο Πολυάλκης, γιος του Αλκαίου, βλ. Hadra Vases, 
Appendix A': Inscriptions on Hadra Vases, αριθ. 21.

381. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παραπάνω στην εξέ
ταση των κοσμημάτων της κυρίας μετόπης των υδριών «L».

382. Η ονομασία εργαστήριο του «δελφινιού» δόθη
κε στην ομάδα αυτή για το λόγο ότι το δελφίνι είναι η κυ
ρίαρχη μορφή στο θεματολόγιο των υδριών «D». Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το μοναδικό παράδειγμα από την ομάδα 
«L» με ανάλογο θέμα είναι η υδρία Cairo 26227, όπου το 
δελφίνι εμφανίζεται στον ώμο του αγγείου, βλ. Hadra Vases, 
πίν. 228-230.

383. Από το σύνολο των παραδειγμάτων που εξετά
ζονται εδώ, μόνον η μικρογραφική οινοχόη αριθ. 367 από 
το ιερό του Γλαυκου είναι σχεδόν ακέραιη, βλ. στον περι
γραφικό κατάλογο.

XLVIII. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «HADRA»)
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μάτων αποτελούν χαρακτηριστικό σύνολο τόσο για την τεχνοτροπία «Ηπόι^» όσο και για την ελ
ληνιστική διακοσμητική παράδοση γενικότερα. Σε αντίθεση προς το στερεότυπο θεματολόγιο και 
τη μονοτονία στην απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων των αγγείων της ομάδας «Σ», στην περί
πτωση του εργαστηρίου του «δελφινιού» δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την παρουσία ενός 
πλουσιότερου θεματικού περιεχομένου, ακόμη την ύπαρξη ποιοτικής υπεροχής, ή, τέλος, τη φρο
ντισμένη απόδοση των λεπτομερειών των κοσμημάτων384. Χαρακτηριστική ένδειξη αυτής της τά
σης αποτελεί τόσο η επίθεση του λευκού χροψατος επάνω στο βασικό μελανό-καστανό των κο
σμημάτων385 όσο και η χρήση του χαράγματος, κυρίως για τη δήλωση ορισμένων δευτερευόντων 
στοιχείων386. Ανάλογος τρόπος απόδοσης είναι ιδιαίτερα σπάνιος για το εργαστήριο «Σ»387 και 
εντελώς άγνωστος για το αλεξανδρινό «ΒΣ».

Τα παραδείγματα του εργαστηρίου «Ό» είναι σπάνια ανάμεσα στα ευρήματα από την Κνωσό 
και στη συντριπτική πλειονότητά τους αντιπροσωπεύονται από θραύσματα κρατήρων ή υδριών. 
Παράλληλα, δεν λείπουν και οι αδιάγνωστου τύπου περιπτώσεις, οι οποίες κατά κανόνα προέρχο
νται από τους αποθέτες της «Ανεξερεύνητης Έπαυλης»388. Για το λόγο αυτό, η καλλιτεχνική δρα
στηριότητα του κνωσιακού εργαστηρίου αποτυπώνεται σαφέστερα σε σημαντικό αριθμό αλεξαν
δρινών υδριών, όπου διαπισιώνεται αξιόλογη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων, ενώ από τα επι
κρατέστερα θέματα είναι οι παραστάσεις μορφών στην κύρια όψη του αγγείου389. Ανεξάρτητα πά
ντως από τις διαπιστώσεις αυτές, και στα παραδείγματα από την Κνωσό αναγνωρίζεται αρκετά 
αξιόλογη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων. Εκτός από τα συνηθισμένα φυτικά κοσμήματα, γνο)- 
οτά και από την ομάδα «Σ», όπως το κλαδί κισσού, το ανθέμιο (αριθ. 112) ή ο ρόδακας390, εμφα
νίζεται ακόμη η κληματίδα, ενίοτε με τσαμπιά σταφυλιού391, ενώ σε ένα δείγμα αποδίδεται ο μαίαν-

384. Γενικά για τη διακόσμηση των υδριών της ομάδας «D» μπορεί να αναφερθεί άτι η εξωτερική επιφάνεια του χεί
λους έχει μελανό χρώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις γύρω από το λαιμό εμφανίζεται κλαδί δάφνης με διαφορετική από
δοση από το αντίστοιχο της ομάδας «L» ή της αλεξανδρινής «BL». Ενίοτε αποδίδονται και άλλα θέματα, ενώ σε ορισμέ
νες περιπτώσεις ο λαιμός παραμένει ακόσμητος. Η  οργάνωση της διακόσμησης στο σ ώ μ α  της υδρίας είναι ανάλογη με 
εκείνη της ομάδας «L», με τη διαφορά ότι τα ορθογώνια διαχωριστικά πλαίσια αντικαθιστά απλή κατακόρυφη γραμμή, 
ΐ] οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί και να παραληφθεί. Στην πίσω όψη εμφανίζονται ποικίλα θέματα εκτός από τις 
τυπικές έλικες της ομάδας «L», ενώ σε πολυάριθμα παραδείγματα το κατώτερο σ ώ μ α  είναι βαμμένο με μελανό χριόμα. 
Για περισσότερες παρατηρήσεις, βλ. H n d r a  Vases, Μέρος Β', 29-35· H a d r a I, 140-144.

385. Πρβλ. ενδεικτικά έργα του «ζωγράφου του δρομέα», ενώ από τα κνωσιακά παραδείγματα αντιπροσωπευτικά εί
ναι το θραύσματα Η38/51, Η38/57, βλ. H a d r a  Vases, Μέρος Β', 29-30· U M , 130, πίν. 117. Ανάλογο χαρακτηριστικό εμφα
νίζεται σπανιότερα στα αλεξανδρινά παραδείγματα της ομάδας «L», ενώ οτα γνωστά από την περιοχή της Φαιστού απου
σιάζει παντελώς, βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την κατηγορία αυτή.

386. Χαρακτηριστικά δείγματα του συγκεκριμένου τρόπου απόδοσης των θεμάτων εκπροσωπούν τα έργα του «ζω
γράφου του δρομέα», βλ. H a d ra  Vases, Μέρος Β', 29-30, όπου σχετικά παραδείγματα. Πρβλ. επίσης τον κιονωτό κρατήρα 
αριθ. 221 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση του αγγείου αυτού.

387. Στην ομάδα «L» το χάραγμα χρησιμοποιείται σε όψιμα παραδείγματα και κυρίως στη θέση της εξηρημένης 
ταινίας γύρω από το χείλος ή τη βάση, κάποτε εμφανίζεται και στα διαχωριστικά πλαίσια, πρβλ. την υδρία Munich 6105, 
ενώ σε μία περίπτωση αναγνωρίζεται σε απόδοση μορφών, πρβλ. Raleigh Ν. Carolina G.79.6.15, βλ. H a d r a  Vases, Μέρος 
A', 16 και Μέρος Β', 20-21, πίν. 308, 315.

388. Βλ. σχετικά U M , 130-131, πίν. 116-117.
389. Για τα θέματα του εργαστηρίου «D», βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος A', 29-33· H a d ra I. 140-144.
390. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. U M , ό.π. Πρβλ. ιδιαίτερα το ανθέμιο στο λαιμό της υδρίας αριθ. 112 με τα πα

ραπλήσιας απόδοσης ανθέμια των υδριών αριθ. 576 και 582 από την ομάδα «L», βλ. στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση «L» 
τύπου «Hadra».

391. Πρβλ. σχετικά το θραύσμα Η38/62, βλ. U M , 131, πίν. 117. Ανάλογο θέμα κοσμεί και το λαιμό του κρατήρα 221, 
βλ. σχετικά στην εξέταση που ακολουθεί. Η  κληματίδα με φύλλα αμπέλου εμφανίζεται συχνότερα από το τελευταίο τέ
ταρτο του 3ου αι. π.Χ. και εξής, βλ. T refo il S tyle, 45. Βλ. επίσης, H a d r a I, 138-140, σχέδ. 19h, Alex. 8817, «ζωγράφος El M a 
nara», σχέδ. 20c, Alex. 22667 (260-225 π.Χ.)· La Rosa 1984, 810, σχέδ. 3, αριθ. 19· Adriani 1952α, 18, σχέδ. 14 (επάνω), 
πίν. X, 1-2, «ζωγράφος της κληματίδας» (235-215 π.Χ.). Πρβλ. επίσης για το ανάλογο κόομημα στον ώ μ ο  το θήλαστρο 
αριθ. 652 από το Καμηλάρι.
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δρος392. Θα πρέπει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι πολυάριθμα αλεξανδρινά αγγεία της ομάδας «D» 
έχουν δώσει ανάλογα θέματα σε διάφορες μορφές393, ενώ ορισμένα από τα κοσμήματα αναγνωρί
ζονται παραπλήσια ή συγγενικά και στο αλεξανδρινό εργαστήριο «BL»394. Εκτός από τα παραπά
νω θέματα, η ομάδα περιλαμβάνει και ολιγάριθμα αλλά χαρακτηριστικά παραδείγματα με παρα
στάσεις μορφών ή απεικονίσεις συμβόλων διαφορετικού θεματικού περιεχομένου το καθένα. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η εικονογραφική ποικιλομορφία αποτελεί ξεχοιριστό χαρακτηριστικό 
του εργαστηρίου «D», σε αντίθεση προς την ομάδα «L», όπου γενικά επικρατεί ενιαίος χαρακτή
ρας στη διακόσμηση395.

Αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελεί η μικρογραφική οινοχόη αριθ. 367 από το ιερό του Γλαύκου, 
χαρακτηριστικό δείγμα της ομάδας «D», όπου στο σοίμα απεικονίζεται παράσταση κυνηγιού με αίγα
γρο και δυο σκυλιά. Ανάλογο θεματικό περιεχόμενο, αλλά με διαφορετική σύνθεση ή απόδοση των 
μορφιάν, αναγνωρίζεται συχνά σε σύγχρονα αλεξανδρινά παράλληλα, τα οποία αποδίδουν χαρακτη
ριστικές μορφές της εικονογραφικής παράδοσης του εργαστηρίου του «δελφινιού»396. Θι μορφές των 
ζώων και ιδιαίτερα αυτή του αγριμιού μπορούν να ταυτιστούν με τον κρητικό αίγαγρο, μορφή αρκετά 
γνώριμη και αγαπητή στο θεματολόγιο των κρητοάν δημιουργών, η οποία εμφανίζεται συχνά και σε 
πρωιμότερες χρονικές περιόδους της κρητικής τέχνης, όπως φανερώνουν αντιπροσωπευτικά παρα
δείγματα από άλλες κατηγορίες έργων397. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι η μορφή της σύνθεσης απη
χεί το ατομικό ύφος του «ζωγράφου του δρομέα»398, κορυφαίου τεχνίτη του εργαστηρίου του «δελφι
νιού», καθώς ανάλογες αποδόσεις ζοάων εμφανίζονται για πριότη φορά στην υδρία Alex. 23356, η 
οποία θεωρείται αντιπροσωπευτικό έργο του αγγειογράφου399. Ανάλογες ή συγγενικές παραστάσεις 
χαρακτηρίζουν και άλλα αγγεία της ομάδας «D», ενώ στο βασικό της τύπο η σύνθεση υιοθετήθηκε γε
νικότερα από τους αγγειογράφους του εργαστηρίου του «δελφινιού»400, χωρίς να λείπουν οι συγγενικές 
αποδόσεις και σε αγγεία του εργαστηρίου της «δάφνης» ή του αλεξανδρινού «BL»401.

Παρά την θραυσματική διατήρησή του, ο κιονωτός κρατήρας αριθ. 221 από την «Ανεξερεύ
νητη Έπαυλη» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ομάδας «D», όπου στην απόδοση των 
γραπτών θεμάτων χρησιμοποιείται επικουρικά και το χάραγμα, κυρίως για τη δήλωση των λε
πτομερειών. Στη μία όψη του σώματος απεικονίζονται άλογα σε καλπασμό, που αποδίδονται 
φυσιοκρατικά με έντονη κινητικότητα. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η μορφή του αλόγου 
αποτελεί θέμα γνωστό και συνηθισμένο στην εικονογραφία της ομάδας «D»402, ενώ χαρακτηρι

392. Πρβλ. τα δυο μη συνανήκοντα θραύσματα του κρατήρα Η38/55, βλ. U M , 130, πίν. 116. Για ανάλογα παρα
δείγματα από την ομάδα «L», πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες 2285 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μία ακατάγραφη 
στο Μουσείο του Βερολίνου ή την Cassel Τ.496, βλ. Ε λ λ Κ ε ρ Κ ρ ψ ψ , 132, εικ.37· H a d r a  Vases, πίν. 301, 312· Guerrini 1964, 
πίν. IX, F18.

393. Πρβλ. ενδεικτικά τις υδρίες 2284, 22887 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μία ακατάγραφη υδρία της 
πρώην συλλογής Pugioli, ακόμη τις Alex. Ρ.2092, Alex. 24002, Brooklyn Μ. L 68.11.8, Alex. 19125, Alex. 22699, βλ. H a d ra  
Vases, πίν. 328-330, 333, 337-339. 357-359, 360, 372, 377, 388.

394. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 8817 (κληματίδα), Alex. 4567, Alex. 8613 (ανθέμιο), Alex. R.325 (ρόδακας), βλ. 
H a d ra  Vases, πίν. 428, 438, 440, 446α.

395. Βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για τη διακόσμηση του εργαστηρίου «L».
396. Βλ. σχετικά παραδείγματα και σχόλια στο κεφάλαιο για τις εικονιστικές παραστάσεις σε αγγεία της ομάδας «L».
397. Πρβλ. σχετικά το αγγείο αριθ. 602 από την ομάδα «L», όπου και περισσότερα σχόλια, βλ. παραπάνω στο αντί

στοιχο κεφάλαιο.
398. Η ονομασία οφείλεται στη σκηνή οπλιτοδρομίας που απεικονίζεται στην υδρία Moscow Puskin Μ., βλ. Guer

rini 1964, πίν. I, Α7.
399. Βλ. σχετικά H a d r a  Vases, Μέρος Β', 29-30, πίν. 344-345.
400. Πρβλ. επίσης την υδρία Tübingen 4836 S./16 με την πρόσθετη μσρφή του Έρωτα, βλ. H a d ra  Vases, πίν. 354-355.
401. Βλ. H a d r a  Vases, πίν. 448 (Alex. P.1885).
402. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 15622 και δύο (χωρίς αριθμό) της Νέας λ'όρκης, βλ. H a d r a  Vases, πίν. 82, 380- 

381, 383. Πρβλ. επίσης την υδρία Alex. 5285 με ζεύγος αλόγων που τραβούν άμαξα με αναβάτη, βλ. ό.π., πίν. 102.
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στική είναι η απουσία του ανάλογου τΰπου στο θεματολόγιο των αγγειογράφων τόσο της ομάδας 
«L» όσο και του αλεξανδρινού εργαστηρίου «BL». Αντίθετα, παραπλήσιες μορφές ή συνθέσεις 
αναγνωρίζονται επανειλημμένα στη σύγχρονη ή νεότερη εικονογραφική παράδοση άλλων κα
τηγοριών διακόσμηοης, όπως δείχνουν χαρακτηριστικά δείγματα τόσο από την περιοχή της κε
ντρικής Κρήτης403 όσο και από άλλα ελληνιστικά κέντρα404. Στη δεύτερη όψη του αγγείου απει
κονίζονται βουκράνια σε σειρά, με ελικοειδή στοιχεία ανάμεσά τους, τα οποία διακρίνονται για 
το φυσιοκρατικό τους χαρακτήρα και την καλλιγραφική διάθεση στην απόδοση των λεπτομε- 
ρειών. Η μορφή τους θυμίζει έντονα τις ανάλογες της υδρίας 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, έργο του «ζωγράφου του δρομέα», στον οποίο προσγράφεται και ο εξεταζόμενος κρα
τήρας405. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αγγείο της Αθήνας, που χρονολογείται περί το 225-220 π.Χ., 
δίνει το πρωιμότερο χρονολογικά όριο εμφάνισης του θέματος για όλες τις ομάδες της διακο- 
σμητικής τεχνοτροπίας «Hadra», ενώ στην ίδια ενότητα μπορεί να ενταχθεί και η ενεπίγραφη 
υδρία Alex. Hadra Station 1987 (221 π.Χ.) της ομάδας «L»406. Όμοιες ή συγγενικές συνθέσεις εί
ναι αρκετά γνωστές και στο θεματολόγιο των εργαστηρίων «L» και «BL»407, ενώ ανάλογες απο
δόσεις εμφανίζονται συχνά σε άλλα είδη αγγείων της εγχώριας παραγωγής, τα οποία ανήκουν 
στην τεχνοτροπία της «Δυτικής Κλιτυος»408. Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι σε ορισμένες περι
πτώσεις τα παραδείγματα αυτά χαρακτηρίζονται για την υψηλή ποιότητα στην απόδοση των 
συνθέσεων409, ενώ οι παραπλήοιες παραστάσεις φαίνεται ότι είναι σχετικά σπάνιες σε άλλες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου410.

Παρά την εντελώς αποσπασματική διατήρησή του, πρέπει να αναφερθεί εδώ και το θραύσμα 
αριθ. 177, που πιθανότατα ανήκει σε εραλδική σύνθεση όπου αποδίδεται ανθέμιο ανάμεσα σε κε

403. Πρβλ. σχετικά τη μορφή του φτερωτού αλόγου (Πήγασος), αποδοαμένου με την τεχνοτροπία «Δυτικής Κλιτυος» 
στην πρόχου με λαιμό αριθ. 187 από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κε- 
φάλαια για την εξέλιξη του σχήματος και για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».

404. Πρβλ. σχετικά τη φιάλη αριθ. 943 με γραπτή διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» από την Κόρινθο, 
όπου αποδίδονται Πήγασοι, βλ. C orin th VII, III, 187, πίν. 84. Πρβλ. επίσης παραπλήσιες αποδόσεις σε ανάγλυφα αγγεία, 
βλ. A g o ra XXII, αριθ. 152-154, 408.

405. O Enklaar αποδίδει το αγγείο στο «ζωγράφου του δρομέα», στηριζόμενος στο σύνολο των διακοσμητικών στοι
χείων της υδρίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σε αντίθεση προς τον Callaghan που θεωρεί ότι οι μορφές των 
αλόγων θυμίζουν τις ανάλογες του «ζωγράφου του Πήγασου», στον οποίο και αποδίδει τον εξεταζόμενο κρατήρα, βλ. σχετικά 
U M , 119-120· H a d ra  Vases, Με:ρος Β', 29-30. Πρβλ. επίσης τη σταμνοειδή κάλπη 2562 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσεί
ου, βλ. ΕλλΚερΚρψης, 121, εικ. 23.

406. Η υδρία αυτή, που προσγράφεται στο «ζωγράφο των ροδάκων» της ομάδας «L», κοσμείται με βουκράνιο, ενώ ο 
τρόπος απόδοσής του φαίνεται ότι ακολουθεί χρονολογικά εκείνο της υδρίας 2284 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
βλ. H a d ra  Vases, Μέρος Β', 18-19, 30, πίν. 235. Ανάλογο επίσης θέμα αναγνωρίζεται στα θραύσματα Η38/47, Η38/59 από 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη», ενώ η μόνη διαφορά ανάμεσά τους βρίσκεται στα δευτερεύοντα διακοσμητικά στοιχεία, κα
θώς στα παραπάνω παραδείγματα τις έλικες αντικαθιστούν στικτές γραμμές, βλ. σχετικά U M , 130-131, πίν. 116-117.

407. Για παραδείγματα από την ομάδα «L», πρβλ. τις υδρίες Alex. 22104, Alex. Hadra Station (221 π.Χ.), την υδρία 
του Βερολίνου (χωρίς αριθμό), βλ. H a d r a  V ases, πίν. 232, 235, 301. Από την αλεξανδρινή ομάδα «BL», πρβλ. τις υδρίες 
Alex. R.325, Alex. 7450, βλ. ό.π. πίν. 446Α- H a d ra I ,  138, σχέδ. 19k.

408. Πρβλ. σχετικά τον κάνθαρο με τις δακτυλιόσχημες λαβές αριθ. 658, το θραύσμα της τριφυλλόστομης οινοχόης 
αριθ. 649 απάτη Φαιστό, τα θραύσματα αριθ. 178 και 215 από το λαιμό πρόχου με λαιμό και κυλινδρικής αντίστοιχα, βλ. 
στον περιγραφικό κατάλογο Kat στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων. Πρβλ. επίσης ανάλογο θέμα στη 
φιάλη τύπου «Medusa bowl» του Cabinet des Médailles στο Παρίσι και σε ένα θραύσμα από το λαιμό τριφυλλόστομης οι- 
νοχόης στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας, τα οποία αποδίδονται από τον Enklaar στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», αγγειο- 
γράφο της ομάδας «L», βλ. H a d ra  Vases, Μέρος Β', 20-21, πίν. 40Α· Hadjimichali 1971, 207, σχέδ. 42.

409. Πρβλ. σχετικά τους κανθάρους με τις δακτυλιόσχημες λαβές ή τις φιάλες τύπου «Medusa bowl», βλ. στα σχετι
κά κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

410. Πρβλ. σχετικά το πινάκιο αριθ. 129 απάτην Κόρινθο, βλ. C orin th VII, III, πίν. 45, αριθ. 128 (250-225 π.Χ.), πίν. 
84, αριθ. 943 (225-200 π.Χ.).
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φάλια γρυπών. Ο τρόπος οργάνωσης των θεμάτων επάνω στην επιφάνεια του αγγείου, ο οποίος 
αναγνωρίζεται συχνά και σε άλλες μορφές της τέχνης ήδη από παλαιότερες χρονικές περιόδους, χα
ρακτηρίζει ιδιαίτερα την εικονογραφία περιοχών της ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, είναι γνωστός 
και από πολυάριθμες αλεξανδρινές υδρίες της ομάδας «D»411, χωρίς να λείπουν οι ανάλογες αποδό
σεις σε αγγεία της τεχνοτροπίας «Δυτικής Κλιτυος»412. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, η μορή)ή του 
γρυπά δεν είναι άγνωστη στο θεματολόγιο της ομάδας «L», καθώς εμφανίζεται με ανάλογη σύνθεση 
και στην υδρία της ομάδας «L» 26238 του Μουσείου του Κάιρου, ενώ διαφορετική και λιγότερο συν
θέτη είναι η απόδοση του ίδιου θέματος στην υδρία Alex. 21438413.

Το θραύσμα αριθ. 135, όπου δελφίνια εναλλάσσονται με στικτούς ρόδακες, αποδίδει θέμα γνω
στό και ιδιαίτερα αγαπητό τόσο στην ομάδα «D» όσο και στην τεχνοτροπία «Δυτικής Κλιτυος», όπως 
δείχνουν οι ποικίλες μορφές και συνθέσεις σε παραδείγματα από την εγχώρια κεραμική414 αλλά και 
από άλλα κέντρα του ελληνιστικού κόσμου415. Αντίθετα, το ίδιο θέμα είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην ομά
δα «L»416, ενώ απουσιάζει παντελώς από το θεματολόγιο του αλεξανδρινού εργαστηρίου «BL».

Δυο ακόμη χαρακτηριστικά θέματα της ομάδας «D» διακρίνονται σε ισάριθμα θραύσματα από 
την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη»: ο τρίποδας και το θυμιατήριο417. Τα διακοσμητικά στοιχεία αποδί
δονται εναλλάξ, ενώ διάφορες μορφές των θεμάτων προσφέρουν και πάλι τα αλεξανδρινά παράλ
ληλα. Χαρακτηριστική είναι η υδρία 23739 του Μουσείου Μπενάκη, όπου η σύνθεση στο σώμα της 
είναι εντελώς όμοια προς το κνωσιακό παράδειγμα418. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις απεικονί
ζεται μόνον ο τρίποδας πλαισιωμένος από πτηνά εραλδικά τοποθετημένα, ενώ σε άλλο δείγμα το 
θέμα συνδυάζεται με τη μορφή της Νίκης, η οποία αποθέτει στεφάνι στην κορυφή του419. Τα θέ
ματα αυτά θα μπορούσαν ακόμη να έχουν πέρα από το διακοσμητικό χαρακτήρα και κάποιο συμ
βολισμό, καθώς ο τρίποδας συνδέεται γενικότερα με νικηή>όρους αγώνες και έπαθλα, ενώ το θυ- 
μιατήριο μπορεί να σχετιστεί περισσότερο με ταφικά έθιμα ή τελετουργικές πράξεις προς το νε
κρό420. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι απεικονίσεις μεμονωμένων αντικειμένων-συμβόλων

411. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 21938, 23740 του Μουσείου Μπενάκη, Ρ.6313 του Μουσείου της Αρχαίς Αγοράς 
των Αθηνών, Liverpool 56.5.212, Cairo 26230, 2563 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 90.9.46 της Νέας Υόρκης, βλ. 
H a d r a  V ases, πίν. 66, 73-74, 79, 85, 88-89, 98, 99, 423.

412. Πρβλ. ενδεικτικά την πρόχου με λαιμά αριθ. 76 ή τον κάνθαρο αριθ. 202, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και 
στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη του σχήματός τους.

413. Βλ. σχετικά H a d ra  Vases, Μέρος A', 14-15, πίν. 80-80α, 185-187.
414. Στο θραύσμα Η 13/20 η μορφή του δελφινιού αποδίδεται με διπλά πτερύγια στη ράχη, συνοδευόμενα από ισά

ριθμα στην κοιλιά και με πεταλόσχημη ουρά. Η μορφή αυτή αναγνωρίζεται όμοια στα θραύσματα Η28/24, Η28/27 από 
την «Ανεξερεύνητη Επαυλη», που ανήκουν οτην κατηγορία «Δυτικής Κλιτυος» και προσγράφονται από τον Callaghan στο 
λεγόμενο «ζωγράφο τιυν δελφινιών με ουρά σε σχήμα U», του οποίου η καλλιτεχνική δραστηριότητα τοποθετείται στις τε
λευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά U M , 105, 119, πίν. 98.

415. Πρβλ. για απεικονίσεις δελφινιών σε αγγεία της ομάδας «D» τις υδρίες Brussels A l3, Alex. 21938, Ρ.6313 του 
Μουσείου της Αγοράς των Αθηνών, 2576 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, βλ. H a d r a  Vases, πίν. 4-6, 66-67, 366. Εια 
παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο για το σχετικό διακοσμητικό θέμα. Για 
παραδείγματα από άλλες περιοχές, βλ. ενδεικτικά Rotroff 1991, 81-88, πίν. 30-34· A lt-Ä g in a II, 1, 70, αριθ. 490, πίν. 38, 
αριθ. 528, πίν. 40· C orin th VII, III, 92, αριθ. 539, 541, πίν. 55· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Γ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 84, πίν. 40β· P ergF orsch  
2, D39, πίν. 13· Πατσιαδά 1983, 177, 186, 197, 199, αριθ. 119, 155, 198, πίν. 67α, 73γ, 78γ.

416. Η μορφή του δελφινιού εμφανίζεται μόνο οτην υδρία Cairo 26227 της ομάδας «L», όπου κοσμεί τον ώμο του 
αγγείου, βλ. H a d r a  Vases, Μέρος Β', 17, πίν. 228-230.

417. Πρόκειται για τα δύο μη συνανήκοντα θραύσματα Η38/58, που δεν περιλαμβάνονται στον περιγραφικό κατά
λογο εξαιτίας της εντελώς θραυσματικής διατήρησής τους, βλ. U M , 131, πίν. 117.

418. Βλ. σχετικά Guerrini 1964, 15, πίν. IV, C,7.
419. Πρβλ. για την πρώτη περίπτωση την υδρία Ρ.6313 του Μουσείου της Αγοράς των Αθηνών, έργο του «ζωγράφου 

του δρομέα», ενώ για τη δεύτερη την υδρία 26224 του Κάιρου, έργο του «ζωγράφου της Ρόδου», βλ. σχετικά H a d r a  Vases, 
Μέρος Β', 29-30, 32, πίν. 346-348, 399-40L Guerrini 1964, 10-11, πίν. I, Α, 3.

420. Πρβλ. σχετικά τις αποδόσεις θυμιατηρίων σε επιτύμβιες στήλες κλασικών χρόνων, βλ. Pfühl - Möbius 1977, 544.

385



δεν είναι σπάνιες σε αγγεία της ομάδας «ϋ»421, ενώ ανάλογης μορφής θέματα εμφανίζονται κάπο
τε και σε άλλες κατηγορίες ελληνιστικής διακόσμησης422. Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το θραύ
σμα αριθ. 141 από το λαιμό υδρίας, όπου αποδίδεται αστράγαλος, θέμα αντιπροσωπευτικό για την 
ομάδα «Ο» και συνηθέστερο σε υδρίες οι οποίες προσγράφονται στο «ζωγράφο του δελφινιού»423. 
Επιπλέον, το ίδιο κόσμημα αναγνωρίζεται συχνά οε παραδείγματα της ομάδας «Σ»424, ενώ δεν λεί
πουν οι ανάλογες αποδόσεις και σε αγγεία της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος»425.

Γ. ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ

Η ομάδα των αγγείων με ανάγλυφη διακόσμηοη που εξετάζεται οτη συνέχεια περιλαμβάνει ολι
γάριθμα, συχνά κακής διατήρησης παραδείγματα, τα οποία, αν και χαρακτηρίζονται για την πε
ριορισμένη ποικιλία των θεμάτων τους, προσφέρουν μια έστω αμυδρή εικόνα για αυτήν τη μορφή 
διακόσμησης στην ελληνιστική κεραμική από την κεντρική Κρήτη. Τα πλαστικά στοιχεία, που 
έχουν στενή σχέση και εξάρτηση από τη σύγχρονη ή παλαιότερη μεταλλοτεχνία, εμήΐανίζονται συ- 
νηθέστερα στις λαβές ή στον πυθμένα των αγγείων και αποδίδουν διακοσμητική πρακτική γνωστή 
ήδη από τον 4ο αι. π.Χ. στην αττική κεραμική426. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία ανάλογων πα
ραδειγμάτων και σε προγενέστερες χρονικές περιόδους427, ενώ η μορφή αυτή του διακόσμου εμ
φανίζεται συχνότερα στην κεραμική των ελληνιστικών χρόνων, όπου στις περισσότερες περιπτώ
σεις τα θέματα εναρμονίζονται προς την εικονογραφική παράδοση της εποχής428.

Στην πλειονότητά τους τα πλαστικά στοιχεία τα οποία κοσμούν τα αγγεία από την κεντρική 
Κρήτη προέρχονται από τον κύκλο του Διονύσου ή της Αφροδίτης, περιορίζονται οε μάσκες Σα- 
τυρων και Σιληνών (αριθ. 507, 670-671), σε γυναικείες κεφαλές (αριθ. 363, 414, 661), ακόμη σε 
μία περίπτοιση εμφανίζεται το κιοσόφυλλο (αριθ. 84), και κατά κανόνα προσαρμόζονται στη ρί
ζα των λαβών μικρών αγγείων πόσης, με επικρατέστερα σχήματα την οινοχόη και τον κάνθα
ρο429. Στις ανάγλυφες αλλά αρκετά φθαρμένες μορφές που διακοσμούν την κορυφή (αριθ. 507, 
670-671) ή και τη ρίζα των λαβών (αριθ. 670) αναγνωρίζεται συνηθέστερα ο τύπος του Σατυρου 
ή του Σιληνου, ενώ οι ίδιες οι μορφές, που αποδίδονται μετωπικά, αντιπροσωπεύουν τυπους οι 
οποίοι εμφανίζονται συχνά τόσο σε αγγεία από μέταλλο ή ήίαγεντιανή όσο και σε πήλινα ή χάλ
κινα ειδώλια, χωρίς να λείπουν οι αντίστοιχες αποδόσεις και σε έργα της μνημειακής πλαστι
κής430. Σε ό,τι αφορά τα μικρά, αρκετά φθαρμένα, πλαστικά γυναικεία κεφάλια, που άλλοτε λει

421. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Alex. 24001 (αλάβαστρα-στεφάνια), Alex. 25246 (ριπίδιο), 23740 του Μουσείου Μπε- 
νάκη (λουτήριο-κυκνοι), βλ. H adra Vases, 67, πίν. 71-73.

422. Πρβλ. σχετικά την κατηγορία των υδριών «Hach a» με λευκό βόχθος ή εκείνη το>ν λαγΰνων, βλ. Α. Γιαννικουρή, 
Γ '  Ε λ λ Κ ε ρ , 307· Leroux 1913, 114. Επιπλέον, ο τρόπος αυτός διακόσμησης με μεμονωμένα αντικείμενα εμ4>ανίζεται για 
πρώτη φορά στην κεραμική της Γνάθιας, βλ. Green 1976, πίν. 2, 5α, 18.

423. Πρβλ. σχετικά τις υδρίες Brooklyn Μ. L 68.11.8, 2576 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, .Alex. 19125, 
90.9.34 του Μητροπολιτικου Μουσείου της Νέας Υόρκης, βλ. IH V , αριθ. 17, πίν. V· H adra Vases, Μέρος Β', 31, πίν. 366- 
368,372-373,377.

424. Βλ. σχετικά H adra Vases, Μέρος Β', 17 («ζωγράφος του αστραγάλου», 240-230 π.Χ.), πίν. 212-214, 218-221.
425. Πρβλ. ενδεικτικά την πρόχου με λαιμό αριθ. 76 ή την οινοχόη αριθ. 209, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.
426. Βλ. σχετικά Agora XII, 21-22.
427. Βλ. σχετικά Simon - Hirmer 1976, πίν. 14, III, 216, Metropolitan Museum 46.11.7, Beazley, ABV, 434, 3.
428. Βλ. σχετικά σχόλια για το θέμα στο Δρουγου, Ημίτομοι σκνφοι, 94-95.
429. Βλ. για ανάλογα παραδείγματα από άλλες περιοχές Η. Thompson 1934, 320, εικ. 5, Α31-Α32, 338, εικ. 18, Β21 ■ 

Eretria II, πίν. 17, αριθ. 25· Watzinger 1901,56, 72, 78-80.
430. Για την προίτη περίπτωση, βλ. σχετικά Α Δ  (1963), Χρονικά, πίν. 226-227· για τη δεύτερη, βλ. Η. Thompson 

1973, 41-45, πίν. LXI, LX, LXIII· για την τρίτη και την τέταρτη, βλ. Fucks 1969, 137, αριθ. 126, 138, αριθ. 127/128,362, 
αριθ. 401.
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τουργουν ως βάση, όπως στον ημίτομο σκυφο αρίθ. 363, άλλοτε πάλι διακοσμούν τη ρίζα των λα
βών στους κανθάρους (αρίθ. 414, 661), θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορούν να θεωρηθούν πε
ρισσότερο θεματικές παραλλαγές τύπων από τον κύκλο της Αφροδίτης και να ενταχθουν στην 
ίδια εικονογραφική ομάδα με τα προσωπεία Σιληνών, Σατυρων ή τα κισσόφυλλα. Το δεδομένο 
αυτό συμφωνεί περισσότερο με την πολυμορφία των διακοσμητικών θεμάτων, η οποία άρχισε 
να διαφαίνεται από τον 4ο αι. π.Χ., ενώ διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στους ελληνιστικούς 
χρόνους431.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον από την άποψη του θεματικού περιεχομένου του πλαστικού διακό
σμου παρουσιάζει η οινοχόη αριθ. 409, καθώς στο παράδειγμα αυτό συνδυάζονται ανάγλυφα 
φυτικά θέματα με μορφές από το διονυσιακό κύκλο, τα οποία κοσμούν το κατώτερο σώμα, τη 
λαβή και τμήμα από το χείλος του αγγείου. Το κατώτερο μέρος του σώματος αγκαλιάζουν τέσ
σερα μεγάλα φύλλα άκανθας με κεντρικό νεύρο και κορυφές στραμμένες προς τα έξω, ενώ ανά- 
μεσά τους διαμορφώνονται εγχάρακτες οξυκόρυφες γωνίες με χάραξη στον άξονα. Η απόδοση 
των φύλλων του κάλυκα χαρακτηρίζεται από έντονη σχηματοποίηση ενώ τα ενδιάμεσα χαρα- 
κτά στοιχεία πιθανότατα υποκαθιστουν τα άνθη, τα οποία γέμιζαν συνηθέστερα τα μεταξύ τους 
κενά432. Ο διακοσμητικός αυτός τρόπος, που αναγνωρίζεται σχεδόν όμοιος και σε ορισμένα 
θραύσματα κανθάρων από το ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό433, είναι αρκετά συνηθισμένος 
στους ελληνιστικούς χρόνους και απαντά σε ποικίλα είδη αγγείων, διαφορετικής διακοσμητι- 
κής τεχνοτροπίας434, ενώ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη κατηγορία των λεγάμενων «μεγα- 
ρικών» σκυφων435. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάλυκας ακάνθου θεωρείται ότι κατάγεται από 
περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα από το μικρασιατικό χώρο436. Επίσης, αντί
στοιχη διακοσμητική αρχή διαπιστώνεται και σε εργαστήρια της Κάτω Ιταλίας περί τα τέλη 
του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ., ενώ ανάλογη μορφή διακόσμου δεν παρατηρείται στην αττική 
κεραμική437.

Τα θέματα που εμφανίζονται στην επάνω και κάτω πρόσφυση της λαβής, δηλαδή κεφάλι 
Σατυρου και Ερωτιδέως αντίστοιχα, προέρχονται από τους κΰκλους του Διονύσου ή της Αφροδί
της και αποτελούν μορφές απόλυτα εναρμονισμένες προς το λειτουργικό χαρακτήρα του αγγεί
ου, ενώ αυτή καθεαυτή η απόδοσή τους θυμίζει τις ανάλογες πήλινων ή χάλκινων ειδωλίων του 
2ου-1ου αι. π.Χ., κυρίως από περιοχές της ανατολικής Μεσογείου438. Ανεξάρτητα από τις διαπι
στώσεις αυτές, η διάταξη των πλαστικών στοιχείων στην επάνω πρόσφυση της λαβής, όπου κυ
λινδρικά στελέχη με ρόδακες στις απολήξεις αγκαλιάζουν το στόμιο της οινοχόης και παράλλη

431. ΒΑ. σχετικά Δρουγου, Η μίτομοι σκνφοι, 95-96.
432. Για σχόλια σχετικά με το άνθος ανάμεσα στα κενά των φύλλων του κάλυκα, βλ. Ζερβουδάκη 1984, 129-130, πίν. 

45-50, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
433. Βλ. σχετικά K D S, 43, πίν. 25, αριθ. 86-87.
434. Πρβλ. σχετικά τη μελαμβαφή μικρή υδρία 6024 της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» του Μουσείου του Μονάχου, 

την υδρία «L» της κατηγορίας «Hadra» του Μητροπολιτικοΰ Μουσείου της Νέας Υόρκης, την υδρία στο Erlangen, τον 
κρατήρα της Ρόδου ή τους αμφορείς από τον Τάραντα, βλ. σχετικά Guerrini 1964, πίν. X, F 20, F22' Parlasca 1982, 176 
κ.ε., εικ. 1-4· Hill 1947, 253 κ.ε., πίν. FXVII, 1-2' Ζερβουδάκη 1984, 129-130, πίν. 45-50. Πρβλ. επίσης γραπτές παρα
πλήσιες αποδόσεις της διακοσμητικής αυτής αρχής τόσο σε αγγεία τΰπου «Hadra» και σε υδρίες με λευκό βάθος όσο και 
σε παραδείγματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος», βλ. σχετικά H adra  Vases, πίν. 352-353' Α. Γιαννικουρή, Γ ' Ε λλΚ ερ , 
309, πίν. 245γ. Πρβλ. επίσης την ομάδα των κανθάρων με τις δακτυλιόσχημες λαβές, βλ. παραπάνω στο αντίστοιχο κε
φάλαιο για τη διακόσμηοη της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».

435. Πρβλ. ενδεικτικά τους αττικούς ανάγλυφους οκΰφους, βλ. σχετικά Agora XXII, 6, 9, 18, 39' Rortoff 1982, 329 κ.ε.
436. Βλ. σχετικά Pfrommer 1987, 109' Wuilleumier 1930, 32.
437. Βλ. Ζερβουδάκη 1984, 129, ιδιαίτερα υποσημ. 24-26.
438. Για την πρώτη περίπτωση, βλ. Fucks 1969, 137, εικ. 126 (150 π.Χ.)· Mitten - Doeringer 1968, 128, αριθ. 130 

(200-150 π.Χ.). Για τη δεύτερη, βλ. Mollard-Besques 1963, 47, πίν. 56d-f (τέλη του 1ου αι. π.Χ.), 60, πίν. 75c (τέλη του 2ου 
αι. π.Χ.), 161, πίν. 195h, 188, πίν. 224b (1ος αι. π.Χ.).
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λα πλαισιώνουν το κεφάλι του Σατΰρου, αποδίδει διακοσμητική πρακτική γνωστή ήδη από τους 
αρχαϊκούς χρόνους κυρίως από μετάλλινα αγγεία, τα οποία πρέπει να είχαν υπόψη τους οι με
ταγενέστεροι αγγειοπλάστες προκειμενου να μεταφέρουν στον πηλό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κό! του συγκεκριμένου διακοσμητικου τρόπου439. Σε ό,τι αφορά τα συμπληρωματικά θέματα αξί
ζει να σημειωθεί ότι τα φύλλα άκανθας, που στερεώνονται με πλαστικό δακτύλιο στην κορυφή 
της λαβής, πιθανότατα και στη ρίζα της440, εκφράζουν διακοσμητική αρχή αρκετά συνηθισμέ
νη, όπως τουλάχιστον φανερώνουν παραπλήσια ή συγγενικά παραδείγματα κυρίως από την Κά
τω Ιταλία441, ενώ για τον τύπο του ρόδακα ή των «ιωνικών αυγών» τα σχετικά παράλληλα είναι 
πολυπληθέστερα και αναγνο:>ρίζονται τόσο στην κεραμική και στη μεταλλοτεχνία όσο και στη 
μικροτεχνία442.

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από κατασκευαστική όσο και 
από θεματική άποψη παρουσιάζει το ανάγλυφο κεφάλι της Μέδουσας, το οποίο διακοσμεί τον 
πυθμένα της ομώνυμης φιάλης443. Ο κάθε τύπος που περιλαμβάνεται στη σειρά έχει κατασκευα
στεί από διαφορετική μήτρα, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις η μορφή ταυτίζεται με τη Μέδουσα ή 
Γοργώ και αποτελεί ελεύθερη μεταφορά ή μετάπλαση στον πηλό κλασικού ή κλασικίζοντος έρ
γου444. Ανάμεσα στα παραδείγματα της σειράς, τα καλύτερα διατηρημένα είναι τα αριθ. 427 και 
655. Στην πρώτη περίπτωση το κεφάλι αποδίδεται με ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, τα χαρα
κτηριστικά του προσιόπου είναι με επιμέλεια πλασμένα, τα περιγράμματα αποδίδονται με σαφή
νεια, ενώ η κόμη χωρίζεται στο μέσον και διαμορφώνεται από κυματιστούς βοστρύχους, οι οποίοι 
πλαισιώνουν το πρόσωπο. Η ηρεμία του προσώπου και η κάπως παθητική έκφραση των ματιών 
θυμίζουν περισσότερο ανθρώπινη παρά δαιμονική μορφή, ενώ δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, 
σύμφωνα με την άποψη του Βι^ώτοτ, η πιθανότητα υιοθεσίας ορισμένων χαρακτηριστικών του τό
που από τις πολυάριθμες προσωπογραφίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου445. Αντίθετα, στο δεύτερο

439. Σχετικά με τη διακοσμητική αυτή πρακτική θα πρεπει να διευκρινιστεί ότι τα πλαστικά στοιχεία στα παλαιό- 
τερα παραδείγματα είναι διαφορετικά, καθώς εκεί κυριαρχούν οι γυναικείες μορφές στο κέντρο της σύνθεσης, πρβλ. εν
δεικτικά Mitten - Doeringer 1968, 78, αριθ. 73 (τέλη του 6ου αι. π.Χ.)· Robinson 1942, 174, εικ. 1-2, 177, εικ. 5-6, 187, εικ. 
7-8, 183, εικ. 14-15, 184, εικ. 17-18, 186, εικ. 20-21- Comstock - Vermeule, G E R B , 296, αριθ. 422 (περί το 525 π.Χ.), 297- 
299, αριθ. 423-424 (περί το 450 π.Χ.), 311, αριθ. 436 (αρχές του 5ου αι. π.Χ.), 330, αριθ. 464- Κουλεϊμάνη-Βοκοτοπούλου 
1975, 36 κ.ε., 91 κ.ε.

440. Η επιφύλαξη αυτή εκφράζεται για το λόγο ότι η λαβή έχει συμπληρωθεί στο σημείο αυτό, πράγμα που δεν επι
τρέπει με βεβαιότητα την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση πλαστικού δακτυλίου.

441. Πρβλ. ενδεικτικά Bernardini 1932, πίν. 29, αριθ. 3-4.
442. Βλ. Bernardini 1932, πίν. 28, αριθ. 8 (γραπτά «ιωνικά αυγά»), πίν. 29, αριθ. 1-2' Comstock - Vermeule, G E R B , 

297, αριθ. 423, 318, αριθ. 444. Πρβλ. ακόμη για τα χαρακτά ανάγλυφα «ιωνικά αυγά» τα αντίστοιχα που διακοσμούν τη 
ρίζα του λαιμού της οινοχόης αριθ. 671, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο. Βλ. επίσης, Mitten - Doeringer 1968, 
108-109, αριθ. 108 (5ος αι. π.Χ.), 112-113, αριθ. 110 (4ος αι. π.Χ.)· Mollard-Besques 1963, 101, πίν. 96, D3900-D3902.

443. Ο τύπος αυτός της φιάλης εντάσσεται στην κατηγορία των ελληνιστικών μελαμβαφών αγγείων με έκτυπα εμ
βλήματα, τα οποία συνδυάζονται με γραπτή επίθετη διακόσμηση, βλ. σχετικά Courby 1992, 163, 224, 25l· Richter 1959, 
241 κ.ε., πίν. 51-60.

444. Το κεφάλι της Μέδουσας ανταποκρίνεται στο λεγόμενο τύπο της «Ωραίας Μέδουσας», που ανάγεται κατά τον 
Buschor σε πρωτότυπο έργο κλασικών χρόνων, βλ. Buschor 1958, πίν. I. Ο Furtwängler σε μια πρώτη θεώρηση υπο
στήριξε ότι το πρωτότυπο ανήκει στον προχωρημένο 4ο αι. π.Χ., αλλά αργότερα αναθεώρησε την άποψή του και υπο
στήριξε πρωιμότερη χρονολόγηση μέσα στον 5ο αι. π.Χ., αποδίδοντας το έργο στο γλύπτη Κρησίλα, βλ. σχετικά 
Furtwängler 1893, 325-332. Διαφορετική άποψη εκφράζει o Belson, που υποστηρίζει ότι το πρωτότυπο δεν ήταν τμήμα 
κάποιου συμπλέγματος αλλά ανταποκρίνεται σε μετάλλινο γοργόνειο ασπίδας, την οποία ταυτίζει με εκείνη που αφιέρω
σε στην Ακρόπολη της Αθήνας ο Αντίοχος III (223-187 π.Χ.) ή ο γιος του Αντίοχος IV ο Επιφανής (175-164 π.Χ.), βλ. 
M edusa R o n d a n in i, 61.

445. Η παθητική αλλά και ανθρώπινη έκφραση του προσώπου της Μέδουσας, που αναγνωρίζεται στη μεταλλοτε
χνία ή την κοροπλαστική του τέλους του 4ου-αρχών του 3ου αι. π.Χ., πιθανότατα οφείλεται σε επίδραση από την προσω- 
πογραφίατου Μεγάλου Α\έξανδρου, βλ. σχετικά Buschor 1958, 17, πίν. 17' Hadjimichali 1971, 206-207.
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παράδειγμα η μορφή αποδίδεται μετωπικά, ενώ τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, όπως το ωοει
δές πρόσωπο με την εκστατική έκφραση στα μάτια, η καλοσχηματισμένη μύτη ή τα σαρκολδη χεί
λη, όπου το επάνω εγγίζει σχεδόν τη ρίζα της μύτης, και, ακόμη, η διαφορετική απόδοση της κό
μης με τους ακατάστατους βοστρύχους, ανταποκρίνονται περισσότερο προς τις αντίστοιχες προ
τομές από τη Λατώ, το Μουσείο του Λουβρου ή της Βοστώνης446, χωρίς να λείπουν και οι παρα
πλήσιες αποδόσεις σε αγγεία διαφορετικού σχήματος447.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πλαστικού διακόσμου μπορούν επίσης να περιληφθοΰν τόσο η 
λεοντοκεφαλή και το γυναικείο κεφάλι, που κοσμουν τις δυο ψευδοπροχοές του μικρογραφικου 
κάδου αρίθ. 428, όσο και τα πηνία, τα οποία προσαρμόζονται συχνά στην πρόσφυση της κατακό- 
ρυφης λαβής με το χείλος και εμφανίζονται σε ποικίλα είδη αγγείων448. Πάντως, σε όλες τις περι
πτώσεις τα πλαστικά στοιχεία αποτελούν απομιμήσεις μετάλλινων προτύπων449. Σε ό,τι αφορά την 
περίπτωση των πηνίων θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στην εγχώ
ρια κεραμική της κεντρικής Κρήτης, ενώ η διάρκεια χρήσης τους καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το 
χρονικό διάστημα των ελληνιστικών χρόνων.

ΣΧΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Η εξέταση της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη κατέδειξε ότι ορισμένα σχήμα
τα, συνηθέστερα τύποι από τον αττικό Κεραμεικό, έχουν επηρεαστεί από την πρωιμότερη μεταλ
λοτεχνία, δεδομένο που ανταποκρίνεται προς τη γενικότερη τάση της ελληνιστικής αγγειοπλα
στικής για υιοθέτηση σχημάτων που αποδόθηκαν κατ’ αρχήν στο μέταλλο450. Εκτός τουτου, δεν 
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ορισμένοι τύποι αγγείων από την εγχώρια παράδοση δανείζο
νται μορφολογικά στοιχεία από μετάλλινα σκευή, τα οποία όμως μεταφέρονται με ανεξάρτητο 
τρόπο στον πηλό, έτσι ώστε το σχήμα να διαφοροποιείται εντελώς από τα μετάλλινα πρότυπα και 
να παρουσιάζει νέα εικόνα451. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με άλλες περιοχές του 
ελληνιστικού κόσμου οι αρχαιολογικές πληροφορίες από την κεντρική Κρήτη είναι περιορισμέ
νες αναφορικά με την παρουσία ή την ανάπτυξη της μεταλλοτεχνίας κατά τη διάρκεια των αρ- 
χαϊκών-κλασικών χρόνων, ενώ τα σχετικά ευρήματα από την ελληνιστική περίοδο είναι σχεδόν 
ανύπαρκτα452. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα δυσχεραίνει τόσο τη διερεΰνηση της οποιοσδήποτε

446. Βλ. Hadjimichali 1971,205-206, όπου σχετική βιβλιογραφία.
447. Πρβλ. σχετικά Stylistic  P rogression , πίν. 4.
448. I Ιρβλ. ενδεικτικά ορισμένες υδρίες τυπου «Hadra», πρόχους με λαιμά, κανθάρους κρητικου τυπου, αμφορείς ή 

οινοχόες χωρίς προχοή, βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
449. Για τον κάδο, βλ. σχετικά παραδείγματα στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος. Για τα πλαστικά πη

νία, βλ. ενδεικτικά D a ted  H a d r a  Vase, 118-119, ιδιαίτερα υποσημ. 7, όπου περισσότερη βιβλιογραφία για το θέμα.
450. Το φαινόμενο αυτό είναι ευρυτερα γνωστό, καθώς ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν και από την εξέτα

ση ανασκαφικών συνόλων από άλλες περιοχές του ελληνισμού, βλ. σχετικά Σ. Δροΰγου - I. Τουράτσογλου, Δ '  Ε λ λ Κ ε ρ ,  
155-163.

451. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στην περιοχή της Μακεδονίας, βλ. σχετικά Barr-Sharrar - Borza 1982, 124.
452. Στη συντριπτική πλειονότητά τους τα γνωστά πριοιμότερα μετάλλινα αγγεία από την ευρυτερη περιοχή της 

Κρήτης είναι εισηγμένα, βλ. σχετικά Α να το λ ικ ή  Μ εσ ό γε ιο ς , 228-259, αριθ. 268-277, 280-286, 288-290, 292-297, 299-304, 
306-311, 313-321,323. Πάντως, ελάχιστα χαρακτηριστικά χάλκινα αγγεία γεωμετρικών χρόνων έχουν βρεθεί στο νεκρο
ταφείο της Φορτέτσας, βλ. σχετικά F ortetsa , 133-166, πίν. 112-113. Πρβλ. επίσης τα γεωμετρικά χάλκινα τμήματα από το 
Ιδαίον Άντρον που ανήκαν σε τριποδικά αγγεία και στη διακόσμηση λεπτών σφυρήλατων λεβήτων, βλ. Σακελλαράκης 
1993, 104.
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μορφολογικής σχέσης ή εξάρτησης πήλινων και μεταλλικών αγγείων από την εγχώρια παραγωγή 
όσο και την ανίχνευση του ρόλου τον οποίο μπορεί να διαδραμάτισε η ντόπια μεταλλοτεχνία στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη ή και ανά
στροφα453. Επιπλέον, η έλλειψη δημοσιευμένου υλικού έχει ακόμη ως αποτέλεσμα να αποκλείε
ται η δυνατότητα για τον εντοπισμό στην εγχώρια παραγωγή ανώτερου ορίου για την ταυτόχρο
νη δημιουργία όμοιων ή παραπλήσιων σχημάτων τόσο στο μέταλλο όσο και στον πηλό. Πάντως, 
η ισχνή παρουσία μετάλλινων σκευών από τα γνωστά χρονολογημένα σύγχρονα ή πρωιμότερα 
αναοκαφικά σύνολα δύσκολα μπορεί να αποδοθεί στο τυχαίο της ανασκαφής, ενώ ικανοποιητική 
ερμηνεία για το φαινόμενο μπορεί να αναζητηθεί κυρίως στους κοινωνικούς, οικονομικούς ή 
ιστορικούς παράγοντες της εποχής454. Οπωσδήποτε, το δεδομένο αυτό επιβάλλει αρκετούς πε
ριορισμούς στην εξέταση του υλικού μας, καθώς η εικόνα η οποία διαμορφώνεται είναι συχνά ελ
λιπής και με πολλά κενά.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι κατηγορίες των αγγείων που εμφανίζουν στενή εξάρτηση από 
μετάλλινα σκεύη ανταποκρίνονται κυρίως σε σχήματα από την κλασική ή την πρωιμότερη αττική 
μεταλλοτεχνία και αποδίδουν τύπους κοινούς και καθιερωμένους με πλατιά γεωγραφική διάδοση. 
Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι απουσιάζουν γενικά οι τύποι που μπορούν να προσγρα- 
φούν σε υστεροκλασικές-πρώιμες ελληνιστικές μορφές της μεταλλοτεχνίας455. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι από το σύνολο των σχημάτων που αντιγράφουν μετάλλινα έργα, τα περισσότερα εντάσσονται 
χρονολογικά στον 3ο αι. π.Χ., και ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. Το δεδομένο αυτό 
οπωσδήποτε σχετίζεται με τη σύγχρονη παρουσία εγχώριων απομιμήσεων ή αντιγραφών τύπων 
από τον αττικό Κεραμεικό, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η έντονη εμπορική δρα
στηριότητα των κυριότερων πόλεων της κεντρικής Κρήτης με άλλες περιοχές του ελληνισμού456. 
ΕΙάντως, αν και τα περισσότερα παραδείγματα ανταποκρίνονται σε τύπους της παλαιότερης αττι
κής παράδοσης, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται με διαφοροποιημένα τα επιμέρους 
μορφολογικά στοιχεία, έτσι ώστε με το αισθητά παραλλαγμένο σχήμα τους να αποδίδουν νέα ει
κόνα του τύπου. Το γεγονός αυτό σχετίζεται στενά με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εγχώριας κε
ραμικής, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η αυτόνομη ανάπτυξη των τοπικών εργαστηρίων, 
ακόμη η ανεξάρτητη εξέλιξη και πορεία τους κατά τη χρονική περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, 
ενώ ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στον ευρύτερο μεσογειακό χοίρο, όπως προκύπτει από 
τα γνωστά αναοκαφικά δεδομένα457.

Η επίδραση της τορευτικής στην εγχώρια παραγωγή διαπιστώνεται σε αγγεία τόσο καθημε
ρινής ή επιτραπέζιας χρήσης όσο και σε άλλα με ταφικό προορισμό, των οποίων τα μετάλλινα

453. Με βάση τα χρονολογημένα σύνολα από άλλες, καλύτερα γνωστές αρχαιολογικά περιοχές, φαίνεται άτι τόσο η 
μεταλλοτεχνία όσο και η κεραμική δανείστηκαν η μία από την άλλη τϋπους αγγείων, βλ. σχετικά Σ. Δροΰγου - I. Τουρά- 
τσογλου, Δ ' Ε λλΚ ερ , 156-158· Vickers é ta l. 1986, Εισαγωγή, Greece and Rome.

454. Οπωσδήποτε το μέταλλο είναι ακριβότερο υλικό από τον πηλό και για το λόγο αυτό η παρουσία του προϋποθέ
τει πλούτο, κοινωνική ευημερία, οικονομική ανάπτυξη, στοιχεία τα οποία ελάχιστα χαρακτηρίζουν τις μεγάλες πόλεις της 
κεντρικής Κρήτης και οπωσδήποτε δεν επαρκούν για την ανάπτυξη της μεταλλοτεχνίας στην πολυτάραχη περίοδο των ελ
ληνιστικών χρόνων, βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι από τη Λϋττο προέρχεται ένας χάλκινος κάνθαρος κρητικοϋ τϋπου, αδημοσίευτος, ο οποίος φυλάσσεται στο Μουσείο 
Ηρακλείου.

455. Τα ουνηθέοτερα σχήματα αυτής της χρονικής περιόδου εκπροσωπούν ο κάλυκας, το μυροδοχείο τϋπου «guttus» 
και «Talcott», τα οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζονται ταυτόχρονα και στην κεραμική για πρώτη φορά, βλ. 
Σ. Δροΰγου - 1. Τουράτσογλου, Δ 'Ε λ λ Κ ε ρ , 156-157.

456. Βλ. παρακάτω στα κεφάλαια για τα τοπικά εργαστήρια και για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής.
457. Για ανάλογες περιπτώσεις, βλ. ενδεικτικά Γ ' Ε λλΚ ερ: α) Ε. Μπαζιωτοποϋλου-Βαλαβάνη, 54-55 (Αιτωλία), β) Β. 

Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, 90-102 (Βέροια), γ) Β. Ποϋλιος, 123-127 (Ανατ. Μακεδονία), δ) I. Ανδρέου, 196-204 (Αρχαία 
Λευκάδα).
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πρότυπα ήταν κατασκευασμένα συνηθέστερα από χαλκό και σπανιότερα από άργυρσ. Σε αρκετές 
ακόμΐ] περιπτώσεις η «μεταλλική» διάπλαση του αγγείου ενισχυεται και από την υφή του μελανού 
γανώματος, όπου οι ποικίλες χρωματικές διαβαθμίσεις και φωτοσκιάσεις προδίδουν κάποια διά
θεση απομίμησης έργων κυρίως από άργυρο458.

Επιπλέον, ξεχοιριστή θέση στη διάπλαση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της εγχώριας κεραμικής 
κατέχουν τα πλαστικά στοιχεία. Αν και εντοπίζονται σε ολιγάριθμα σχήματα (κάνθαροι, οινοχόες, 
φιάλες) όπου συνηθέστερα διακοσμούν τον πυθμένα ή τη ρίζα των λαβών, τα πλαστικά στοιχεία εκ
προσωπούν χαρακτηριστικές μορφές αγγείων από μέταλλο, όπως προκύπτει από σύγχρονα ή πρω- 
ιμότερα ανασκαφικά σύνολα άλλων περιοχών του ελληνισμού459. Στον κατάλογο των ανάγλυφων 
θεμάτων θα πρέπει επίσης να περιληφθουν ορισμένα πλαστικά ή ακόμη χαρακτά στοιχεία, όπως 
τα πηνία στην απόληξη των κατακόρυφων λαβών ή τα ανάγλυφα «ιωνικά αυγά» γύρω από το χεί
λος ή τον ώμο των αγγείων, τα οποία αποδίδουν χαρακτηριστικές μορφές της τορευτικής, αλλά 
χρησιμοποιούνται με ανάλογη συχνότητα και στην κεραμικέ]460.

Οι κατηγορίες των αγγείων που φανερώνουν στενή σχέση με τη μεταλλοτεχνία ανήκουν τόσο 
σε σχήματα απλά και καθιερωμένα, όπου ο συντηρητισμός και η βραδεία εξέλιξη της μορφής απο
τελούν τα κυρία χαρακτηριστικά τους, όσο και σε άλλα μικρότερου μεγέθους, όπου οι διαφορο
ποιήσεις στο σχήμα προχωρούν με ταχύτερους ρυθμοΰς461. Από την πρώτη ομάδα χαρακτηριστι
κά δείγματα εκπροσωπούν ο τύπος της λεκάνης, του αρυτήρα ή του οταμνοειδους λέβητος, ενώ κο
ντά σε αυτά μπορεί να προστεθεί και ο κάδος (δϊίυιία)462, τα οποία ανάλογα ή παραπλήσια παρου
σιάζονται σε πρωιμότερες χρονικές περιόδους και συνηθέστερα στους κλασικούς χρόνους463. Στον 
κατάλογο των απλών σχημάτων θα πρέπει ακόμη να περιληφθουν οι τύποι της άβαφης, κοινής 
χρήσης οινοχόης/πρόχου ή της μελαμβαφους τριφυλλόστομης464, που κατέχουν σημαντική θέση 
σε πρωιμότερα ανασκαφικά σύνολα, τα οποία ενίοτε ανάγονται και στην περίοδο της όψιμης Χαλ- 
κοκρατίας465. Εξίσου χαρακτηριστικές μορφές αποδίδουν η μελαμβαφής υδρία και ο αμφορέας466 
όπου στη βασική μορφή του σχήματος αναγνιορίζεται ο αττικός τύπος, όπως εμφανίζεται σε χρο
νολογημένα σύνολα ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους467.

Η επίδραση της μεταλλοτεχνίας αντικατοπτρίζεται με ανάλογη συχνότητα και στη δεύτερη 
ομάδα, όπου τα αγγεία συνηθέστερα είναι μικρά σε μέγεθος, ενώ ανάμεσά τους κυρίαρχη θέση

458. Για σχετικά σχόλια, βλ. ενδεικτικά Vickers - Gill, A rtfu l Crafts, 123-153* Vickers 1985, 108-128, πίν. 4-6, και 
ιδιαίτερα από 118 κ.ε.

459. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.
460. Πρβλ. ενδεικτικά τα ανάγλυφα πηνία στις απολήξεις των λαβών ορισμένων υδριοίν, σινοχοών, κανθάρων ή σε 

πρόχους με λαιμό. Για τα ανάγλυφα «ιωνικά αυγά», πρβλ. σχετικά τις οινοχόες αριθ. 409, 671, βλ. στα κεφάλαια για την 
εξέλιξη των οχημάτων τους και στο κεφάλαιο για τον πλαστικό διάκοσμο.

461. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
462. Πρόκειται για τον κάδο αριθ. 428 από τη Λΰττο, όπου το αγγείο αποδίδει μικρογραφία του οχήματος, βλ. σχε

τικά στον περιγραφικό κατάλογο και οτο κεφάλαιο για την εξέλιξη του σχήματος.
463. Για τα σχήματα της λεκάνης και του αρυτήρα, βλ. ενδεικτικά Vokotopoulou 1975, 733-736, εικ. 4 και 754-756, 

εικ. 16-17· Hayes, M etalware, 21-22, αριθ. 24. Για το σταμνοειδή λέβητα βλ. Hayes, ό.π., 23-25, αριθ. 28-29. Για τον κάδο, 
βλ. σχετικά A. Ridder 1915, αριθ. 2832. Βλ. επίσης Hayes, ό.π., 12-13, αριθ. 16, 26-28, αριθ. 31 και στο σχετικό κεφάλαιο 
για την εξέλιξη των οχημάτων.

464. Βλ. σχετικά σχόλια οτα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων.
465. Για την πρώτη περίπτωση, βλ. σχετικά Richter 1915, 183-184, αριθ. 475-476· Andriomenou 1975, 554-559, εικ. 

23-24. Για τη δεύτερη, βλ. Βοκοτοποΰλου, Ε λληνική Τέχνη, αριθ. 160- Vickers 1985, πίν. 16.
466. Βλ. σχετικά παραδείγματα στα κεφάλαια για την εξέλιξη των οχημάτων τους.
467. Για την υδρία, βλ. σχετικά παραδείγματα οτο Lamb 1929, 134-135, 162-165, 182-185, πίν. 46β, 59α, 71. Βλ. επίσης 

Andriomenou 1975, 535-555, εικ. 1 -22' Βοκοτοποΰλου, Ε λληνική Τέχνη, αριθ. 149-150, 155-156· Mitten - Doeringer 1968, 
108-113, αριθ. 108-110· Rolley 1967, 16, αριθ. 146· A. Ridder 1915, 109, αριθ. 2673· Richter 1915, 197-198, αριθ. 525. Γιο 
τη δεύτερη περίπτωση, βλ. Βοκοτοποΰλου, Ελληνική Τέχνη, αριθ. 148· Mitten - Doeringer 1968, 192, αριθ. 198.
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κατέχει ο κάνθαρος, και ιδιαίτερα οι παραλλαγές που έχουν επηρεαστεί από αττικούς ή ευρύτε
ρης διάδοσης τΰπους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθοΰν ο κάνθαρος με το πλαστικό και 
το απλό χείλος, ακόμη ο «καλυκωτός», του οποίου μάλιστα οι ιδιόμορφες ελεύθερες λαβές εκ
προσωπούν χαρακτηριστικές μορφές αγγείων από άργυρο468, ενώ δεν πρέπει να παραληφθεί η 
παραλλαγή με τα «ανάγλυφα πέταλα», όπου η μορφή του διακόσμου στο σώμα του κανθάρου 
μπορεί να συνδεθεί με την ανάλογη της φιάλης του τύπου των Αχαιμενιδών, η οποία γνωρίζει με
γάλη διάδοση στους κλασικούς αλλά και στους ελληνιστικούς χρόνους469. Αξιομνημόνευτη είναι 
ακόμη η ομοιότητα του σχήματος του σκυφου αττικού τυπου, της όλπης ή της ημισφαιρικής φιά
λης470 με αντίστοιχες μορφές σε μέταλλο, ενώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην πρώτη περί
πτωση τα αντίστοιχα μετάλλινα σκευή είναι ελάχιστα και δεν φαίνεται να υπερβαίνουν χρονολο
γικά τους υστεροκλασικους χρόνους. Αντίθετα, στις άλλες δυο περιπτώσεις το σχήμα στο βασικό 
τύπο εξακολουθεί να εμφανίζεται και σε μεταγενέστερα ανασκαφικά σύνολα από ποικίλες πε
ριοχές της μεσογειακής λεκάνης471.

Είναι φανερό ότι τα σχήματα ή οι κατηγορίες των αγγείων από την κεντρική Κρήτη που αντι
γράφουν ή μιμούνται στο βασικό τύπο σκευή από μέταλλο συγκροτούν χαρακτηριστική ομάδα, 
ενώ η επίδραση της τορευτικής στην εγχώρια παραγωγή αναγνωρίζεται συχνότερα σε ορισμένα 
επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως είναι οι στρεπτές λαβές ή οι πλαστικοί κόμβοι στη ράχη 
τους, τα έντονα πλαστικά δακτυλίδια ή τα κοφτά τελειώματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζο
νται σε ποικιλία τύπων οι οποίοι εμφανίζονται σε ολόκληρη σχεδόν τη διάρκεια των ελληνιστικών 
χρόνων. Το δεδομένο αυτό εναρμονίζεται στο χαρακτήρα της τοπικής κεραμικής, όπου η ελεύθε
ρη ή η ανεξάρτητη χρήση από τους κεραμείς στοιχείων έξω από καθορισμένα πλαίσια ή τύπους 
δηλώνει όχι μόνο την ιδιαιτερότητα της εγχώριας παραγωγής, αλλά επιπλέον επιβεβαιώνει την αυ
τόνομη ανάπτυξη και εξέλιξη των τοπικών εργαστηρίων και γενικότερα της ελληνιστικής κεραμι
κής από την κεντρική Κρήτη472.

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ενός εργαστηρίου καθορίζεται κυρίως από τις κατασκευαστικές- 
μορφολογικές ομοιότητες των προϊόντων του σε συνδυασμό με την ομοιομορφία του τεχνο- 
τροπικού ύφους των εικονογραφικών θεμάτων, ενώ σημαντικός παράγοντας για τη διερεύνη- 
ση της φυσιογνωμίας του αποτελεί και η μακρόχρονη χωρίς διακοπές παραγωγική δραστη- 
ριότητά του. Η εξέταση της ελληνιστικής κεραμικής από την κεντρική Κρήτη οδήγησε στη 
διαπίστωση ότι η εγχώρια παραγωγή παρουσιάζει έντονη πολυμορφία, στοιχείο που χαρα
κτηρίζει γενικότερα την κρητική τέχνη και μπορεί να σχετιστεί τόσο με την κοινωνική οργά
νωση του νησιού σε πόλεις όσο και με τον κατακερματισμό του γεωφυσικού χώρου σε αυτοτε

468. Βλ. σχετικά Wuilleumier 1930, 41-47, πίν. V-VI· Vickers et al. 1986, πίν. 18.
469. Βλ. σχετικά στα ειδικά κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων. Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Barr- 

Sharrar - Borza 1982, 124-126, εικ. 2-3, 5-7, 132, εικ. 17· Strong 1966,96, πίν. 26Α. Για τον τύπο του πλαστικού χείλους, 
πρβλ. επίσης Vokotopoulou 1975, 764-767, αριθ. 15-18, εικ. 24-27. Ιδιαίτερα για τη φιάλη του τυπου των Αχαιμενιδοίν, 
βλ. Strong 1966, 77, 82-83, 99-101, σχέδ. 23, πίν. 16Α, 25Α.

470. Βλ. για τους τΰπους των αγγείων στα σχετικά κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων.
471. Για σχετικά παραδείγματα, βλ. ενδεικτικά Vokotopoulou 1975, 756-759, αριθ. 11-12, εικ. 18-19 (όλπη), 769- 

770, αριθ. 21, εικ. 30 (κοτΰλη-σκΰφος), 775, αριθ. 24, εικ. 34 (φιάλη)· A. Ridder 1915, 111-112, αριθ. 2697, 2698, 2720 
(όλπες-οινοχόες)· Richter 1915, 191, 194, αριθ. 495, 511 (όλπη), 199, 220-221. αριθ. 530, 608-612 (φιάλες)· Strong 1966, 
5, πίν. 12b (κοτΰλη-σκΰφος), 108-109, σχέδ. 24b-c· Hayes, M etalware, 13-14, αριθ. 17-18, 54-55, αριθ. 77 (όλπες-οινοχόες), 
108-110, αριθ. 169-172 (φιάλες)· Comstock - Vermeule, G E R B , 319, αριθ. 444-445, 370-371, αριθ. 516-517 (όλπες).

472. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για τα τοπικά εργαστήρια.
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λείς περιοχές473. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά-μορφολογικά, ακόμη και διακο- 
σμητικά στοιχεία των ευρημάτων επιτρέπουν την αναγνώριση τριών τοπικών εργαστηρίων: α) 
της Κνωσού, β) της Φαιστού και γ) της Λύττου. Πάντως, θα πρέπει να διευκρινιστεί άτι ο το
πωνυμικός προσδιορισμός των εργαστηρίων δεν υποδηλώνει απαραίτητα την τοποθέτησή 
τους στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς η επωνυμία αναφέρεται περισσότερο σε μια ευρύτερη πε
ριοχή, όπου μπορούν να ενταχθούν και μικρότερα κεραμικά εργαστήρια με κύρια χαρακτη
ριστικά την κατασκευαστική-μορφολογική ομοιογένεια των προϊόντων τους474.

Τα τοπικά εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης, μολονότι εμφανίζονται αυτοδύναμα και με το 
δικό τους κεραμικό χαρακτήρα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου 
ανάμεσα στα προϊόντα τους παρατηρούνται ορισμένα κοινά κατασκευαστικά, μορφολογικά ή ει- 
κονογραφικά στοιχεία. Το δεδομένο αυτό μπορεί να σχετιστεί με τη δυνατότητα διακίνησης των 
κεραμέων-αγγειογράφων από το ένα εργαστήριο στο άλλο, γεγονός το οποίο σε ορισμένες περι
πτώσεις έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι τεχνίτες να γίνονται δέκτες διαφορετικοίν τρόπο^ν έκφρασης 
ή φορείς της δικής τους καλλιτεχνικής εμπειρίας. Κοντά σε αυτές τις διαπιστοίσεις δεν πρέπει να 
παραβλέπονται και ορισμένες εξωτερικές επιδράσεις από άλλα απομακρυσμένα κεραμικά κέντρα 
της εποχής, όπως είναι η Αττική ή η Πέργαμος. Οι επιρροές αυτές αντικατοπτρίζονται όχι μόνο σε 
οχήματα αγγείων της κοινής ελληνιστικής κεραμικής (πινάκια, άωτα σκυφίδια, κάνθαροι, μυρο
δοχεία, μαγειρικά σκεύη κ.ά.) αλλά και σε εικονογραφικά στοιχεία, καθώς σημαντικός αριθμός 
διακοσμητικών θεμάτων, και ιδιαίτερα εκείνων της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος», αποδίδουν τύ
πους με πλατιά γεο^γραφική εξάπλωση475.

1) ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ

Η εικόνα που προκύπτει για το εργαστήριο της Κνωσού στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνοιν εί
ναι ενδιαφέρουσα και προσφέρει χρήσιμα στοιχεία τόσο για τον καθορισμό του ιδιαίτερου χαρα
κτήρα του εργαστηρίου όσο και για την καλύτερη γνώση της ιστορίας στο συγκεκριμένο γεωγρα
φικό χώρο. Η παρουσία του εργαστηρίου της Κνωσού σε κεραμικά προϊόντα είναι αισθητή ήδη από 
τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., ενώ η παραγωγική δραστηριότητά του εκτείνεται έως τον Ιο αι. π.Χ., δη
λαδή καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το χρονικό διάστημα των ελληνιστικών χρόνων. Σημαντικό γνώ
ρισμα του εργαστηρίου αποτελεί ο αυτοδύναμος και ανεξάρτητος χαρακτήρας, ο οποίος διαφαί- 
νεται ήδη από την αρχή της κεραμικής παραγωγής του, καθώς οι εισαγωγές ή οι απομιμήσεις κυ- 
ρίως αττικών αγγείων είναι ελάχιστες, ενώ και αυτές εξαλείφονται μετά τις πραττες δεκαετίες του 3ου 
αι. π.Χ., οπότε η εγχώρια κεραμική της Κνωσού αυτονομείται και οι ανάγκες των κατοίκων καλύ
πτονται αποκλειστικά με προϊόντα τοιν εργαστηρΐοιν της476.

Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η εντυπωσιακή παρουσία παραδοσιακών σχημάτων της 
κνοισιακής κεραμικής, όπου επικρατούν τύποι καθιερτομένοι από παλαιότερες χρονικές περιό
δους, όπως το κυλινδρικό, το ημκκραιρικό, το γωνιώδες ή το κύπελλο με λαιμό, η πρόχους σε ποι

473. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και οε πριυιμότερες χρονικές περιόδους της ιστορίας του νησιού, βλ. σχετικά Λε- 
μπέση 1985, 199, ιδιαίτερα υποσημ. 628.

474. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο της Κνωσού μπορούν να περιληφθούν και αγγεία από γειτονικές περιοχές, 
όπως το Αστρίτσι. Σε εκείνο της Φαιστού εντάσσονται προϊόντα από τον ευρύτερο χώρο της Μεσαράς, ενώ  στο εργαστή
ριο της Λύττου μπορούν να αποδοθούν και τα ευρήματα από το γειτονικό Καστέλλι της Πεδιάδος ή οι περισυλλογές από 
τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της επαρχίας Πεδιάδος.

475. Για περισσότερα σχόλια, βλ. παραπάνω στο κεφάλαιο για την κατηγορία «Δυτικής Κλιτύος».
476. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και σε άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου, βλ. σχετικά Γ Έ λ λ Κ ε ρ :  α) Β. Αλλαμα- 

νή - Κ. Τζαναβάρη, 102 (Βέροια), β) Β. Πούλιος, 126 (Ανατ. Μακεδονία), γ) Σ. Δρούγου - 1. Τουράτσογλου, 136-137 (Μα
κεδονία).



κίλες παραλλαγές, ο αμφορίσκος και η προχοΐσκη κ.ά. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να σχετιστεί με 
το συντηρητισμό και γενικότερα με τις ενδοστρεφείς τάσεις της κρητικής τέχνης και των κατοίκων 
του νησιού, που δείχνουν να αποφεύγουν νέους τρόπους έκφρασης και προτιμούν την προσήλωση 
στα καθιεροιμένα πρότυπα477. Οι συγκεκριμένοι τύποι των αγγείων ελάχιστα διαφοροποιούνται 
στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, ενώ κοντά σε αυτους διαπιστώνεται και η σύγχρονη 
παρουσία σχημάτων με ευρυτερη γεωγραφική διάδοση, όπως είναι το πινάκιο, το άωτο σκυφίδιο, 
το μυροδοχείο ή τα μαγειρικά σκευή, που ενδεικτικά αναφέρονται, τα οποία αποδίδουν μορφές 
της κοινής ελληνιστικής κεραμικής478.

Το φαινόμενο της συνύπαρξης εγχώριων τύπων με σχημάτα αγγείων ευρΰτερης αποδοχής προ
σφέρει καλύτερη εικόνα τόσο για την παραγωγική δραστηριότητα του εργαστηρίου όσο και για τη 
διαμόρφωση της φυσιογνοψίας του. Συγκεκριμένα, κοντά στο συντηρητικό χαρακτήρα διαφαίνονται 
και κάποιες ανανεωτικές τάσεις, αφού οι τεχνίτες εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους έκφρασης 
δείχνουν να αφομοιώνουν και στοιχεία λιγότερο γνωστά και καθιερτομένα. Παράλληλα προς τους τό
πους των παραπάνω αγγείων, που χρησιμοποιούνται σε όλη σχεδόν τη χρονική διάρκεια των ελληνι
στικών χρόνων, περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. εμφανίζονται και ορισμένοι άλλοι, όπως ο «καλαθόσχη- 
μος» και ο γωνιτόδης κάνθαρος ή το αμφικωνικό κύπελλο, οι οποίοι μορφολογικά μπορούν να σχετι
στούν με κεραμικές μορφές ελληνιστικών εργαστηρίων της Μικράς Ασίας, και κυρίως της Περγάμου. 
Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυο μεγάλων κέντρων της 
εποχής, ενώ ανάλογο φαινόμενο διαπιστώνεται και σε άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου479. Η 
αποδοχή νέων κεραμικών τόπων με προέλευση άλλα παραγωγικά κέντρα μπορεί να συνδεθεί με τη γε
νικότερη άνθηση του κνωσιακου εργαστηρίου τις τελευταίες δεκαετίες του 3ου-αρχές του 2ου αι. π.Χ., 
οπότε ΐ] ακτίνα της εμπορικής του δραστηριότητας εκτείνεται και μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αίγυ
πτου480. Το γεγονός αυτό φαίνεται κάποτε να οδηγεί στην υιοθέτηση ορισμένων νέων μορφών έκφρα
σης, τους οποίους όμως οι τεχνίτες προσαρμόζουν στη δική τους κεραμική παράδοση481.

Οι κατηγορίες των αγγείων του κνωσιακου εργαστηρίου στην πλειονότητά τους περιλαμβά
νουν σκευή επιτραπέζιας χρήσης, κατασκευασμένα συνηθέστερα με αρκετή επιμέλεια. Επίσης, 
χαρακτηριστική ομάδα κεραμικής αντιπροσωπεύουν οι μελανόγραφες υδρίες της κατηγορίας 
«Ητάττ», προϊόντα του κνωσιακου εργαστηρίου του «δελφινιού», χωρίς όμως να λησμονουνται 
και τα αγγεία με προορισμό τις καθημερινές ανάγκες, τα οποία είναι αριθμητικά λιγότερα και 
ποιοτικά κατώτερα. Τα σκευή επιτραπέζιας χρήσης, που αντιπροσωπεύονται συνηθέστερα από 
μικρά αγγεία πόσης, είναι κατασκευασμένα συχνότερα από καστανόχρωμο καθαρό και συνε
κτικό στη σύστασή του πηλό, ενώ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το γάνωμα είναι μελανό, αραιό, 
ανομοιόμορφο, ενίοτε και μεταλλικό. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο απόδοσης των λεπτομερειών 
στους τυπους των αγγείων εκείνο που διαπιστώνεται συχνά είναι η παρουσία επεξεργασμένων 
τελειωμάτων σε παραδείγματα από την περίοδο ακμής του εργαστηρίου482, σε αντίθεση προς τα

477. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που σχετίζονται με την κοινωνική οργάνωση των κατοίκων κατά πόλεις και την ενδο- 
στρέφεια, δεν επέτρεπαν ουσιώδεις αλλαγές οτην τέχνη γενικότερα, ενώ ευνοούσαν το συντηρητισμό και την ποιοτική 
υποβάθμιση, βλ. σχετικά σχόλια για την ισχύουσα κατάσταση στις αρχές των ελληνιστικών χρόνων στην Κρήτη, Μικρο- 
γιαννάκης 1967, 4-30· Χανιώτης 1987, 234-236.

478. Βλ. σχετικά σχόλια για τις κατηγορίες αυτές των αγγείων στα επιμέρους κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων.
479. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα.
480. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής και στο αντίστοιχο για την εξέλιξη του 

σχήματος της υδρίας «14».
481. Πρβλ. σχετικά τον τύπο του «καλαθόσχημου» ή του γωνιώδους κανθάρου, όπου συνδυάζονται μορφολογικά- 

διακοσμητικά χαρακτηριστικά του περγαμηνού και του κνωσιακου εργαστηρίου, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο για την εξέλι
ξη των σχημάτων.

482. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 14, 76, 187, 208, 209, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο κεφά
λαιο για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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προϊόντα της όψιμης ή τελικής φάσης, οπότε παρατηρείται ποιοτική υποβάθμιοη και έλλειψη 
η)ροντίδας για την απόδοσή τους483.

Σημαντικός αριθμός παραδειγμάτων εντάσσεται στην ομάδα των αγγείων της κατηγορίας 
«Δυτικής ΚΑιτυος», ενώ τα κοσμήματα, κυρίως φυτικά ή γεωμετρικά, αποδίδουν οτην πλειονότητά 
τους θέματα με πανελλήνια διάδοση. Το γεγονός αυτό ψανεριύνει τις συχνές εμπορικές επαφές της 
Κνωσού με κεραμικά κέντρα κυρίως της ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. 
και ιδιαίτερα στο β' μισό του484. Κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναφερθούν και ορι
σμένα διακοσμητικά σχήματα ή συνθέσεις, κυρίως δελφίνια ή υδρόβια πτηνά, τα οποία εμφανίζο
νται με μεγαλύτερη συχνότητα στην κνωσιακή αγγειογραφία, ενώ η παραλλαγμένη σε ορισμένες 
περιπτώσεις διατύπωση του ίδιου εικονογραφικου τύπου μαρτυρεί το ατομικό ύφος των τεχνιτών 
και επιτρέπει την αναγνώρισή τους485. Η εμφάνιση των συγκεκριμένων εικονογραφικών τύπων 
στην εγχώρια παραγωγή της Κνωσού συμπίπτει με την περίοδο ακμής της πόλης, οπότε ορισμένοι 
από τους τεχνίτες φαίνεται να διαμορφώνουν το προσωπικό τους ύφος, γεγονός που αντικατοπτρί
ζεται στη διαφορετική απόδοση όμοιων εικονογραφικών τύπων. Αξιοπρόσεκτο και παράλληλα ξε- 
χοιριστό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του εργαστηρίου της Κνωσού είναι η σύγχρονη πα
ρουσία ορισμένων από τους παραπάνω εικονογραφικούς τύπους ή συνθέσεις και σε μελανόγραφες 
αλεξανδρινές υδρίες «ϋ» της τεχνοτροπίας «Ηπόι^» χρονολογούμενες στις τελευταίες δεκαετίες 
του 3ου αι. π.Χ., οι οποίες αποδίδουν εγχώρια κεραμική της Κνωσού. Η ποιοτική υπεροχή τους και 
πολύ περισσότερο η ποικιλομορφία των εικονογραφικών τύπων τις διαφοροποιούν αισθητά από 
τις αντίστοιχες του εργαστηρίου της «δάφνης» στη Φαιστό και δικαιολογούν τη μεγάλη ζήτησή 
τους από την αγορά της Α\εξάνδρειας486. Η αναγνώριση όμοιων τύπων σε διαφορετικές διακοσμη- 
τικές κατηγορίες φανερώνει όχι μόνο την ικανότητα ορισμένων τουλάχιστον κεραμέων-αγγειο- 
γράφων του εργαστηρίου να μεταφέρουν με επιτυχία την τεχνική εμπειρία τους από τη μία τεχνο
τροπία στην άλλη, πράγμα που οπωσδήποτε προϋποθέτει μακρόχρονη άσκηση και καλλιτεχνική 
ωριμότητα, αλλά παράλληλα δείχνει και την ύπαρξη πoλυq)ωvíaς στους τρόπους έκφρασης. Αυτο
νόητο ασφαλώς είναι ότι για τη διαμόρφωση του φυσιογνωμικού αυτού πλαισίου του εργαστηρίου 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η οικονομική ευρωστία της Κνωσού, καθίός παρείχε τη δυνατότητα 
στους τεχνίτες να αναζητήσουν νέους τρόπους έκφρασης ή τροποποίησης των καθιερωμένων ει- 
κονογραφικών τύπων487.

Η ομάδα των χονδροειδών άβαφων αγγείων καθημερινής χρήσης, όπως είναι τα μαγειρικά 
σκεύη, οι λεκάνες, οι κρατήρες κ.ά., περιλαμβάνει λιγότερα παραδείγματα σε σχέση με εκείνα της 
πρώτης, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αγγεία είναι θραυσμα- 
τικής διατήρησης και στην πλειονότητά τους τα σχήματα αποδίδουν τύπους με πλατιά διάδοση σε 
περιοχές της μεσογειακής λεκάνης488. Από την άποψη της κατασκευής πρέπει να θεωρηθούν προϊ
όντα χαμηλής ποιότητας, καθώς ο κιτρινωπός ή καστανοκόκκινος πηλός περιέχει σε μεγάλο πο
οοστό ξένα σώματα, ενώ η όπτηση σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι άνιση, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κηλίδων διαφορετικού χρώματος στην επιφάνεια του αγγείου. I Ιρόοθετο επίοης μορ-

483. Πρβλ. ενδεικτικά τα ευρήματα από το φρεάτιο ιτπ] θέση Μοναστηριακό Κεφάλι, βλ. στον περιγραφικά κατά
λογο και στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

484. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της Κνωσού.
485. Βλ. σχετικά σχόλια και παραδείγματα στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος».
486. Βλ. σχετικά σχόλια για τη διακίνηση των κνωσιακών προϊόντων στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της 

εποχής και ιδιαίτερα σε εκείνο για την Κνωσό. Βλ. επίσης για την ομάδα «Ώ» της κατηγορίας «Ηπάι^» στο ειδικό κεφά
λαιο για την εξέλιξη σχημάτων και για τη διακόσμηση της ομάδας «ϋ».

487. Για την πολιτική κατάσταση της Κρήτης και ιδιαίτερα της Κνωσού στους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. παρακά
τω στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής.

488. Βλ. σχετικά στα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους, όπου και περισσότερα παραδείγματα.
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φολογικό χαρακτηριστικό αποτελεί η αμελής και πρόχειρη απόδοση των τελειωμάτων των αγγεί
ων, ενώ σε ό,τι αφορά: τη διαχρονική εξέλιξη των σχημάτων εμφανής είναι η μακροχρόνια εμμονή 
των τεχνιτών σε τυπους παλαιούς, οι οποίοι επιβιώνουν σχεδόν αναλλοίωτοι σε όλη τη χρονική 
διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ένα διαφορετικό, περισσότερο 
συντηρητικό χαρακτήρα για την κνωσιακή κεραμική, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογο 
φαινόμενο διαπιστώνεται και σε άλλα κέντρα της εποχής489.

Για την κατηγορία των ανάγλυφων αγγείων η εικόνα παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς τα ανά
λογα παραδείγματα, σύμφωνα με τα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα, περιορίζονται σε μικρό αριθ
μό θραυσμάτων. Παράλληλα, οι τύποι των κοσμημάτων μπορούν να προσγραφοΰν σε αντίστοι
χους των εργαστηρίων της Δήλου, πράγμα που υποδηλώνει την ύπαρξη εμπορικών επαφών μεταξύ 
των δυο κέντρων κατά το 2ο αι. π.Χ.490. Πρόσθετη ένδειξη αυτής της σχέσης μαρτυρεί και η πα
ρουσία του ονόματος του Μενεμάχου, αρχιτεχνίτη εργαστηρίου από τη Δήλο, σε θραύσμα ανάγλυ
φου σκυφου από την Κνωσό491.

Όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από την εξέταση της κεραμικής από την Κνωσό, οι ανανεω
τικές τάσεις οι οποίες χαρακτήριζαν την περίοδο ακμής του εργαστηρίου φαίνεται να εξαλείφο
νται μετά τις πρώτες δεκαετίες του 2ου αι. π.Χ., καθώς την περίοδο άνθησης διαδέχεται η ποιο
τική υποβάθμιση των προϊόντων. Εμφανής είναι η σχετική «καθίζηση» στον τομέα της κεραμικής 
από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και εξής, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί γενικότερα με τις κοι- 
νωνικοπολιτικές αλλαγές που σημειώνονται στους χρόνους αυτοΰς492. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
νέα αυτά δεδομένα δεν ανακόπτουν την κεραμική παραγωγή του εργαστηρίου, αλλά διαφορο
ποιούν το φυσιογνιομικό του πλαίσιο, καθώς σταδιακά επικρατούν τα ακόσμητα αγγεία με τα 
απλά γωνιώδη σχήματα, τα οποία ουσιαστικά προαναγγέλλουν το χαρακτήρα της κεραμικής των 
ρωμαϊκών χρόνων493.

2) ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Το εργαστήριο της Φαιστού εμφανίζει διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνον της Κνωσού, καθώς 
στις περισσότερες περιπτοόσεις τα κατασκευαστικά, μορφολογικά ή διακοσμητικά-τεχνοτροπικά 
στοιχεία των αγγείων αποδίδουν ειδικά χαρακτηριστικά του εργαστηρίου. Οπωσδήποτε, το δεδο
μένο αυτό δεν αποκλείει και ορισμένες επιδράσεις από το εργαστήριο της Κνωσού494, ενώ εμφα
νείς είναι κάποτε και οι επιρροές από την αττική παράδοση, ιδιαίτερα στην κεραμική από το χώ
ρο της Γόρτυνας495. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του εργαστηρίου διαφαίνεται ήδη από τις αρχές του

489. Βλ. σχετικά Η. Thompson 1934, 466-470· Corinth VII, III, 117-119- Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 121.
490. Βλ. σχετικε'ς παρατηρήσεις στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, και ιδιαίτερα οε εκείνο για την 

Κνωσό.
491. Βλ. σχετικά U M , πίν. 118, αριθ. 86 και στο κεφάλαιο για την κατηγορία των «μεγαρικών» σκΰφων.
492. Βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα και U M , 135-136.
493. Πρβλ. σχετικά την κεραμική από τη δεξαμενή στο Μοναστηριακό Κεφάλι, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και 

στα κεφάλαια για την εξέλιξη τιον σχημάτων τους.
494. Πρβλ. σχετικά την παρουσία ορισμένων χαρακτηριστικών σχημάτων από την κεραμική παράδοση της Κνω

σού, όπως είναι το κυλινδρικό ή το ημισφαιρικό κύπελλο, η πρόχους με λαιμό ή σε σχήμα «τουλίπας», ενώ κοινό μορφο- 
λογικό γνιόρπψα αποτελεί επίσης ο «χαμηλωμένος πυθμένας» που διαμορφιόνεται σε ορισμένα είδη αγγείων και ιδιαί
τερα στις μελανόγραφες υδρίες «L» τύπου «Hadra», βλ. σχετικά σχόλια και παραδείγματα στα κεφάλαια για την εξέλιξη 
των σχημάτων, όπου και περισσότερη βιβλιογραφία.

495. Πρβλ. ενδεικτικά τον τύπο του μελαμβαφούς σκύφου, της υδρίας, του αμφορέα ή της λεκάνης, ακόμη του αρυ- 
βαλλοειδούς ληκυθίου και ελάχιστα θραύσματα πινακίων ή κανθάρων, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη των σχη
μάτων τους και στο Cortina I, 173-198.
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3ου αι. π.Χ., η παραγωγική δραστηριότητα του αναπτύσσεται περισσότερο μετά το 270 π.Χ., χρο
νολογικό σημείο που συμπίπτει με την εμφάνιση των αγγείων τύπου «ΗπάΐΉ», προϊόντων του λεγο
μένου εργαστηρίου της «δάφνης»496, ενώ το κατώτερο χρονολογικό σημείο για τη λήξη της κυρίας 
κεραμικής παραγωγής προσδιορίζεται περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.497. Θα πρέπει να διευκρινι
στεί ότι τα κεραμικά προϊόντα εξακολουθούν να παράγονται έως τον Ιο αι. π.Χ. σε άλλες περιοχές 
της Μεσαράς, όπως φανερώνουν ορισμένα θραύσματα από τη Γόρτυνα498, κάποτε ποιοτικά καλύ
τερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Φαιστού. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα περι
φερειακά εργαστήρια της Μεσαράς, όπως στον Κομμό ή στην Τρυπητή, όπου τα προϊόντα αποδί
δουν τύπους από την εγχο)ρια κεραμική παράδοση του εργαστηρίου της Φαιστού, ενώ η ποιότητα 
της κατασκευής προδίδει έναν εντελώς τοπικό κεραμικό χαρακτήρα499. Το δεδομένο αυτό οδηγεί 
οτη σκέψη ότι, αν και η κύρια κεραμική δραστηριότητα του εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με 
τις τωρινές ανασκαφικές ενδείξεις πρέπει να τοποθετηθεί σε περιοχή κοντά στη Φαιστό, ανακό- 
πτεται μετά την καταστροφή της πόλης (±150 π.Χ.), τα κεραμικά προϊόντα εξακολουθούν να πα- 
ράγονται, έστω μειωμένα σε ποσότητα ή ποιοτικά υποβαθμισμένα, στα γειτονικά μικρότερα ερ
γαστήρια της περιοχής500.

Μολονότι ο αριθμός των αγγείων που αντιπροσωπεύει το εργαστήριο της Φαιστού είναι 
αρκετά μεγάλος, η ποικιλία των τύπων είναι αναλογικά μικρότερη. Τα συνηθέστερα σχήματα 
ανήκουν σε κεραμικούς τύπους γνωστούς και από άλλα ελληνιστικά κέντρα, με τη διαφορά ότι 
τα επιμέρους μορφολογικά γνωρίοματά τους αποδίδουν χαρακτηριστικές μορφές του τοπικού 
εργαστηρίου501. Πάντως, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου παραδοσιακά σχήματα του 
εργαστηρίου της Κνωσού εμφανίζονται ανάμεσα στα ανασκαιρικά σύνολα, γεγονός που μαρ
τυρεί την επικοινωνία μεταξύ των τεχνιτών των δύο εργαοτηρίων, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό 
αλλά σε περιορισμένη συχνότητα γίνονταν φορείς και παράλληλα δέκτες των μopqκ)λoγικώv, 
εικονογραφικών ή τεχνοτροπικών στοιχείων, τα οποία είχαν δημιουργηθεί στα δύο κεραμικά 
εργαστήρια502.

Ο πηλός των περισσότερων αγγείων είναι κιτρινωπός ή ωχροκάστανος, σπανιότερα ανοι- 
χτόχρωμος κόκκινος, στις περισσότερες περιπταίσεις ελάχιστα συμπαγής στη σύστασή του, ενώ) 
συχνότερα περιέχει ξένα στοιχεία503. Σε μεγάλο αριθμό αγγείων η όπτηση είναι άνιση, με απο
τέλεσμα να παρατηρείται χρωματική διαφοροποίηση του πηλού, ενώ σε ορισμένα παραδείγ

496. Για τη διακίνηση χων υδριών «L», βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα, και ιδιαίτερα σε εκείνο 
για την περιοχή Φαιστού. Για την εμφάνιση και τη χρονική διάρκεια των αγγεάον «L», βλ. στο κεφάλαιο για την εξέλιξη 
του σχήματος και, ακόμη, H adra  I, 111-116· H adra  II, 41-43.

497. Στο χρονικό αυτό σημείο τοποθετείται η καταστροφή της Φαιστού από τους Γορτΰνιους, βλ. σχετικά A SA tene  
XLV-XLVI (1967-1968), 55 κ.ε. Για σχετικά σχόλια, βλ. παρακάτο) στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα.

498. Βλ. σχετικά Cortina I, 173-198. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Γόρτυνα παρέμεινε μία από τις ισχυρότε
ρες πόλεις της Κρήτης και κατά το 2ο-Ιο αι. π.Χ. έως την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ρωμαίους (67 π.Χ.), γεγονός 
που επέδραοε στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της πόλης, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα.

499. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις για την κεραμική από τον Κομμό στο κεφάλαιο για τις υδρίες «L» της κατηγορίας 
«Hadra». Για τα αγγεία από την Τρυπητή, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα κεφάλαια για την εξέλιξη τιον οχημά
των τους.

500. Η άποψη αυτή εκφράζεται με βάση τα μέχρι σήμερα γνοιστά αναοκαφικά δεδομένα. Οπωσδήποτε τούτο δεν 
σημαίνει ότι η Γόρτυνα, που ήταν ισχυρότερη από τη Φαιστό, οτη συγκεκριμένη περίπτοιση μπορεί να είχε μικρότερη κε
ραμική παραγωγή από την αντίπαλό της. Όμως, το θραυσματικής διατήρησης και σχετικά ολιγάριθμο δημοσιευμένο υλι
κό από την Γόρτυνα δεν επιτρέπει προς το παρόν τη συναγωγή σαφέστερων συμπερασμάτων.

501. Πρβλ. ενδεικτικά το σχήμα του μελαμβαφους αμφορέα ή της υδρίας, βλ. erra αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέ
λιξη των σχημάτων.

502. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στο εργαστήριο της Κνωσού, βλ. παραπάνω στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
503. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 588-591, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα ειδικά κεφάλαια για 

την εξέλιξη των σχημάτων.
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ματα μετά από το ψήσιμο ο πηλός αποκτά μαλακή υφή και γίνεται εύθρυπτος, έτσι ώστε ενίο
τε να απολεπίζονται εύκολα μεγάλα τμήματα της επιφάνειας504. Σε αντίθεση προς τα παραπά
νω, ο πηλός των αγγείων της κατηγορίας «Hadra» είναι συνηθέστερα καστανόχρωμος, καθαρός, 
ιδιαίτερα συνεκτικός στη σύστασή του, ενώ το σχεδόν ομοιόχρωμο επίχρισμα απλώνεται στην 
επιφάνεια του αγγείου πριν από το ψήσιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις από την άνιοη όπτηση 
παρατηρείται διαφοροποιήση του χρώματος του πηλού, ενώ χαρακτηριστική είναι η σκληρή, 
σχεδόν υαλώδης υφή της επιφάνειας του αγγείου505. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα κατα
σκευαστικά αυτά γνωρίσματα εμφανίζονται περίπου όμοια και σε άλλες κατηγορίες κεραμικής 
τόσο από την εγχώρια παραγωγή της Φαιστού όσο και από την αντίστοιχη της Κνωσού, δεδο
μένο που επιτρέπει να θεωρηθούν τυπικά και κοινά για τα δυο μεγάλα εργαστήρια της κεντρι
κής Κρήτης506.

Στην πλειονότητά τους τα αγγεία ανήκουν σε είδη κοινής καθημερινής χρήσης, με επικρα
τέστερα οχήματα την οινοχόη, τον αμφορέα, την υδρία ή τη λεκάνη. Αντίθετα, τα μικρά αγγεία 
πόσης ή επιτραπέζιας χρήσης, όπως το κύπελλο, ο κάνθαρος507, η πρόχους με λαιμό ή σε σχή
μα «τουλίπας», αντιπροσωπεύονται σε μικρό αριθμό στην κεραμική του εργαστηρίου. Επίσης 
χαρακτηριστική είναι η παρουσία θραυσμάτων από ή>ιάλες τύπου «Medusa bowl», γεγονός που 
υποδηλώνει αυξημένη παραγωγή του τύπου από το εργαστήριο της Φαιστού508. Θα πρέπει ακό
μη να επισημανθεί ότι χαρακτηριστική είναι η απουσία των ανάγλυφων αγγείων από τα γνωστά 
ανασκαφικά σύνολα της περιοχής, ενώ ελάχιστα θραύσματα του τύπου, τα οποία αναφέρονται 
από τη Γόρτυνα, δεν μπορούν να αποδοθούν οε συγκεκριμένο κεραμικό εργαστήριο509. Συνη
θέστερα τα αγγεία είναι άβαφα, ενίοτε όμως η επιφάνεια καλύπτεται από επίχρισμα σχεδόν 
ομσιόχροιμο με τον πηλό και διακρίνεται για τη λεία υφή της, ενώ στα μελαμβαή)ή παραδείγ
ματα το γάνωμα είναι μέτριας έως κακής ποιότητας, αραιό, ανομοιόμορφο και εύκολα απολε- 
πιζόμενο.

Χαρακτηριστικές κεραμικές μορφές του εργαστηρίου αποδίδουν ορισμένα επιμέρους μορ- 
φολογικά γνωρίσματα, που αναγνωρίζονται όμοια σε διαφορετικές κατηγορίες κεραμικής. Συ
γκεκριμένα, μπορεί να αναφερθούν η κωδωνόσχημη, η καλυκωτή ή η βαθμιδωτή βάση, συχνά 
με ψηλό πόδι και έντονη κοιλότητα στο εσωτερικό, η οποία κάποτε συνοδεύεται και από όμοιου 
σχήματος χείλος510. Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι πλατιές ταινιωτές λαβές ή το πλατύ επίπε
δο χείλος, που αναγνωρίζονται συνηθέστερα σε υδρίες «L» της κατηγορίας «Hadra» ή σε οινο- 
χόες. Τα μορφολογικά αυτά στοιχεία είναι ξεχωριστά για την κεραμική του εργαστηρίου, καθώς 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και διαγράφουν καθαρά τη φυσιογνω
μία του511. Τα αγγεία με διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» είναι σπάνια και συ
γκεντρώνονται στα τέλη του 3ου-α' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ από την άποψη των διακοσμητι- 
κών στοιχείων συνηθέστερα αποδίδουν τύπους κοινούς και γνωστούς από άλλα σύγχρονα κερα

504. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 594, 596.
505. Βλ. για περισσότερα σχόλια στο κεφάλαιο για τις υδρίες «L».
506. Πρβλ. ενδεικτικά από την περιοχή της Φαιστού τη λεκάνη αριθ. 626, την οινοχόη/πρόχου κοινής χρήσης αριθ. 

636 ή την τριφυλλόστομη αριθ. 637. Πρβλ. από την Κνωσό την τριφυλλόστομη οινοχόη αριθ. 114 από την «Ανεξερεύνη
τη Έπαυλη» ή τους σταμνοειδείς λε'βητες τΰπου Β από το ιερό του Γλαυκου, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και 
ιπα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

507. Η ονομασία είναι γενική και αφορά όλες τις παραλλαγές του κυπέλλου ή του κανθάρου.
508. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για την εξέλιξη του οχήματος και, επίσης, V. La Rosa, Β ' Ε λλΚ ερ, πίν. 82d/a-e· Gortina  

II. 114, αριθ. 12, πίν. 1.1.
509. Βλ. σχετικά Cortina I, 184-185, εικ. 181.
510. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 528, 540, 603-611, 613-617, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα 

αντίστοιχα κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
511. Βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τις υδρίες τυπου «L».
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μικά εργαστήρια512. Τα παραδείγματα με περισσότερο σύνθετα διακοσμητικά σχήματα είναι 
μόνον εξαιρέσεις στον κανόνα513.

Η παραγωγική δραστηριότητα του εργαστηρίου αποτυπώνεται καλύτερα στις μελανόγρα- 
φες υδρίες της τεχνοτροπίας «Ηη0γ3», που αποδίδονται στο εργαστήριο της «δάφνης». Οι υδρίες 
«ί» έχουν χαρακτηριστικές ομοιότητες και με άλλα σύγχρονα ή πρωιμότερα είδη αγγείων από 
την περιοχή της Μεσαράς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα κατασκευαστικά γνωρίσματα αλλά και ως 
προς το σχήμα ή τα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία514. Το δεδομένο αυτό καταδεικνύει την 
επιβίωση παραδοσιακών τρόπων έκφρασης ή τη χωρίς ουσιώδεις αλλαγές χρήση κεραμικών 
μορφών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φαινόμενο συντηρητισμού το οποίο χαρακτηρίζει άλ
λοτε λιγότερο άλλοτε πάλι περισσότερο την ελληνιστική κεραμική από την κεντρική Κρήτη515. 
Πόντιος, η παραγωγή κεραμικών προϊόντων ήταν μεγάλη ιδιαίτερα στην περίοδο ακμής του ερ
γαστηρίου, η οποία συμπίπτει με τη μαζική κατασκευή και εξαγωγή υδριών τύπου «Ρ^δο» στην 
Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου. Το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με τις άριστες εμπορικές και οικο
νομικές σχέσεις μεταξύ των δυο αυτών περιοχών της ανατολικής Μεσογείου κατά τη διάρκεια 
του 3ου αι. π.Χ.516.

Η υδρία τυπου «ί», που εμφανίζεται ήδη περί το 270-260 π.Χ. τόσο στην Κρήτη όσο και στην 
Αλεξάνδρεια, σε αντίθεση με τα δεδομένα από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις517 φαίνεται ότι εξα
κολούθησε να παράγεται στην περιοχή της Μεσαράς και κατά το 2ο αι. π.Χ., κυρίως στο α' μισό 
του, ενώ ανάλογα ή παραπλήσια παραδείγματα του τυπου αναφέρονται και από τους όψιμους ελ
ληνιστικούς χρόνους518. Παρά τη μακρόχρονη παραγωγή του τυπου από το τοπικό εργαστήριο της 
Φαιστού και τη μεγάλη ζήτηση του προϊόντος από την αγορά της Αλεξάνδρειας στο χρονικό διά
στημα 270-200 π.Χ., οι τεχνίτες δεν προχώρησαν στην αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης ή εικο- 
νογραφικών τύπων. Μόλις στις τελευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. παρατηρούνται κάποιες ανα
νεωτικές τάσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίδραση τιον ποιοτικά καλυτέρων υδριών του 
κνωσιακου εργαστηρίου του «δελφινιού»519. Η προσκόλληση των τεχνιτών στα καθιερωμένα πα
ραδοσιακά εκφραστικά μέσα είναι φαινόμενο γνωστό και από πρωιμότερες μορφές της κρητικής 
τέχνης, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η παντελής απουσία των αγγείων τύπου «Π> από ανα- 
οκαφικά σύνολα της κρητικής ενδοχώρας καταδεικνύει το συντηρητισμό και την ενδοστρέφεια 
των τεχνιτών, οι οποίοι δύσκολα αφομοιώνουν νέους τρόπους έκφρασης. Οι μεμονωμένες περι- 
πτο)οεις που εντοπίζονται στην κεραμική από τη Λύττο, την Απολλωνία ή τη Αατώ στην ανατολική

512. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 628, 635 η ένα θραύσμα πιθανότατα από ώμο οινοχόης με προέλευ
ση την Γόρτυνα, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και G orlina I, 194, αριθ. 101, εικ. 187- V. La Rosa, Β ' Ε λλΚ ερ , 162, 
υποσημ. 20.

513. Πρβλ. σχετικά το θραύσμα αριθ. 649, που προσγράφεται στο «ζωγράφο του μαιάνδρου», καθώς και ορισμένα 
παραδείγματα από αναοκαφές στο χώρο της Φαιστού, βλ. σχετικά V. La Rosa, ό.π., πίν. 82d.

514. Για την καταγωγή του τύπου των υδριών «L» από τις απλές υδρίες, βλ. σχετικά σχόλια στο ειδικό κεφάλαιο. 
Πρβλ. ακόμη για τον τύπο των ταινιωτών λαβιόν, του επίπεδου χείλους ή του «χαμηλωμένου πυθμένα» τις ανάλογες μορ
φές που απαντούν και σε άλλα είδη της εγχώριας κεραμικής, όπως είναι οι υδρίες τύπου «S», οι οινοχόες αριθ. 527, 591, 
603, η μελαμβαφής υδρία αριθ. 604 ή ο κάνθαρος αριθ. 528, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στα αντίστοιχα κεφά- 
λαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.

515. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στα εργαστήρια της Κνωσού και της Λύττου, βλ. στα σχετικά κεφάλαια.
516. Για τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης, βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τα ιστορικά δεδομένα της 

εποχής. Γενικά για την ελληνιστική περίοδο, βλ. Μικρογιαννάκης 1967, 101-106· Σπυριδάκης 1985, 5-49.
517. Η παρουσία των υδριών «L» στις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις είναι ανύπαρκτη λίγο μετά την είσοδο στο 2ο αι. 

π.Χ., βλ. σχετικά A. Enklaar, Β ' Ε λλΚ ερ . 167-170.
518. Πρβλ. σχετικά τα θραύσματα αδημοσίευτων αγγείων του τύπου που αναφέρει ο Callaghan, βλ. U M , 127, ιδιαί

τερα υποσημ. 64. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο για την εξέλιξη τιον σχημάτων.
519. Πρβλ. σχετικά τη μικρή υδρία-θήλαστρο αριθ. 602, βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση τύπου 

«Η adra».



Κρήτη πρέπει να θεωρηθούν ως εγχώριες μόνον απομιμήσεις ή παραλλαγές των αγγείων τύπου 
«Σ» και δεν μπορούν να σχετιστούν με ευρύτερη διάδοση ή διασπορά του τύπου σε περιοχές της 
κεντρικής ή της ανατολικής Κρήτης520.

Το φυσιογνωμικό πλαίσιο του εργαστηρίου της Φαιστού καθορίζει και η ομάδα των αγγειο- 
γράφο)ν της κατηγορίας «Ηπάι ̂ », οι οποίοι επί δεκαετίες ασκήθηκαν παράλληλα ή μαθήτευσαν ο 
ένας πλάι στον άλλο, ενώ ο σχετικά μεγάλος αριθμός τεχνιτών δεν προϋποθέτει πάντοτε και αξιό
λογους δημιουργούς. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι οε κάθε περίπτωση εφικτή 
η αναγνώριση του ατομικού τους ύφους, στοιχείο περισσότερο φανερό στα πρώιμα αγγεία της κα
τηγορίας, όπου η φυτική κυρίως διακόσμηση επαναλαμβάνεται σχεδόν ομοιότροπα σε μεγάλο 
αριθμό παραδειγμάτων521. Όπως προαναφέρθηκε, ξεχωριστό γνώρισμα των αγγειογράφων της 
ομάδας «Σ» είναι η έλλειψη ανανεωτικών τάσεων και, ακόμη, η αδυναμία υιοθέτησης νέων εικονο
γραφιών τύπων, καθώς οε όλη σχεδόν τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας τους ακολου
θούσαν την τεχνική και τους εκφραστικούς τρόπους που είχαν διδαχθεί από τους αρχαιότερους. Σε 
ελάχιστες μόνο περιπτώσεις διαπιστώνεται μεγαλύτερη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων και 
αναζήτηση νέων τύπιον και τεχνοτροπικού ύφους.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυποίνονται σαφέστερα κυρίως στα έργα του «ζωγράφου των Κε
νταύρων», ο οποίος εισάγει νέους τρόπους έκφρασης στην αγγειογραφία, αποδεσμεύεται σε μεγά
λο βαθμό από τα καθιεροψένα πρότυπα και ουσιαστικά διαμορφώνει νέα εικόνα για την κεραμι
κή παράδοση του εργαστηρίου της «δάφνης»522. Αντιπροσωπευτικά δείγματα της καλλιτεχνικής 
φυσιογνωμίας ή του ατομικού του ύφους μέσα στο σύνολο των αγγείων από την κεντρική Κρήτη 
αποτελούν οι δύο πρόχοι με λαιμό αριθ. 672 και 673, όπου διαφαίνεται ο δημιουργικός συνδυα
σμός διαφορετικών τεχνοτροπιών τάσεων και παράλληλα η συγχώνευση στο ίδιο έργο στοιχείων 
από την κεραμική παράδοση άλλων εργαστηρίων523. Παραπλήσια χαρακτηριστικά αποτυπώνο- 
νται και σε ελάχιστα θραύσματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» από την εγχώρια κεραμική της 
Φαιστού, τα οποία προσγράφονται στον ελάχιστα νεότερο «ζωγράφο του μαιάνδρου». Στα δείγμα
τα αυτά ο τεχνίτης περιορίζεται κυρίως στην απομίμηση τεχνοτροπιών στοιχείων από το «ζωγρά- 
φο των Κενταύρων», χωρίς όμως να προχωρεί σε ουσιαστική αναζήτηση νέων τρόπων έκφρα
σης524. Πάντως, και στις δύο αυτές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο ίδιος τεχνίτης να 
ασκείται σε δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες διακόσμησης525. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την 
προσπάθεια συγκερασμού παραδοσιακών και ανανεωτικών τρόπων έκφρασης, που συμπίπτει με 
την περίοδο ακμής του εργαστηρίου, η γενική εικόνα η οποία προκύπτει από την εξέταση της κε
ραμικής του εργαστηρίου φανερώνει σταθερή προσήλωση ή προτίμηση των τεχνιτών για τα κα
θιερωμένα θέματα, σχήματα ή εικονογραφικά στοιχεία, ενώ χαρακτηριστική είναι γενικότερα η 
αδυναμία τους να αφομοιώσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης526.

520. Βλ. σχετικά στον περιγραφικό κατάλογο και Ducrey e ta l. 1976, 254-255, εικ. 1-2.
521. Το δεδομένο αυτό προκύπτει και από την εξέταση των αγγείων «L», που παρουσιάζονται σε αυτήν τη μελέτη, ενώ 

η εικόνα συμπληρώνεται και από τις πολυπληθέστερες αλεξανδρινές υδρίες, βλ. σχετικά Hacha Vases, Μέρος A', 23-25.
522. Βλ. σχετικά σχόλια για το «ζιογράφο των Κενταύρων» στα κεφάλαια για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Hadra» 

και «Δυτικής Κλιτύος», όπου και περισσότερα παραδείγματα.
523. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος».
524. Για σχόλια σχετικά με το «ζωγράφο του μαιάνδρου» και για τα αγγεία που προσγράφονται σε αυτόν, βλ. παραπά

νω erro κεφάλαιο για τη διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος». Παράλληλα, την εικόνα της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητάς του συμπληρώνει η ομάδα των υδριών «L» από τις πτολεμαϊκές νεκροπόλεις, βλ. σχετικά H adra Vases, Μέ
ρος Β', 20-21.

525. Πρβλ. ανάλογο φαινόμενο και στο εργαστήριο της Κνωσού, βλ. στο σχετικό κεφάλαιο.
526. Το δεδομένο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί απόλυτο, καθώς, έστω και οε ελάχιστες περιπτιόσεις, παρατηρούνται 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τοπικών εργαστηρίων, που εντοπίζονται κυρίως στην παρουσία όμοιων εικονογραφικών τύ
πιον ή τεχνοτροπικών στοιχείων, βλ. σχετικά στα κεφάλαια για τη διακόσμηση «Δυτικής Κλιτύος» και τύπου «Hadra».
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3) ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΥΤΤΟΥ

Η κεραμική του εργαστηρίου της Λΰττου, μολονότι εκπροσωπείται από αρκετά σημαντικό 
αριθμό αγγείων, χαρακτηρίζεται για την έλλειψη πρωτοτυπίας και γενικά για τη χαμηλή ποιό
τητα των προϊόντων της σε σύγκριση με τα ανάλογα του γειτονικού εργαστηρίου της Κνωσού ή 
της Φαιστού. Η ποικιλία των σχημάτων είναι περιορισμένη και συνηθέστερα αποδίδουν τυπους 
της εγχώριας κεραμικής της Λΰττου, ενώ δίπλα σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνεται και μια 
μικρή σειρά ντόπιων απομιμήσεων κνωσιακών προτύπων, χωρίς να λείπουν και ελάχιστες αντι
γραφές αττικών σχημάτων527. Η παραγωγική δραστηριότητα του εργαστηρίου της Λυττου και η 
χρονική διάρκειά του διαμορφώνονται με βάση τα ανασκαφικά στοιχεία. Το δεδομένο αυτό 
οδηγεί σε χρονολογική τοποθέτηση μέσα στον 3ο αι. π.Χ., όπου το κατώτερο χρονολογικό όριο 
συμπίπτει με την καταστροφή της πόλης στο 221/220 π.Χ., ενώ για το ανώτερο σημείο αναφο
ράς δεν υπάρχουν σταθερές χρονολογικές ενδείξεις. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί, με βάση κυρίως 
τα μορφολογικά κριτήρια, στα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ., χωρίς όμως να είναι δυνατόν 
να καθοριστεί ακριβέστερο όριο για το χρόνο έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας του 
εργαστηρίου.

Το σύνολο των αγγείων από τη Λυττο μπορεί να διακριθεί σε δυο κυρίες ομάδες με βάση τα 
κατασκευαστικά-μορφολογικά γνωρίσματά τους. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται χονδροειδή 
αγγεία καθημερινής ή επιτραπέζιας χρήσης, συνηθέστερα αγάνωτα, ενώ όπου σημειώνεται 
επίχρισμα αυτό είναι αραιό, μελανό έως καστανό, και εύκολα απολεπιζόμενο. Όλα τα παρα
δείγματα είναι κατασκευασμένα από το ντόπιο πορτοκαλόχρωμο έως κοκκινωπό, με ξένες προ
σμείξεις πηλό. Τα τοιχώματα είναι χοντρά, το πλάσιμο επιπόλαιο χωρίς επιμέλεια για την από
δοση των λεπτομερειών528, ενώ αναγνωρίσιμη είναι ενίοτε και η σχέση με μετάλλινα πρότυ
πα529. Ορισμένες από τις παραπάνω κατηγορίες αγγείων αποδίδουν τυπους από την εγχοιρια 
κεραμική της Λυττου, ενώ όμοιοι ή παραπλήσιοι απαντουν και στον ευρυτερο γεωγραφικό χώ
ρο530. Επίσης, δεν είναι σπάνια τα σχήματα που ανήκουν στην κοινή υστεροκλασική-πρώιμη 
ελληνιστική παράδοση.

Χαρακτηριστικότερο σχήμα της τοπικής παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί η οινοχόη, και ιδι
αίτερα η παραλλαγή με το τριφυλλόσχημο χείλος, το στενό χωριστό λαιμό και τις έντονες αυλα
κώσεις στο ανώτερο τμήμα531. Κοντά σε αυτή μπορεί να προστεθεί και η παραλλαγή με τον κυ
λινδρικό, ευρυτερο αλλά χωρίς χείλος λαιμό, που συχνά αυλακώνεται από βαθιές χαράξεις532. 
Επίσης, ιδιόμορφο σχήμα αντιπροσωπεύει ο τύπος με την πρόσθετη κυλινδρική προχοή στον 
ώμο ή ακόμη το διάτρητο πώμα στο στόμιό του533. Στην ίδια ομάδα θα πρέπει να περιληφθεί και 
ο δίσκος ή πιατέλα, που πιθανότατα ανήκει στην παράδοση της κνωσιακής κεραμικής των υστε-

527. Βλ. παρακάτω στην αναλυτική εξέταση για τα κνωσιακά ή τα αττικά σχήματα στην εγχώρια παραγωγή της Λΰττου.
528. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 426, 429, 435, 441, 442, 447, 454, 456, 462-465, 468, 477, 479, 482, 486, 

490, 491, 501-503, 508, 513, 515, 518, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο.
529. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 426, 500, 506.
530. Πρβλ. σχετικά τις οινοχόες/πρόχους αριθ. 490, 493, που αναγνοιρίζονται παραπλήσιες και στη γειτονική Χερσόνη

σο, ή τον τύπο αριθ. 491 με την κυλινδρική προχοή στον ώμο, όπως και τον ανάλογο με το διάτρητο πώμα, που αναγνωρίζο
νται σε υοτεροκλασικό αγγείο από την ευρΰτερη περιοχή της Λΰττου, βλ. σχετικά στο κεφάλαιο για τις οινοχόες/πρόχους 
κοινής χρήσης, όπου και περισσότερα παραδείγματα. Βλ. επίσης Α Δ  29 (1973-1974), Χρονικά, 886, πίν. 661 δ.

531. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 426, 505, 506, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και στο αντίστοιχο κε
φάλαιο για την εξέλιξη των σχημάτων.

532. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 490, 493.
533. Πρβλ. για την πρώτη περίπτωση τα παραδείγματα αριθ. 441,442, 491 και για τη δεΰτερη το παράδειγμα αριθ. 

492. Πρβλ. ακόμη το παράδειγμα Η 10/8 (4ος αι. π.Χ.) από την «Ανεξερεΰνητη Έπαυλη» στην Κνωσό, με κυλινδρική προ
χοή στον ώμο, βλ. U M , πίν. 79.
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ροκλασικών χρόνων. Χαρακτηριστική είναι η μελανόχρωμη διακόσμηση σε δυο παραδείγματα 
της ομάδας, όπου απλά γεωμετρικά ή γραμμικά θέματα απλώνονται άλλοτε επάνω σε υπόλευκο 
επίχρισμα και άλλοτε κατευθείαν επάνω στην άβαφη επιφάνεια του αγγείου534. Ανάλογη τεχνική 
αναγνωρίζεται και σε υστεροκλασικά θραύσματα από την Κνωσό, πράγμα που επιτρέπει την 
προσγραφή της διακοσμητικής αυτής τεχνοτροπίας στην προγενέστερη κλασική παράδοση της 
Κνωσού και την υιοθέτησή της στους κατοπινούς χρόνους από τους τεχνίτες του εργαστηρίου της 
Λύττου535. Αντίθετα, το σχήμα της λεκάνης, της χύτρας ή της λοπάδος αποδίδει τύπους παλαιούς, 
ευρύτερα γνωστούς, που επιβιώνουν σχεδόν αναλλοίωτοι και στους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ 
χαρακτηριστική είναι η παρουσία του πινακίου με τα χοντρά καμπύλα τοιχώματα, που εκπροσω
πεί την κλασική μορφή του σχήματος536.

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν μικρά, επιτραπέζιας χρήσης αγγεία από καθαρό καστανό- 
χροψο πηλό με γάνωμα μελανό, ανομοιόμορφο. Από μορφολογική άποψη οι τύποι ανήκουν κυ
ρίως στην εγχώρια κεραμική παράδοση της Κνωσού, χωρίς όμως να λείπουν και οι απομιμή
σεις σχημάτων από τον αττικό Κεραμικό. Χαρακτηριστικές μορφές της κνωσιακής κεραμικής 
αποδίδουν η πρόχους με λαιμό ή η κυλινδρική, το ημισφαιρικό ή το κύπελλο με λαιμό, ενώ κο
ντά σε αυτά μπορούν ακόμη να αναφερθούν ο αμφορίσκος και η προχο'ί'σκη ή η φιάλη τύπου 
«Medusa bowl», η οποία όμως αποδίδει σχήμα ευρυτερα γνωστό στην εγχώρια κεραμική537. Τα 
παραδείγματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς φανερώνουν στενή 
μορφολογική εξάρτηση της εγχώριας κεραμικής της Αυττου από την ανάλογη της Κνωσού, 
πράγμα που μπορεί να υποδηλώνει την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους στο μεγαλύτε
ρο διάστημα του 3ου αι. π.Χ., φανερώνοντας έτσι την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων ανάμεσα 
στις δυο αντίπαλες πόλεις538. Εκτός από τις μορφολογικές διαπιστώνονται και κατασκευαστικές 
ομοιότητες ανάμεσα σε ορισμένα τουλάχιστον παραδείγματα από τη Λυττο και σε κνωσιακά 
παράλληλό τους, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη σύσταση του πηλού, πράγμα που επιτρέπει 
ακόμη και την υπόθεση ότι για την κατασκευή αυτών των αγγείων χρησιμοποιήθηκε ο ποιοτι
κά καλύτερος πηλός της Κνωσού539. Στην ομάδα των εγχώριων απομιμήσεων ή αντιγραφών πε
ριλαμβάνονται και χαρακτηριστικά σχήματα από τον αττικό Κεραμεικό με πανελλήνια διάδο
ση, όπως είναι ο κάνθαρος με το πλαστικό και το απλό χείλος, το πινάκιο σε ποικίλες παραλ
λαγές, το άωτο σκυφίδιο τύπου Α ή η αλατοθήκη των υοτεροκλασικών χρόνων540. Πάντως, θα 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για όλες τις περιπτώσεις ισχύει η χρονολόγηση μέσα στον 3ο αι. 
π.Χ., ενώ οι τύποι που αναγνωρίζονται στα παραδείγματα αποτελούν συνηθέστερα όψιμη επι-

534. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 463, 502 και τα ανάλογά τους Η68-70, Η72-74 από υστεροκλασικά απο
θέτη στο ιερό της Δήμητρας στην Κνωσό, βλ. σχετικά Κ ί)8 , 30, 42-43, σχέδ. 15.

535. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 502, 526. Το δεύτερο θραύσμα προέρχεται από ανασκαφή οικοπέδου 
στο Καστε'λλι ΓΙεδιάδος, περιοχή που εντάσσεται ευρυτερα στο εργαστήριο της Λύττου, βλ. σχετικά στον περιγραφικό κα
τάλογο. Για ανάλογα παραδείγματα από την Κνωσό, βλ. Κ ϋ Ξ , πίν. 24, Η68-78.

536. Πρβλ. για τον τύπο της λεκάνης τα παραδείγματα αριθ. 464, 468, 498, 499, για τον τύπο της χύτρας και της λο
πάδος τα αριθ. 502, 503 αντίστοιχα, για τον τύπο του πινακίου τα αριθ. 454, 455, 513. Για περισσότερα σχόλια, βλ. στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο για την εξέλιξη των οχημάτων τους.

537. Πρβλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα αριθ. 417, 427, 431, 433, 434, 509, βλ. σχετικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 
την εξέλιξη των σχημάτων τους.

538. Για την πολιτική κατάσταση και τις σχέσεις Κνωσού-Λύττου στον 3ο αι. π.Χ., βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο για 
τα ιστορικά δεδομένα της εποχής.

539. Η εισαγωγή πηλού από μια περιοχή σε άλλη και μάλιστα γειτονική δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ ανάλογη 
άποψη είχε διατυπωθεί παλαιότερα και από τους ΕπΓΗηγ και ΒοΗΐάιπΗΠ σχετικά με τη χρήση κρητικού πηλού για την κα
τασκευή των αλεξανδρινών υδριών «λ», πριν ακόμη βρεθούν τα πολυάριθμα παράλληλα του τύπου στην περιοχή της Φαι
στού, βλ. σχετικά Η α ώ α  I, 109, ιδιαίτερα υποσημ. 14.

540. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 418, 420, 423, 449, 481,482, 512, βλ. στον περιγραφικό κατάλογο και 
στα επιμερους κεφάλαια για την εξέλιξη των σχημάτων τους.
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βί(οση κλασικών σχημάτων του 4ου αι. π.Χ. Η χρονική αυτή παράταση υοτεροκλασικών αττι
κών τΰποιν και στον 3ο αι. π.Χ. υποδηλώνει καθαρά το συντηρητικά χαρακτήρα του εργαστη
ρίου της Λΰττου. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται ως ένα σημείο και στην εγχώρια κεραμική 
από τη Φαιστό, σε αντίθεση προς το εργαστήριο της Κνωσού, όπου οι σχετικές περιπτώσεις εί
ναι συγκριτικά ολιγάριθμες, καθώς, η προσκόλληση στα καθιερωμένα εκφραστικά μέσα είναι 
κάπως περιορισμένη541.

Επίσης, μικρή αλλά χαρακτηριστική ομάδα συγκροτούν τα αγγεία της κατηγορίας «Ηαάιτι», 
που πρέπει να θεωρηθούν εγχώριες απομιμήσεις της τεχνοτροπίας, καθώς η απόδοση των κοσμη
μάτων είναι ιδιαίτερα πρόχειρη και αμελής. Παράλληλα, τα σχήματα των αγγείων, όπως είναι ο 
τύπος του πινακίου ή του σταμνοειδοΰς λέβητος, ανήκουν σε μορφές με πλατιά γεωγραφική εξά- 
πλωση στους ελληνιστικούς χρόνους. Επίσης, τα κλαδιά με φύλλα δάφνης, που κατά κανόνα κο
σμουν τα αγγεία αυτά, αποδίδουν τυπικά θέματα της κατηγορίας «Ηπόι^», συνηθέστερα όμως και 
χαρακτηριστικότερα για το εργαστήριο της «δάφνης» στη Φαιστό542. Αναφορικά με τα παραδείγ
ματα της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτυος» θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ελάχιστα και συχνότερα 
αποδίδουν απλά φυτικά θέματα, όπως είναι το κλαδί ελιάς (αριθ. 421, 474) ή ο ρόδακας-άστρο 
(αριθ. 431), ενώ οι πιο σύνθετες μορφές διακόσμησης, όπως είναι τα γεοψετρικά κοσμήματα ή οι 
συνδυασμοί ταινιών, εμφανίζονται μόνο δυο φορές (αριθ. 422, 427).

Η εικόνα που διαγράφεται από την ελληνιστική κεραμική της Λυττου είναι ιδιόμορφη και χα
ρακτηριστική για την εγχώρια παραγωγή από την κεντρική Κρήτη, καθώς στην πλειονότητά τους 
τα προϊόντα εμφανίζουν καθαρά τοπικό και κλειστό κεραμικό χαρακτήρα, όπου επιβιώνουν σχε
δόν αναλλοίωτοι παλαιότεροι κλασικοί τύποι. Παράλληλα, ο αριθμός των σχημάτων, αν και μι
κρός, εμήΐανίζεται με αρκετές παραλλαγές, ενώ δεν λείπουν οι επιδράσεις από τα γειτονικά εργα
στήρια κυρίως της Κνωσού, χωρίς ακόμη να απουσιάζουν οι καθιερωμένοι τύποι της κοινής ελλη
νιστικής κεραμικής. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εργαστηρίου είναι η έλλειψη πρωτοτυπίας 
και ανανεωτικών τάσεων, η χαμηλή ποιότητα των προϊόντων και η προσήλωση στους παραδο
σιακούς τυπους. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται με τις ενδοστρεφείς τάσεις των κατοίκισν της 
ορεινής αυτής περιοχής, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ανάλογο φαινόμενο, σε μικρότερη 
όμως κλίμακα, διαπιστώνεται και στα εργαστήρια της Κνωσού και της Φαιστού. Μολονότι οι 
απομιμήσεις ή οι παραλλαγές κνωσιακών αλλά και αττικών τύπων δεν είναι σπάνιες στο σύνολο 
των ευρημάτων από τη Λυττο, οι τύποι που αναπαράγονταν στο εργαστήριο αποτελούσαν συνη
θέστερα συντηρητική επανάληψη παρωχημένων σχημάτιον. Παράλληλα, απουσιάζει το στοιχείο 
του συγκερασμού διαφορετικών τεχνοτροπικών τάσεων ή ουσιαστικής διαφοροποίησης στην 
απόδοση παραδοσιακών κεραμικών μορφών. Επίσης, ο έντονος συντηρητισμός του εργαστηρί
ου, όπου οι τύποι επαναλαμβάνονται σχεδόν στερεότυπα χωρίς πρωτοτυπία, δεν επιτρέπει την 
αναγνώριση τεχνιτών με ιδιαίτερο ατομικό ύφος. Το δεδομένο αυτό υποδηλώνει την αποφυγή για 
ουσιαστική ανανέωση ή δημιουργική αφομοίωση διαφορετικών τρόπων έκφρασης, σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα δυο εργαστήρια της κεντρικής Κρήτης, όπου περισσότερο ή λιγότερο τα χαρα
κτηριστικά αυτά είναι αναγνωρίσιμα.

541. Για σχετικές παρατηρήσεις, βλ. παραπάνω στα κεφάλαια για τα εργαστήρια της Κνωσού και της Φαιστού.
542. Πρβλ. σχετικά τα παραδείγματα αριθ. 450, 451,460, 461, 488, βλ. στον περιγραφικά κατάλογο. Για τα διακο- 

σμητικά θέματα, βλ. σχετικά σχόλια στο κεφάλαιο για τη διακόσμηση των αγγείων «ί» της κατηγορίας «Ηιιάιτι».
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ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Τα αγγεία από την κεντρική Κρήτη που εξετάζονται σε αυτήν τη μελέτη καλύπτουν το μεγάλο χρο
νικό διάστημα από τα τέλη του 4ου έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. και παράλληλα αντιπροσωπεύ
ουν αξιόλογο δείγμα κεραμικών μορφών για ολόκληρη την ελληνιστική περίοδο στο γεωγραφικό 
αυτό χώρο. Ως ανώτερο όριο για τη χρονολογική τοποθέτηση των ευρημάτων μπορεί να θεωρηθεί 
ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), ενώ το κατώτερο σημείο συμπίπτει με την κατά- 
κτηση της Κρήτης από τους Ρωμαίους (67 π.Χ.)543. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός 
των χρονικών αυτών ορίων είναι ουσιαστικά συμβατικός ή φαινομενικός αναφορικά με την εξελι
κτική πορεία των σχημάτων των αγγείων, καθώς δεν διαπιστώνονται απότομες διαφοροποιήσεις 
στη μορφή τους, σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν την αφετηρία για κοι- 
νωνικοπολιτικές αλλαγές και τέμνουν βαθιά την ιστορία της Κρήτης. Σε γενικές γραμμές οι ιστο
ρικές μαρτυρίες αναφορικά με την ελληνιστική περίοδο στην Κρήτη είναι αποσπασματικές και 
συχνά ασαφείς, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα που προκύπτει και από τα μέχρι σήμερα γνωστά ανα- 
σκαφικά δεδομένα για την εποχή αυτή544.

Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δημιούργησαν μια πρωτοφανή γεωγραφική 
ενότητα, είχαν ως αποτέλεσμα η Κρήτη να βρεθεί αιφνίδια σε κεντρική θέση του νέου κόσμου και 
να αποκτήσει μεγάλη στρατηγική σημασία. Με στόχο την εκμετάλλευση της σημαντικής γεωγρα
φικής θέσης του νησιού, οι ελληνιστικές δυνάμεις επεδίωκαν συμμαχίες, συχνά ευμετάβλητες, με 
μεμονωμένες κρητικές πόλεις ή συνασπισμούς, προκειμένου να ελέγχουν αποτελεσματικότερα τις 
κτήσεις τους στη Μεσόγειο ή να διεξάγουν ασφαλέστερα τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Επιπλέον, 
καθοριστικός παράγοντας για την ανάμειξη των ξένων δυνάμεων στην Κρήτη υπήρξε και το πλού
σιο στρατιωτικό δυναμικό που διέθετε το νησί, έτσι ώστε η ζήτηση των κρητών μισθοφόρων να εί
ναι μεγάλη και τα ελληνιστικά κράτη να ανταγωνίζονται συχνά για τη στρατολόγησή τους545. Η

543. Γενικά για την ιστορία της Κρήτης στους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. Χανιώτης 1987, 234-284· Μικρογιαννάκης 
1967, 31 κ.ε.

544. Για την ιστορία της Κρήτης στους ελληνιστικούς χρόνους ειδικά συγγράμματα υπήρξαν τα Κ ρητικά νόμιμα του 
Πυργίωνα ή η Σνναγωγι\ των κρψικών θνσιών του Ίστρου, τα οποία όμως δεν έχουν διασωθεί. Κορυφαίος ιστοριογράφος για 
την ελ\ηνιστική Κρήτη μπορεί να θεωρηθεί ο Πολύβιος (2ος αι. π.Χ.), μολονότι δεν ήταν πάντοτε αμερόληπτος, και ακό
μη ο Λίβιος (1ος αι. π.Χ.). Επίσης, σκόρπιες και ασύνδετες αναφορές σε ιστορικά γεγονότα της εποχής διαπιστώνονται σε 
έργα άλλων ελ\ήνων ή ρωμαίων συγγραφέων, βλ. Χανιώτης 1987, 175-178. Σε ό,τι αφορά τις αρχαιολογικές πληροφορίες 
αναφορικά με την ελληνιστική περίοδο στην Κρήτη είναι εμφανές ότι τα σχετικά στοιχεία είναι συγκριτικά ελάχιστα και 
συχνά ασαφή σε σχέση με εκείνα από πρωιμότερες χρονικές περιόδους. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνεται καθαρά στην εξέ
ταση της κεραμικής, όπου η έλλειψη ανάλογου δημοσιευμένου υλικού από άλλες περιοχές της Κρήτης είχε ως αποτέλεσμα 
η συγκριτική μορφολογική εξέταση να στηρίζεται κυρίως σε τύπους από απομακρυσμένα ελληνιστικά κέντρα και ο καθο
ρισμός των χρονολογικών πλαισίων να διαμορφοινεται ευρύς, κυρίως από την απουσία κλειστών ανασκαφικών συνόλων.

545. Η συμμετοχή στρατιωτών από την Κρήτη σε κάποιο στρατό κατά την ελληνιστική περίοδο ήταν αποτέλεσμα εί
τε ατρατολόγησης μισθοφόρων είτε αποστολής στρατού εκ μέρους μιας πόλης ή συνασπισμού πόλεων. Η απασχόληση 
των Κρητών ως μισθοφόρων αποτελούσε διέξοδο για τα κοινωνικά-οικονομικά προβλήματα των πόλεων, παράλληλα όμως 
με τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε ξένα στρατεύματα ενίσχυσαν τη θέση της Κρήτης στις διεθνείς σχέσεις και έγιναν φο
ρείς πολιτιστικών και κοινωνικών ιδεών, βλ. Χανκίπης 1987, 270-272' Παρασκευάς 1997, 24-25. Γενικά για το θέμα των

4 0 4



διείσδυση των ξένων παραγόντων στην Κρήτη και οι ανεξάρτητες συμμαχίες που συνήπταν συχνά 
οι πολυάριθμες πόλεις τόσο μεταξύ τους όσο και με διαφορετικά ελληνιστικά κράτη αποτελούν 
χαρακτηριστικά φαινόμενα για την πολιτική ιστορία του νησιού στην ελληνιστική περίοδο. Επι
πλέον, ενδεικτικό στοιχείο της αβεβαιότητας και της ρευστότητας των καταστάσεων αποτελεί το 
γεγονός ότι οι ενδοκρητικές συγκρούσεις κατά κανόνα εξελίσσονταν σε συνάρτηση με τους πολέ
μους μεταξύ των ελληνιστικών κρατών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι πόλεμοι μεταξύ των ξέ
νων δυνάμεων και οι συχνές επεμβάσεις τους στα εσωτερικά προβλήματα των κρητικών πόλεων 
διατήρησαν το κλίμα αστάθειας στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν επέτρεψαν την ανάδειξη 
της Κρήτης σε ισχυρή πολιτική δύναμη του ελληνιστικού κόσμου, όπως ήταν η Ρόδος ή η Πέργα
μος546. Όλα τα παραπάνω δεδομένα συνέβαλαν στη διατήρηση των συντηρητικών τάσεων στη 
δομή του πολιτεύματος και στην κοινωνική οργάνωση, που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 
τόσο της κλασικής όσο και της πρωιμότερης ιστορίας του νησιού547. Μολονότι οι κρητικές πόλεις 
βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κοσμοπολιτισμό της εποχής και με τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν 
επιδέχονται ουσιώδεις αλλαγές με αποτέλεσμα να εμφανίζονται και στους ελληνιστικούς χρόνους 
προοκολλημένες στις καθιερωμένες δομές τους, οι οποίες απωθούσαν κάθε ουσιαστική μεταβο
λή ή ανανέωση548.

Η παρακολούθηση των ιστορικών εξελίξεων στην Κρήτη κατά την περίοδο των ελληνιστικών 
χρόνων είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. Οι σχέσεις των πολυάριθμων κρητικών πόλεων με τις εξω
τερικές δυνάμεις ήταν πολύπλοκες και ασταθείς, σε πολλές περιπτώσεις η εναλλαγή των καταστά
σεων ταχύτατη, ενώ δεν πρέπει να λησμονεί κανείς το γεγονός ότι ο αντίκτυπος από τις διεθνείς 
εξελίξεις επιδρούσε συχνά στην πορεία των ενδοκρητικών σχέσεων549. Πάντως, μέσα από τη συνε
χή ροή των γεγονότων, την εναλλασσόμενη επίδραση των ξένων δυνάμεων στις κρητικές πόλεις ή 
το ευμετάβλητο των συνασπισμών, ορισμένα ιστορικά δεδομένα είναι αναγκαίο να επισημανθούν, 
καθώς διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής.

Την ελληνιστική ιστορία της Κρήτης ήδη από το α' μισό του 3ου αι. π.Χ. σημαδεύει η διείσ
δυση ξένων παραγόντων στο νησί, γεγονός που σε συνδυσμό με τις έντονες τοπικές συγκρούσεις 
κατέστησαν αναγκαία πράξη την ίδρυση του Κοινού των Κρητών550. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός

Κρητών μισθοφόρων στους ελληνιστικούς χρόνους, βλ. Σπυριδάκης 1981, 49-83· Griffith 1935, 119-134· Ormerod 1924, 
142-149. Ωστόσο, εδώ θα μπορούσε να προστεθεί και μια διαφορετική άποψη, η οποία φαίνεται να προκύπτει από την ανάλυ
ση του περιεχομένου δύο συνθηκών μεταξύ κρητικών πόλεων (Ελεύθερνας, Ιεράπυτνας) και του Αντιγόνου Δώοωνος (229-221 
π.Χ.). Σύμφωνα με τα πορίσματα από τη μελέτη των δύο επιγραφών, οι κρητικές πόλεις στους ελληνιστικούς χρόνους δεν είναι 
μόνο πηγές ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ακόμη η σύνδεσή τους με τις πολιτικές εξελίξεις στην ηπειρωτική Ελλάδα παρείχε τη 
δυνατότητα να διαδραματίσουν ισότιμο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις της εποχής, βλ. σχετικά Μπουραζέλης 1981, 124-125.

546. Σε αντίθεση με την περίπτωση της Κρήτης, η Ρόδος κατά τον 3ο αι. π.Χ. ήταν ισχυρή δύναμη και ιδιαίτερα με
τά την αποχώρηση των Πτολεμαίων από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, που άρχισε ήδη επί της βασιλείας του 
Πτολεμαίου Δ' Φιλοπάτορος (221-205 π.Χ.). Εκμεταλλευόμενη το κενό που είχε δημιουργηθεί εξελίχθηκε σε μεγάλη δύ
ναμη, ενώ ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις για την Πέργαμο, η οποία εκμεταλλεύθηκε όλα τα οφέλη που προέκυψαν 
μετά την αποχιόρηση των Σελευκιδών από την παραπάνο) περιοχή, βλ. Μικρογιαννάκης 1967, 171 κ.ε.

547. Εια θέματα κοινωνικής οργάνωσης, οικονομικής δραστηριότητας και πολιτικής εξέλιξης στους κλασικούς χρό
νους στην Κρήτη, βλ. σχετικά Χανιώτης 1987, 178-234- Μικρογιαννάκης 1967, 7-30.

548. Αντίθετα με τους υπόλοιπους Έλληνες της κοσμοπολίτικης ελληνιστικής περιόδου, που δεν διακρίνονται ιδιαί
τερα για την πιστή προσήλωση στα ιδανικά της πόλης-κράτους ή τον τοπικισμό τους, οι Κρήτες εξακολουθούν να δια- 
πνέονται από τον τοπικό πατριωτισμό τους, χωρίς να επηρεάζονται ουσιαστικά από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα των ελ
ληνιστικών χρόνοιν, βλ. Cary 1951, 242' Σπυριδάκης 1986, 55.

549. Εια σχετικά σχόλια, βλ. Χανιώτης 1987, 236-254· Μικρογιαννάκης 1967, 55 κ.ε.
550. Η ύπαρξη του Κοινού των Κρητών μνημονεύεται σε ορισμένες επιγραφές και κείμενα που διασώθηκαν μέχρι 

σήμερα. Παρά το γεγονός ότι η χρονολογία ίδρυσής του είναι προβληματική, εντούτοις η λειτουργία του είναι σαφέστε
ρη, καθώς αποτελούσε χαλαρή ομοσπονδιακή οργάνωση, συνηθέστερα υπό την αιγίδα της Κνωσού ή της Εόρτυνας, της 
οποίας οι σημαντικότεροι αξιωματούχοι ήταν οι «σύνεδροι», δηλαδή οι απεσταλμένοι των κρατών-μελών της. Άλλοι
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από τους φίλους και προστάτες Αθηναίους και Σπαρτιάτες551 εμφανίζονται στο προσκήνιο των 
κρητικών πραγμάτων κατά κύριο λόγο οι Πτολεμαίοι552, ακολουθούν οι Σελευκίδες553 και οι Μα- 
κεδόνες554, ενώ στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων είναι πλέον η Ρώμη. 
Η αβεβαιότητα των περιστάσεων, παράλληλα όμως και η επιθυμία των ισχυρότερων κρητικών πό
λεων, κυρίως της Κνωσού, για δυναμική παρέμβαση στις πολίτικες εξελίξεις της εποχής οδηγουν 
ενίοτε στη συγκρότηση πρόσκαιρων συμμαχιών με τις πολυάριθμες πόλεις του νησιού. "Ηδη στις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ. (293/292 π.Χ.) διαπιστώνεται στην Κρήτη η ύπαρξη τριών συμμαχιών ή 
ενώσεων πόλεων, της Κνωσού, της Γόρτυνας και της Φαιστού, με ισχυρότερο το συνασπισμό των 
Κνωσίων555. Αντίθετα, η Λυττος παρεμεινε ουδέτερη και ανεξάρτητη ακολουθώντας τη δική της 
πολιτική556. Η αντίσταση της Λΰττου στις ενωτικές επιδιώξεις της Κνωσού και της Γόρτυνας είχε 
ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της το 221/220 π.Χ., ενώ ανάλογες δηώσεις πόλε
ων και αφανισμοί πληθυσμών με κύριο στόχο την πρόσκτηση εδαφών παρατηρούνται και κατά το 
2ο αι. π.Χ., όπως φανερώνει η χαρακτηριστική περίπτωση της Απολλωνίας (171 π.Χ.)557. Οι βίαιες 
ενδοκρητικές συγκρούσεις, που συχνά συνδέονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ελληνιστικών 
κρατοίν, εξακολουθούν με αμείωτη ένταση και κατά το 2ο αι. π.Χ., ενώ τώρα πλέον ρυθμιστές της 
πολιτικής κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο εμφανίζονται οι Ρωμαίοι558.

Κατά το χρονικό διάστημα από το 200 έως το 184 π.Χ. η Κνωσός με αφορμή τις ηγεμονικές

μελετητές συνδέουν την ίδρυση του Κοινού με δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα: α) την ενιαία δράση Κνωσού-Γόρτυνας 
με στόχο τη συνένωση των κρητικών πόλεων υπό την αιγίδα τους (Mijinbrugge) και β) την επιτυχημένη προσπάθεια του 
Φιλίππου Ε' της Μακεδονίας να γίνει ο προστάτης της Κρήτης το 216 π.Χ. (Effenterre, Guarducci), βλ. Σπυριδάκης 1985, 
32-33. Γενικά για το ίδιο θέμα, βλ. Χανιώτης 1987, 252-254. Οι απόψεις αναφορικά με τη χρονολογία ίδρυσης του Κοι
νού των Κρητών είναι πολλές. Ο Mijinbrugge τοποθετεί την ίδρυσή του στο 221 π.Χ., η Guarducci στο 216 π.Χ., ενώ ο 
Effenterre στο ν ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., βλ. Mijinbrugge 1931, 59· Guarducci, /C, I, 49· Effenterre 1948, 137· Παρα- 
οκευάς 1997, 21-22.

551. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας μεταξύ της Σπάρτης, της Λύττου και της 
Γόρτυνας, εξαιτίας της κοινής δωρικής καταγωγής τους, ενώ η Αθήνα διατηρούσε στενές φιλικές και εμπορικές σχέσεις 
με την Κνωσό, αντίπαλο της Λύττου από τους κλασικούς χρόνους, βλ. Μικρογιαννάκης 1967, 36-54.

552. Γενικά για την πτολεμαϊκή διείσδυση στην Κρήτη, βλ. Spyridakis 1970, 4-105· Σπυριδάκης 1985, 5-49· Μικρο- 
γιαννάκης 1967, 72-106· Χανιώτης 1987, 236-238.

553. Οι Σελευκίδες υπήρξαν φίλοι και σύμμαχοι των Λυττίων. Πιθανότατα η πρώτη σύνδεση της κρητικής πόλης 
με τους βασιλείς της Συρίας έγινε επί Αντιόχου Α' κατά το χρονικό διάστημα 281-261 π.Χ., βλ. Μικρογιαννάκης 1967, 
114-118.

554. Η παρουσία των Μακεδόνων στην Κρήτη εκφράζεται κυρίως με την ίδρυση του μακεδονικού προτεκτοράτου 
στην Κρήτη το 216 π.Χ. από τον Φίλιππο Ε'. Η πράξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της διάχυτης επιθυμίας για ειρήνευση στο 
νησί, καθώς οι Κρήτες είχαν αποκάμει τόσο από τη συμμετοχή τους στο «συμμαχικό πόλεμο» (220-217 π.Χ.) στην ηπει
ρωτική Ελλάδα, όπου δοκιμάστηκε η αντοχή ισχύος της «Ελληνικής ουμμαχίας» του Αντιγόνου Δώοωνος, όσο και από τον 
πόλεμο της Λύττου, που συμβάδιζε χρονικά με το συμμαχικό, βλ. οχετικά Παραοκευάς 1997, 15.

555. Oi συνασπισμοί αυτοί αναφέρονται στη συνθήκη μεταξύ 28 κρητικών πόλεων, διηρημένων σε τρεις άνισες ομά
δες (Κνωσός: 20 πόλεις, Γόρτυνα: 5, Φαιστός: 3), και της Μιλήτου οτη Μικρά Ασία (επιγραφή Rehrn Delphinion 140). Η χρο
νολόγηση της επιγραφής τοποθετείται στο 293/292 π.Χ. (Μικρογιαννάκης) ή κατά άλλη άποψη (Χανιώτης) περί τα μέσα του 
3ου αι. π.Χ., βλ. ο χ ε τ ικ ά  R ehm  Delphinion 140, 130-134· Μικρογιαννάκης 1967, 55-65· Χανιώτης 1987, 237.

556. Από το κείμενο συνθήκης (249 π.Χ.) μεταξύ του Αντιόχου Β' της Συρίας (261-246 π.Χ.) και των Λυττίων προκύ
πτει ότι η Λύττος είχε διαμορφώσει ήδη κατά το χρονικό διάστημα 281-261 π.Χ. δικό της συνασπισμό πόλεων, γεγονός 
που qiavKpcovKi την οικονομική ευρωστία της και επιβεβαιώνει την άρνησή της να ενταχθεί στις συμμαχίες των υπόλοιπων 
μεγάλων κρητικών πόλεων, βλ. Μικρογιαννάκης 1967, 114-118.

557. Η Απολλωνία καταλήφθηκε αιφνίδια και καταστράφηκε από τη σύμμαχό της Κυδωνιά το 171 π.Χ., ενώ οτη συ
νέχεια η νικήτρια πόλη όπως επίσης και η Κνωσός, που προσπάθησε να προσαρτήσει τα εδάφη της Απολλωνίας, ηττή- 
θηκαν από τους Γορτύνιους, βλ. Χανιώτης 1987, 240, 247-248. Πρβλ. επίσης την περίπτωση της Ραύκου, η οποία για ανά
λογους λόγους καταστράφηκε από την Κνωσό και τη Γόρτυνα το 167 π.Χ., βλ. Χανιώτης 1987, 250.

558. Η ανάμειξη των Ρωμαίων στα κρητικά πράγματα χρονολογείται ήδη από το 195 π.Χ., οπότε αναμείχθηκαν σε 
θέματα που αφορούσαν τον Νάβι της Σπάρτης και ορισμένες Κρητικές πόλεις, ενώ λίγο αργότερα, το 189 π.Χ., επεχείρη- 
σαν να μεσολαβήσουν και στις διενέξεις των πόλεων της Κρήτης, βλ. Σπυριδάκης 1986, 71 κ.ε.· Willetts 1955, 237.
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αξιαϊσεις της επάνω στις κρητικές πόλεις προκαλεί αναθέρμανση των συγκρούσεων, σι οποίες κα
τά κανόνα χαρακτηρίζονται για την αμφίρροπη έκβαση και τις συνεχείς εναλλαγές στους συνα
σπισμούς. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά κατά το 2ο αι. π.Χ. από τις πολυάριθμες 
κρητικές πόλεις που μαρτυρουνται επιγραφικά μόνον η Κνοισός, η Γόρτυνα και η Λΰττος559 εξα
κολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξελικτική πορεία των κρητικών πραγμά
των, ενώ άλλες πόλεις εξίσου σημαντικές χάνουν την ανεξαρτησία τους, όπως η Φαιστός, η οποία 
καταοτρέφεται περί τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. από τη γειτονική Γόρτυνα560.

Γενικότερα, η αποδυνάμωση του ελληνιστικού κόσμου κατά το 2ο αι. π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα 
την κατάκτηοη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους (146 π.Χ.), γεγονός που σχεδόν συμπίπτει χρονικά 
με την αποχώρηση των Αιγυπτίων από την Κρήτη (145 π.Χ.) και την παρακμή μεγάλων ελληνιστι
κών κρατών, όπως της Ρόδου ή της Συρίας. Επίσης, στις ενδοκρητικές καταστάσεις οι εκάστοτε με
σολαβητικές προσπάθειες, κατά κύριο λόγο της Ρώμης, για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των κρη- 
τικώιν πόλεων είχαν προσωρινά αποτελέσματα, καθιός οι συνεχιζόμενες προκλήσεις και διαμάχες 
μεταξύ των μεγάλων πόλεων Κνωσού-Γόρτυνας οδηγούσαν σε πολεμικές συγκρούσεις με εναλλασ
σόμενη έκβαση561. Τώρα πλέον οι ενδοκρητικοί πόλεμοι και η έντονη πειρατική δραστηριότητα 
των Κρητιόν αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για την ισχύ και τις επεκτατικές επιδιώξεις των Ρωμαί
ων562, έτσι ώστε να θέσουν ως κύριο στόχο την κατάκτηοη της Κρήτης και τη μετατροπή της σε ρω
μαϊκή επαρχία, γεγονός που τελικά πραγματοποιήθηκε το 67 π.Χ., μετά από την επιτυχή στρα
τιωτική επέμβαση του Κόιντου Καικίλιου Μέτελλου563.

Η εικόνα που προκύπτει από την ιστορική επισκόπηση των κρητικών πραγμάτων κατά τη 
διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων είναι περίπλοκη και συχνά ασαφής. Ωστόσο, με τη βοήθεια της 
κεραμικής και παρά τις δυσκολίες που συχνά ανακύπτουν από την έλλειψη καλά χρονολογημένο)ν 
συνόλων μπορεί να συμπληρωθεί στο μέτρο του δυνατού και να αποκτήσει ορισμένα ενδιαφέρο
ντα στοιχεία. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πόλεων της κεντρικής Κρήτης 
επέδρασε αποφασιστικά στην παραγωγική δραστηριότητα των τοπικοίν κεραμικών εργαστηρίων 
του γεωγραφικού αυτού χώρου και στη διακίνηση των προϊόντων τους, στοιχεία τα οποία θα πα
ρουσιαστούν αναλυτικά στην εξέταοη που ακολουθεί.

Κνωσός: Η εικόνα που παρουσιάζουν τα προϊόντα της κεραμικής από την κεντρική Κρήτη για το 
χρονικό διάστημα των τελευταίων δεκαετιών του 4ου και τον 3ο αι. π.Χ. σχεδόν συμπίπτει με την 
αντίστοιχη η οποία προκύπτει από τις ιστορικές μαρτυρίες. Για την Κνωσό, που βρίσκεται στο κέ
ντρο των πολιτικών εξελίξεων της εποχής και χαρακτηρίζεται για την οικονομική ευρωστία, τον 
ηγετικό ρόλο και την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις κρητικές πόλεις, στοιχεία ήδη εμφανή του
λάχιστον από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., η εγχώρια παραγαιγή της επιβεβαιώνει με αρκετή σαφή
νεια αυτά τα δεδομένα, τα οποία σηματοδοτούν και το χαρακτήρα των προϊόντων των κεραμικών 
εργαστηρίων της.

559. Η Λιϊττος, π α ρ ά  την ολοκληρω τική  κ ατα ο τρ ο φ ή  που υπέοτη  το 221/220 π.Χ ., ξανακτίσ τηκε μ ερ ικές δεκαετίες 
α ρ γό τερ α  και συνέχισε τη  ζωή και τη  δρ ά σ η  τη ς σύμφ ω να με επ ιγρ α φ ικ ές  πλη ρ ο φ ο ρ ίες . Ε π ίσης, κατά  τη  ρ ω μ α ϊκή  π ε 
ρ ίο δο  υπήρξε μ ία  α π ό  τις σ ημ αντικότερες κρητικές πόλεις με μεγάλη  α κμή , όπο)ς δείχνουν και τα  α να σ κ α φ ικ ά  δεδομ ένα  
ή τα  κ ινητά ευρή μ α τα  α π ό  το χώ ρο τη ς Λΰττου, βλ. Ρ εθεμ ιω τάκης 1984, 49-65 ' S an d ers  1982, 147-149.

560. Βλ. Χ ανιώ της 1987,' 240, 249 ' Ch. Porta le , Γ Έ λ λ Κ ε ρ ,  255-256.
561. Βλ. Χ ανιώ της 1987, 239-241.
562. Κ ατά μ ία  δ ια φ ο ρετικ ή  ά π ο ψ η  στους ό ψ ιμ ους ελληνιστικούς χρόνους οι Κ ρήτες δεν ασκούσαν την πειρ α τε ία , 

μολονότι δεν μ π ο ρ ε ί να α ρ νη θ ε ί κανείς το γεγονός ότι π ειρ α τικ ά  πλοία  κατέφ ευγαν συχνά στα κρητικά  λ ιμάνια . Κ ατά τον 
Στράβοινα, μάλιστα , σε πολλές π ερ ιπτώ σ εις και οι ίδ ιο ι οι κ ρη τικ ο ί υπ έφ ερ α ν  α π ό  τις επ ιδρ ο μ ές  τω ν πειρατώ ν της Κ ιλι
κ ίας, βλ. σχετικά  Σ α ρ ικά κ η ς 1968, 137-138' Σ π υρ ιδά κ η ς 1986, 79-80, ιδ ια ίτερ α  υποσημ . 5.

563. Για τους αγώ νες τω ν Κ ρητώ ν εναντίον τω ν Ρω μαίω ν, βλ. Σ α ρ ικά κ η ς 1968, 137-141.
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Οι στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Κνωσού κατά τον 3ο αι. π.Χ. με κέντρα της 
Μεσογείου, και κυρίως την Αθήνα, ή στο β' μισό του αιώνα με την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, 
την Πέργαμο ή τη Ρόδο διαπιστώνονται με βάση και τα προϊόντα της κεραμικής. Τα ανασκαφικά 
ευρήματα από την Κνωσό καταδεικνύουν ότι τα τοπικά εργαστήρια της πόλης παράλληλα με τους 
καθιερωμένους εγχώριους τύπους χρησιμοποιούν και σχήματα με αττική προέλευση, ενώ δεν λεί
πουν οι περιπτώσεις των εισηγμένων προϊόντων, που όμως δεν υπερβαίνουν χρονικά τις πρώτες δε
καετίες του 3ου αι. π.Χ.564. Η έλλειψη εισηγμένων αττικών αγγείων, η οποία διαπιστώνεται λίγο με
τά την είσοδο στον 3ο αι. π.Χ., μπορεί να συνδεθεί τόσο με τη βαθμιαία παρακμή της αθηναϊκής 
δημοκρατίας όσο και με την αυξανόμενη τάση της εγχώριας κεραμικής για αυτόνομη και ανεξάρ
τητη ανάπτυξη565. Η έντονη δραστηριότητα των κεραμέων της Κνωσού αποτυπώνεται επίσης κα
θαρά στην πλούσια παραγωγή των υδριών «Ό» της κατηγορίας «ΗεΘο », η οποία διαπιστώνεται 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ. Στο χρονικό αυτό διάστημα πολυάριθμα και άριστης 
ποιότητας δείγματα του τΰπου εξάγονται στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου, όπως τουλάχιστον προ
κύπτει από τα σχετικά ανασκαφικά στοιχεία566. Άλλωστε, το δεδομένο αυτό δείχνει να ανταποκρί- 
νεται και στα ιστορικά γεγονότα της εποχής, καθώς μόλις μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. γίνονται 
αισθητές οι φιλικές-εμπορικές σχέσεις μεταξύ Πτολεμαίων και Κνωσίων, γεγονός που είχε ως απο
τέλεσμα η Κνωσός να επεκτείνει την ακτίνα των εμπορικών σχέσεών της και στην Αλεξάνδρεια567. 
Πάντως, η έντονη παρουσία των υδριών του κνωσιακοΰ εργαστηρίου του «δελφινιού», η οποία ανα
γνωρίζεται στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών του 
3ου αι. π.Χ., παύει να ισχύει λίγο μετά την είσοδο στο 2ο αι. π.Χ. Το γεγονός αυτό ίσως σχετίζεται 
με τις πολιτικές αλλαγές της εποχής, από όσο τουλάχιστον τα ιστορικά γεγονότα της χρονικής αυ
τής περιόδου επιτρέπουν να εννοηθεί, οι οποίες πιθανότατα είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην οι
κονομική ζωή και στην άνετη διακίνηση των προϊόντων του εργαστηρίου της Κνωσού568.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη χρονική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών του 3ου αι. π.Χ. 
αλλά και λίγο αργότερα οι επιγραφικές μαρτυρίες φανερώνουν την ύπαρξη φιλικών σχέσεων της 
Κνωσού με κέντρα της Μικρός Ασίας ή της ανατολικής Μεσογείου, με κύριο στόχο την εξασφά
λιση μισθοφόρων. Οι πολιτικές ή φιλικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων αυτών δυνάμεων της επο

564. Για τ ις  σχέσ εις Κ νωσού-Α θήνας στον 4ο αι. π .Χ ., βλ. Μ ικρογιαννάκης 1967, 21-24. Ε ισηγμένα  αττικά  προ ϊόντα  
έχουν β ρ εθ ε ί στους υστεροκλασικοΰς α π ο θέτες τη ς «Α νεξερεύνητης Έ πα υλη ς»  και στο ιερό  τη ς Δ ή μη τρα ς στην Κνωσό, 
βλ. U M , 100-101, Η 12/1-Η  12/4, Η 12/18 -Η 12/23, πίν. 80-81- K D S, 39-42, α ρ ιθ . 1-53, πίν. 20-23.

565. Για τον ιδ ια ίτερ ο  χα ρ α κ τή ρ α  τη ς εγχώ ρ ια ς κ εραμ ική ς, βλ. π α ρ α π ά νω  στο αντίστο ιχο  κεφ ά λαιο  γ ια  το  ερ γα 
στήρ ιο  τη ς Κνωσού.

566. Βλ. H adra Vases, Μ έρος A ', 58-61, Μ έρος Β ', 26-35.
567. Π α ρ ά  το  γεγονός ότι η επ ιρ ρ ο ή  τω ν Π τολεμα ίω ν κατά τον 3ο αι. π.Χ . ήταν ιδ ια ίτερ α  α ισ θητή  στην Κ ρήτη, α ξ ί

ζει να σ η μ ειω θ εί ότι η Κ νωσός τουλάχιστον κατά  το  Χ ρεμω νίδε ιο  πόλεμο  (267-261 π.Χ .) φ α ίνετα ι ότι υποστήρ ιξε τη  Μ α
κεδονία  (Χ ανιώ της), οδηγούμενη  α π ό  τ ις αντιθέσ εις τη ς με μέλη του αντιμακεδον ικοΰ  συνασπισμού (Σπάρτη-Α ίγυπτος) ή 
κατά  άλλη ά π ο ψ η  μ π ο ρ ε ί να  πα ρέμ ε ινε  ουδέτερη  (E ffen terre). Α ντίθετα, μετά  τα  μέσα  του 3ου αι. π.Χ . οι συσ χετισ μοί και 
οι σ υμ μ α χίες αλλάζουν, η Κ νωσός, η  Γόρτυνα και ο ι σ ύμ μ α χο ί τους με την υποκ ίνησ η  και του Π τολεμα ίου  Δ ' Φ ιλοπάτο- 
ρ ο ς ενώ νονται με στόχο την ενοπο ίη σ η  τη ς Κ ρήτης κάτω  α π ό  την ηγεμονία  τους (221/220 π.Χ ., κατασ τροφ ή  Λΰττου), έτσι 
ώστε να  α ντιμετω π ισ τε ί κατά  μ ία  έννοια α π οτελεσ μ α τικ ότερα  η αύξηση  τη ς μ α κεδο νικ ή ς ισχύος, βλ. Χ ανιώ της 1987, 237· 
E ffen te rre  1948, 261 κ.ε.· Π αρ α σ κ ευά ς 1997, 14-15· H adra Vases, Μ έρος A ', 63-64.

568. Για τ ις πολιτικές εξελίξεις κατά το  2ο αι. π.Χ . στην Κ ρήτη, βλ. π α ρ α π ά νω  στο ίδ ιο  κεφάλαιο . Μ ολονότι οι Π το- 
λ εμ α ίο ι δ ια τή ρ η σ α ν  την επ ιρ ρ ο ή  τους στις κρητικές πόλεις και στο α ' μ ισό του 2ου αι. π .Χ ., οι συσ χετισ μοί και τα  ισ το ρ ι
κά δεδο μ ένα  είχαν δ ια φ ο ρ ο π ο ιη θ ε ί. Εκτός α π ό  τ ις  συνεχείς συμπλοκές, οι ο π ο ίες  συγκλόνιζαν την κρητική  ενδοχώ ρα  
(200-184 π.Χ.), π ρ άγμ α  που είχε αντίκτυπο στην ο ικονομ ική  και βιοτεχνική ζωή, θα  π ρ έπ ει να αναφ ερθοΰν και ορισμένα  
α κό μ η  γεγονότα , όπω ς η συνθήκη  του 183 π.Χ . μεταξύ του Ε υμένους Β ' τη ς Π ερ γά μ ο υ , φ ίλου τω ν Ρω μαίω ν, και του Κ οι
νού τω ν Κ ρητώ ν, καθώ ς επ ίσ η ς η συμ μ α χία  τω ν Κ νωσίων με τους Μ ακεδόνες κατά  τον τελευτα ίο  πόλεμο  μεταξύ Μ ακε
δο ν ία ς και Ρώ μης (171-167 π.Χ .), π ρ ά γμ α  που είχε ως αποτέλεσ μ α  την αλλαγή των σχέσεω ν μεταξύ Κ νω σου-Π τολεμαίω ν, 
βλ. σχετικά  Χ ανιώ της 1987, 239-240.
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χής προσφέρουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη του εμπορίου και τη διακίνηση αγαθών, πράγ
μα το οποίο αποτυπιόνεται και στα προϊόντα της κεραμικής. Είναι φανερό ότι σε όλο αυτό το χρο
νικό διάστημα στα τοπικά εργαστήρια της Κνωσού παράλληλα με τα σχήματα της εγχώριας κε
ραμικής αναπαράγονται τύποι ή διακοσμητικά θέματα με μικρασιατική-ανατολική προέλευση, 
παρά το γεγονός ότι οι μορφές που εμφανίζονται ενίοτε διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται 
στην τοπική κεραμική παράδοση569.

Για την περίοδο του 2ου και του 1ου αι. π.Χ. έως την κατάκτηση της Κρήτης από τους Ρωμαί
ους το 67 π.Χ., η εικόνα που διαμορφώνεται για την Κνωσό με βάση τα προϊόντα της κεραμικής 
φαίνεται να είναι αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση με αυτή του 3ου αι. π.Χ. Παρά το γεγονός ότι 
η πόλη δεν παύει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, οι συνεχείς πολεμι
κές συγκρούσεις με τις κρητικές πόλεις και κυρίοις με τη Γόρτυνα, η ανάμειξη της Ρώμης στις εν- 
δοκρητικές διαμάχες και γενικότερα η ανωμαλία των εσωτερικών καταστάσεων φαίνεται να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις και στην παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων570. Μολονότι στο α' μισό του 
2ου αι. π.Χ. αναγνωρίζονται ακόμη καλής ποιότητας προϊόντα, στοιχείο που αποτυποίνεται σε με
γάλο αριθμό ευρημάτων τόσο από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη» όσο και από τον αποθέτη του Μι
κρού Ανακτόρου, δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα διαπι- 
στοινεται και ποιοτική υποβάθμιση το)ν προϊόντων, πράγμα ιδιαίτερα αισθητό από τα μέσα περί
που του 2ου αι. π.Χ. και εξής. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο 
διαπιστώνεται και η παρουσία το̂ ν «μεγαρικών» σκύφων στα ανασκοψιικά σύνολα της Κνωσού, οι 
οποίοι, μολονότι ολιγάριθμοι και θραυσματικής διατήρησης, ανταποκρίνονται από θεματική άπο
ψη στα γνωστά παραδείγματα από τη Δήλο571. Το δεδομένο αυτό μπορεί να σχετιστεί με τις οτενές 
εμπορικές-φιλικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ Κνωσού και Δήλου, όπως προκύπτει από 
ορισμένα τιμητικά ψηφίσματα. Το γεγονός αυτό παρείχε τη δυνατότητα για διακίνηση των δηλια- 
κών προϊόντων όχι μόνο στην Κνωσό αλλά και στον ευρύτερο κρητικό χώρο572.

Οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής, όπως η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 
π.Χ. ή η οριστική αποχοϊρηση των Πτολεμαίιον από την Κρήτη ένα χρόνο αργότερα, σε συνδυασμό 
με την ένταση ταιν πολεμικοίν συγκρούσεων αποτελούν σημαντικά γεγονότα, τα οποία φαίνεται ότι 
είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της Κνωσού και avaμq)íßoλa δυσμενή αντίκτυπο 
στην παραγωγή της. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα γνωστά παραδείγματα αντικατοπτρίζει αρκετά 
καλά την οικονομική κατάσταση ή την εργαστηριακή παραγωγή της πόλης. Ξεχωριστά γνώρισματα 
των προϊόντοιν της κεραμικής από την Κνωσό αποτελούν τόσο η χαμηλή ποιότητα όσο και ο περιο
ρισμός της ποικιλίας τοιν σχημάτων. Τα στοιχεία αυτά ανιχνεύονται κατά κύριο λόγο στα ευρήματα 
από τη δεξαμενή στη θέση Μοναστηριακό Κεφάλι και ως ένα σημείο σε εκείνα από τον αποθέτη του

569. Π ρβλ. γενικά  το σ χήμ α  του αμφ ικω νικοΰ  κυπέλλου ή το  γω νιώ δη  κ άνθα ρ ο  αρ ιθ . 357 α π ό  το ιερά  του Γλαύκου 
στην Κνωσό, βλ. στον π ερ ιγρ α φ ικ ό  κατάλογο και ιτιά αντίστο ιχα  κεφ ά λα ια  γ ια  τη ν  εξέλιξη  τω ν σ χημ άτω ν τους. Για τα  δια- 
κ οσμητικά  θέμ ατα , πρβλ. ενδεικτικά  το  κ λα δ ί δά φ νη ς τη ς κ α τη γο ρ ία ς «Δυτικής Κλιτύος» με εναλλαοσ όμενα  λευκά και κα- 
οτα νό χρ ω μ α  φύλλα, που αναγνω ρ ίζετα ι τόσο στο περ γα μ η νό  όσο και στο ρ ο δ ια κ ό  εργα σ τή ρ ιο , βλ. στο κεφ άλαιο  για  τη 
δ ια κ όσ μ η σ η  τη ς κ ατηγο ρ ία ς «Δυτικής Κλιτύος», όπου και π ερ ισ σ ότερα  σχόλια  γ ια  το  θέμα . Α ναφ ορικά  με τ ις σχέσεις με
ταξύ  τη ς Κ νω σού-Π εργάμου και Ρόδου στον 3 ο -α ρ χέςτο υ  2ου αι. π .Χ ., βλ. σχετικά  Χ ανιώ της 1987, 238-239, 244· Σπυρι- 
δά κ η ς 1985 ,24 .

570. Ενδεικτικό στοιχείο γ ια  τη μεταβολή των συσχετισμώ ν μεταξύ των ισχυρώ ν πόλεων στις α ρχές του 2ου αι. π.Χ. εί
να ι το γεγονός ότι, ενώ στη συνθήκη του 293/292 π.Χ . ως ισχυρότερη κρητική  πόλη εμφανίζετα ι η Κνωσός, έναν αιώ να π ε
ρ ίπου αργότερα  στη συνθήκη του 183 π.Χ. μεταξύ του Ευμένους Β ' και 31 κρητικώ ν πόλειυν ανα φ έρετα ι πρώ τη  η Γόρτυνα. 
Εξάλλου, και κατά τον Π ολύβιο (ΚΒ', 15, 1) ο ι Γορτύνιοι π ερ ί το 184 π.Χ . φα ίνετα ι να κατείχαν την πρώ τη  θέση ανάμεσα 
στις κρητικές πόλεις, γεγονός που συνάγεται α π ό  τις επ ιτυχίες τους εις βάρος των Κνωσίων, βλ. Μ ικρογιαννάκης 1967, 101.

571. Για π ερ ισ σ ότερα  σχόλια, βλ. στο ειδ ικό  κ εφ ά λα ιο  γ ια  την εξέλιξη  των σχημάτω ν.
572. Βλ. Ελενθερνα  II, 154-155, ιδ ια ίτερ α  υποσημ . 16, όπου αναλυτικός κατάλογος. Γενικά γ ια  τ ις σχέσ εις τη ς Κ ρή

τη ς με τη  Δήλο, βλ. δ ρ γπ τΠ ΙΈ  1969, 42-48.
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Μικρού Ανακτόρου ή από την «Ανεξερεύνητη Έπαυλη». Η μετάβαση της Κνωσού και γενικότερα της 
Κρήτης από την ανεξαρτησία οτη Ρωμαιοκρατία το 67 π.Χ. δεν φαίνεται να άλλαξε ουσιαστικά την 
εργαστηριακή παραγωγή σε προϊόντα κεραμικής. Εντούτοις, στους τΰπους των αγγείων, όπως δεί
χνουν τα ευρήματα από την Κνωσό, παρατηρείται βαθμιαία μορφολογική διαφοροποίηση, που εκ
φράζεται με την προτίμηση για τα περισσότερο γωνιώδη και επιμήκη σχήματα, στοιχεία κάπως αι
σθητά και σε κατηγορίες αγγείων από ελάχιστα πρωιμότερους χρόνους, με μόνη διαφορά ότι τώρα 
πλέον τα γνωρίσματα αυτά σφραγίζουν τον κεραμικό χαρακτήρα μιας νέας εποχής, της ρωμαϊκής, 
που αποτελεί και το κατώτερο χρονικό σημείο για τη διαπραγμάτευση του παρόντος θέματος.

Φαιστός: Οι ιστορικές μαρτυρίες για την τύχη και την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων της Φαι
στού κατά τη διάρκεια του 3ου-α' μισού του 2ου αι. π.Χ. είναι γενικές και συχνά ανεπαρκείς. Στις αρ
χές του 3ου αι. π.Χ. η πόλη παρουσιάζεται ισχυρή και ηγέτιδα ολιγάριθμης ομάδας πόλεων, ενώ η 
πολιτική της κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται στο β' μισό του αιώνα, καθώς οι επιγραφικές πλη
ροφορίες δείχνουν ότι η Φαιστός πιθανότατα εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των ισχυρών πόλεων 
της εποχής573. Δεν πρέπει ακόμη να λησμονεί κανείς το γεγονός ότι και σε αυτή την περιοχή οι συ
γκρούσεις και οι επεκτατικές διαθέσεις το̂ ν μεγάλων πόλεων είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
αναστατώσεων και αβέβαιων καταστάσεων. Πάντως, οι φιλικές σχέσεις που ανέπτυξε η πόλη αλλά 
και η ευρΰτερη περιοχή με τους Πτολεμαίους ήδη από τα χρόνια του Χρεμωνίδειου πολέμου (267- 
261 π.Χ.)574 διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική και πολιτιστική ζωή του γεωγραφικού 
αυτού χώρου. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται ως ένα σημείο στα ευρήματα της κεραμικής από τα 
αvασκαq)ικά σύνολα της Φαιστού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τον 3ο αι. π.Χ. και κυρίως από τα χρόνια του Χρεμωνίδειου πολέμου και εξής στην εγχώρια 
κεραμική πρωτοστατεί το εργαστήριο της «δάφνης». Το βασικό προϊόν είναι οι μελανόγραφες υδρίες 
της κατηγορίας «Ε^δο», γνωστές κυρίως από μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων με προέλευση τις πτο- 
λεμαϊκές νεκροπόλεις της Αιγύπτου. Το γεγονός αυτό όχι μόνο φανερώνει την έντονη παραγωγική 
δραστηριότητα του εργαστηρίου «Σ», αλλά επιπλέον μαρτυρεί τις στενές φιλικές-εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της περιοχής της Φαιστού, οι οποίες από την άποψη της βιοτεχνικής πα
ραγωγής εκφράζονται με την αυξημένη διακίνηση των προϊόντων της κεραμικής στο κράτος των Πτο- 
λεμαίων. I Ιαράλληλα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ευρωστΐα και η δραστηριότητα των κεραμι
κών εργαστηριλον της περιοχής της Φαιστού διαπιστώνονται και σε άλλα κέντρα της Μεσογείου, όπως 
στην Κυρήνη. Στην περ ίπ τω σ η  αυτή  ως π ιθ α νή  ένδειξη της εμπορικής της σχέσης με την περιοχή της 
Μεσαράς μπορεί να θεωρηθεί η ανεύρεση ομάδας μελaμßaqκí)v αμφορέων με μορφολογικά χαρα
κτηριστικά τα οποία εμφανίζουν στενή σχέση με τα αντίστοιχα από το Καμηλάρι575. Τα στοιχεία αυ

573. Σύμφ ω να με τΐ] συνθήκη του 293/292 π .Χ ., στην ο μ ά δα  τη ς Φ αιστού ανήκουν οι πόλεις Μ άταλα και ΓΙολυρρή- 
ν ια , ενώ οτη  μετεγενε'στερη συνθήκη  του 237/236 π.Χ . ή του 229/228 π.Χ . μεταξύ Κνωσού και Γόρτυνας η πόλη δεν ανα- 
φ έρετα ι. Π ιθα νό τα τα  το γεγονός αυτό υποδηλώ νει ότι η Φ α ιστός είχε εντα χθε ί στη νέα μ εγάλη  συμ μ α χία , που περ ιελάμ- 
βανε όλες τ ις  κ ρη τικες πόλεις εκτός α π ό  τη  Λύττο, βλ. Μ ικρογιαννάκης 1967, 62-65.

574. Για το Χ ρεμω νίδε ιο  πόλεμο  και την ισχύουσα πολιτική  κατάσταση  στον ελληνικό χώ ρο, βλ. Μ ικρογιαννάκης 
1967, 106-114.

575. Ο ι σχέσ εις τη ς Κ υρήνης κυρίως με τ ις νότιες π ερ ιο χές τη ς Κ ρήτης είνα ι γνω στές, καθώ ς ο Μ άγας, μετά  τη  ρ ή 
ξη του με τον Π τολεμα ίο  Β ' Φ ιλάδελφ ο (285-246 π.Χ .), επεδ ίω ξε ο υ μ μ α χ ίες  με πόλεις τη ς Κ ρήτης, όπω ς πρ ο κύπ τει α π ό  
μ ια  συνθήκη  τιον Ο ρείω ν με το βασιλιά  Μ άγα τη ς Κ υρήνης (ΙΟ II , X V II, 1). Στην περίπτιοση  τη ς Φ αιστού οι σχέσ εις με 
τη ν  Κ υρήνη  μ π ο ρ ε ί να ήταν ο πω σ δήποτε χα λα ρ ές , αηιού η π ερ ιο χή  αυτή  δια τηρούσ ε φ ιλ ικές σχέσ εις με τους Π το λεμ α ί
ους, αντιπά λους του Μ άγα. Εντούτοις, η δ ια κ ίνη σ η  αγαθώ ν α π ό  το ένα κέντρο στο γειτον ικό  τη ς βό ρ εια ς Α φ ρικής μ π ο ρε ί 
να θ εω ρ η θ ε ί δ ικα ιολογη μ ένη , καθώ ς δεν π ρ έπ ε ι να λ ησ μονεί κανείς ότι και σε π ρ ω ιμ ό τερ ες χρονικές περ ιό δο υς μαρτυ- 
ρούντα ι εμ π ο ρ ικ ές  σχέσ εις μεταξύ Κ ρήτης και Κ υρήνης, βλ. ΙΙε Ιιη ι Ό βΙρΗ ϊηιοη 140, 133-134" Σ π υ ρ ιδά κ η ς 1986, 56-57. Για 
τη ν  κ ατηγορ ία  του μ ελαμ β αφ ούς α μ φ ο ρ έα , βλ. σχετικά  στο ειδ ικό  κεφ άλαιο  για  την εξέλιξη  του σ χή μ α τό ς του.
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τά οπωσδήποτε δηλώνουν την έντονη διακίνηση των προϊόντων των εργαστηρίων της Μεσαράς στην 
παράλια περιοχή της βόρειας Αή)ρικής. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του 
α' μισού του 2ου αι. π.Χ. δεν διαπιστώνεται η παρουσία των υδριών της ομάδας «Ιν> στην Αίγυπτο, 
πράγμα το οποίο θυμίζει την ανάλογη περίπτωση του εργαστηρίου «Ο» της Κνωσού576. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνον ως ενδεικτικό των κοινωνικών αλλαγών, οι οποίες συντελούνται 
περί τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. στο κράτος των Πτολεμαίων577 578, αλλά, επιπλέον, να σχετιστεί με τις πο
λεμικές συγκρούσεις που σημαδεύουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Κρήτη κατά το ίδιο διάστημα και 
δείχνουν να προαναγγέλλουν την αρχή του τέλους για τη Φαιστό1378.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε γενικές γραμμές το κεραμικό υλικό από τη Φαιστό αλλά 
και από τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο διακρίνεται για τον καθαρά τοπικό χαρακτήρα και τη μέ
τρια ποιότητά του, στοιχεία τα οποία ως ένα σημείο αντικατοπτρίζουν τη γενική πολιτική-οικονο- 
μική κατάσταση της περιοχής579. Πίσω από τον ελάχιστα εξελισσόμενο χαρακτήρα της κεραμι
κής, όπου κυριαρχούν η μέτρια ποιότητα των προϊόντων και η μικρή ποικιλία των σχημάτων, μπο
ρεί να εννοηθεί ότι κρύβεται ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της κρητικής κοινωνίας γενικότερα, 
το οποίο σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη συντηρητική δομή της. Το στοιχείο αυτό επέδραοε αρ
νητικά στην εξελικτική πορεία των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών πραγμάτων, με αποτέ
λεσμα οι κάτοικοι της Κρήτης να παραμείνουν σε όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων προ- 
σηλωμένοι στις πατροπαράδοτες δομές, αρνούμενοι κάθε νεωτεριστική προσπάθεια. Επιπλέον, ο 
κατακερματισμός της Κρήτης σε πολυάριθμες πόλεις δεν παρείχε τις προϋποθέσεις για την ανά
ληψη πρωτεύοντος ρόλου στο διεθνές προσκήνιο, ενώ η εσωστρέφεια και οι επιλογές με βάση τα 
τοπικά συμφέροντα σημάδεψαν την πολιτική ιστορία της στους ελληνιστικούς χρόνους μέχρι την 
ενσωμάτωσή της στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία το 67 π.Χ.

Λύχχος: Κατά τη χρονική περίοδο του 3ου αι. π.Χ. τα ιστορικά στοιχεία για τη Αύττο φανερώνουν 
ότι η πόλη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής και κυρίως κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ του Χρεμωνίδειου πολέμου (267-261 π.Χ.) και του έτους καταστροφής 
της (221/220 π.Χ.)580. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ανεξάρτητη πολιτική της Λύττου και η

576. Γενικά γ ια  το θεψα, βλ. στα ε ιδ ικά  κεφ ά λα ια  για  τη ν  εξέλιξη  τω ν σ χημάτω ν και σε εκείνο για  τη δ ια κ ό ο μ η ο η  τη ς 
κ α τη γο ρ ία ς  «H adra» ή στα αντίστο ιχα  για  τα  το π ικ ά  εργασ τήρ ια .

577. Μ ετά τη  μά χη  τη ς Ρ ά φ ια ς το 217 π.Χ . για  την κατοχή  τη ς Κ οίλης Σ υρ ία ς, όπου  οι Α ιγύπτιο ι ν ίκησαν τον Αντίο- 
χο  Γ', οι αυτόχθονες κάτο ικο ι τη ς Α ίγυπτου α ποκτούν μεγαλύτερη  επ ιρ ρ ο ή  στα πολιτικά  π ρ ά γμ α τα  του τόπου , στο ιχείο  
που γ ίνετα ι α ισ θητό  και στην εξέλιξη  τω ν ηθώ ν και εθίμω ν. Ο ι αλλαγές που συντελούνται α ντικα τοπτρ ίζοντα ι και στον 
τρ ό π ο  κατασκευής ή δ ια κ ό σ μ η ο η ς τω ν τα φ ικώ ν μνημείω ν, όπου επ ικ ρα τούν  ελληνικά -α ιγυπτιακά  στο ιχεία , όπω ς δε ί
χνουν αντιπρ ο σ ω πευτικ ά  π α ρ α δ ε ίγμ α τα  α π ό  το νη σ ί του Φ άρου στην Α λεξάνδρεια . Π ιθα νότα τα , η α ισ θητή  πα ρο υ σ ία  του 
γηγενούς στοιχείου έναντι τω ν ξένων σε συνδυασμό με τη  σ ταδ ια κή  ίσω ς π α ρ α κ μ ή  του εθ ίμου  τη ς καύσης τω ν νεκρώ ν δ η 
μ ιούργησ αν τις  π ρ ο ϋπ ο θέσ εις  γ ια  να σταμ α τή σ ει η εξαγω γή  των υδριώ ν τύπου  «L» στην Α ίγυπτο λίγο μετά  την ε ίσοδο  στο 
2ο αι. π .Χ ., βλ. σχετικά  H adra  I, 116.

578. Βλ. π α ρ α π ά νω  γενικά  για  τα  ιστορικά  δεδομ ένα .
579. Για τη  Γόρτυνα, όπιος π ροκύπ τει α π ό  τη ν  αντίστο ιχη  εντελώς θρα υ σ μ α τική ς δ ια τή ρ η σ η ς κ ερ αμ ικ ή  της, τα  σ χε

τικά  δεδο μ ένα  δείχνουν να είνα ι δ ια φ ο ρετικ ά . Τ ο  στο ιχείο  αυτό α ντα π ο κ ρ ίνετα ι και π ρ ο ς  τη ν  πολιτική  κατάσταση  τη ς 
Γ όρτυνας κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, καθώ ς η πόλη  υπήρξε α π ό  τις ισ χυρότερες τη ς Κ ρήτης και κατά συνέπεια  τα 
ερ γα σ τη ρ ια κά  π ρ ο ϊό ντα  τη ς φ α ίνετα ι να  υπερέχουν  π ο ιοτικά  έναντι τω ν αντίστοιχω ν α π ό  την π ερ ιο χή  τη ς Φ αιστού. Π ά 
ντως, θα  π ρ έπ ε ι να υπ ο γρ α μ μ ισ τε ί ότι, λόγω  έλλειψ ης επ α ρκώ ν ανασ καφ ικώ ν στοιχείω ν, η ά π ο ψ η  αυτή  δεν π ρ έπ ε ι να θ ε 
ω ρ η θ ε ί απόλυτη, ενώ σ α φ έσ τερη  εικόνα γ ια  την κ εραμ ική  α π ό  τη  Γόρτυνα μ π ο ρ ε ί μελλοντικά  να δώ σουν οι δημοσ ιεύσεις 
τιον ανασ καφ ώ ν α π ό  το συγκεκριμένο  χώ ρο.

580. Κ ατά το  χρονικό  αυτό δ ιά σ τη μ α  η Αύττος δ ια γρ ά φ ε ι α νεξά ρτητη  πολιτική , π ρ ά γμ α  που π ρ ο κα λ εί την εχθ ρ ό 
τη τα  τω ν μεγάλω ν πόλεω ν τη ς  Κ ρήτης και κυρίω ς τη ς Κνωσού. Ε π ίσης, η πόλη  συνάπτει το  249 π.Χ . ουμ μ α χία  με τον 
Α ντίοχο Β ' τη ς Σ υρ ίας, ενώ φ α ίνετα ι να  η γε ίτα ι συνασπισμού πόλεω ν, βλ. σχετικά  Μ ικρογιαννάκης 1967, 114-126.



σθεναρή αντίστασή της στις επεκτατικές επιδιώξεις των γειτόνων Κνωσίων και των συμμάχων τους 
αποτελούν στοιχεία γνωστά ήδη από τον 4ο αι. π.Χ., τα οποία όμως εντείνονται στον 3ο αι. π.Χ. και 
καταλήγουν στην ολοκληρωτική καταστροφή της στο 221/220 π.Χ.581. Οι αντίξοες αυτές καταστά
σεις σε συνδυασμό με τη διαρκή ενασχόληση των κατοίκων με τις πολεμικές επιχειρήσεις προκα
θορίζουν ως ένα σημείο και το χαρακτήρα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της πό
λης. Τα δεδομένα αυτά λειτούργησαν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ή την ποιο
τική βελτίωση των βιοτεχνικών αγαθών, καθώς η παρουσία τους τουλάχιστον στα προϊόντα της κε
ραμικής είναι περιορισμένη και ποιοτικά υποβαθμισμένη.

Ο κλειστός αυτός χαρακτήρας της εγχώριας παραγωγής και η αδυναμία των ντόπιων κεραμέ
ων να κατασκευάσουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα αποτυπώνεται καθαρά στο κεραμικό υλικό 
από το στρώμα καταστροφής της Λυττου. Ο κατά κανόνα κακής ποιότητας πηλός, η αμέλεια και η 
προχειρότητα στην κατασκευή των αγγείων ή η έλλειψη ποικιλίας στις κατηγορίες της κεραμικής 
αποτελούν στοιχεία τα οποία έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τον ορεινό, φιλοπόλεμο και συντη
ρητικό χαρακτήρα των κατοίκων της Λυττου. Η αγροτική οικονομία της πόλης, η έντονη πολεμική 
δραστηριότητα, η εκτεταμένη άσκηση της πειρατείας σε συνδυασμό με τις συντηρητικές δομές της 
κοινωνίας και την αδυναμία του ισχυοντος συστήματος για ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις είχαν ως 
αποτέλεσμα να περιοριστεί η εργαστηριακή δραστηριότητα στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της 
περιοχής και να παράγονται προϊόντα μόνο για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της. Θα 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τόσο η μειοιμένη ποσότητα όσο και η υποβαθμισμένη ποιότητα των 
προϊόντων της δεν παρείχαν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ανταγωνιστικά και να προσελκϋ- 
σουν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού στις εγχώριες ή ακόμη και στις διεθνείς αγορές. 
Παρόλα αυτά δεν πρέπει να μείνει χωρίς σχόλια η χαρακτηριστική παρουσία ορισμένων τύπων 
από την Αττική ή την κεραμική παράδοση της Κνωσού, ενώ κοντά σε αυτές τις περιπτοίσεις θα 
πρέπει να προστεθεί και η μικρή ομάδα των αγγείων τύπου «Ηώάττ»582. Τα δεδομένα αυτά υποδη
λώνουν ότι το τοπικό εργαστήριο της Λύττου, παρά την προσήλωσή του στις καθιερωμένες και συ
ντηρητικές δομές, ως ένα σημείο αναπτύσσει σχέσεις ή δέχεται επιρροές από άλλα κέντρα, μολο
νότι οι επαφές αυτές δεν φαίνεται να επιδρούν ουσιαστικά στην εξελικτική πορεία της εργαστη
ριακής παραγωγής και της διακίνησης των προϊόντων του.

Συμπερασματικά, στην κεραμική από την κεντρική Κρήτη που εξετάστηκε σε αυτήν τη μελέτη 
αποτυποινεται ικανοποιητικά η γενική πολιτική, οικονομική ή κοινωνική ζωή του τόπου κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Όποιες και αν υπήρξαν οι διαπιστώσεις αναφορικά με το θέμα, αξίζει να 
επισημανθεί ότι η εργαστηριακή παραγωγή των μεγάλων πόλεων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη της κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων. Χωρίς να αμφισβητούνται τα δεδομένα του 
τοπικισμού ή της προσήλωσης στις καθιερωμένες δομές και αντιλήψεις, γνωστά και χαρακτηρι
στικά στοιχεία της εποχής αυτής, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπερβολή η υπόθεση ότι οι τε
χνίτες της εποχής ήταν κατά μία έννοια και νεωτεριοτές, καθώς συνέβαλαν αποφασιστικά στη δια
μόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της εγχώριας κεραμικής, δημιούργησαν δίπλα στα παραδο
σιακά σχήματα και νέες μορφές αγγείων, ενώ συχνά έγιναν δέκτες και πομποί κάποιων ανανεωτι
κο ί τάσεων. Τα στοιχεία αυτά όχι μόνο σηματοδοτούν την εργαστηριακή παραγωγή της εποχής, 
αλλά ως ένα σημείο επηρεάζουν και τη φυσιογνωμία της κεραμικής ή την τυπολογική ποικιλία των 
αγγείων της ρωμαϊκής εποχής, η οποία με τη σειρά της προχωρεί στη δημιουργία νέων κεραμικών 
μορφών, θέμα εντελώς διαφορετικό, που απαιτεί ξεχωριστή διαπραγμάτευση.

581. Για την κατα σ τροφ ή  τη ς Λυττου, βλ. Μ ικρογιαννάκης 1967, 155-157.
582. Βλ. σχετικά  σ χόλια  στο κεφ άλαιο  γ ια  το ερ γα σ τή ρ ιο  τη ς Λυττου.
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Summary

HELLENISTIC POTTERY FROM CRETE
CENTRAL CRETE

The chronological period covered by the material examined here extends from the late 4th c. BC 
to about the first half of the 1st c. BC. The material comes from areas that belong geographically 
and administratively to the prefecture of Heraklion. The upper chronological terminus for the 
finds may conventionally be set in 323 BC, the year of the death of Alexander the Great, while the 
lower coincides with the Roman conquest of Crete in 67 BC. The descriptive catalogue contains 683 
vases, either complete or in fragments, found mainly in the area of Knossos. A smaller quantity of 
pottery was found in other areas, such as ancient Lyttos, Apollonia or the Messara region. The 
majority of the finds come from groups found in settlements, while some were found in cemeteries 
or individual graves, and there are a few cases in which they were discovered in sanctuaries or 
deposits. A small number of finds is either of unknown provenance or is not accompanied by a clear 
excavation record.

The vast majority of the vases are local products and occur in a wide range of types and 
variations, a circumstance to be accounted for by the formal variety of local pottery in the Hel- 
lenistic period and also by the existence of differing pottery traditions. We do not have a complete- 
ly continuous picture of the evolution of the shapes, since the vases under examination do not 
cover the complete spectrum of the Hellenistic period. Moreover, most of the finds come from fills 
and have no stratigraphic value. This means that they cannot always be assigned to a strictly 
defined chronological context, and the types are therefore given broad dates. Important fixed 
dates are provided by the destruction levels of ancient Lyttos (221-220 BC), Apollonia (171 BC) 
and Phaestos (ca. 150 BC). The dating of the vases is frequently based on comparison of their style 
with types drawn by choice from the immediate geographic area and to a lesser extent from further 
afield. The shapes of a significant number of vases, mainly from the destruction level of ancient 
Lyttos, are a late revival of Classical types. This may be associated with the conservatism of the local 
output, which makes it more difficult to date the finds. In addition the absence of coins or stamped 
amphora handles, and the existence only of few lamps deprive us of evidence that in other cases 
sheds satisfactory light on matters of chronology. Another feature is the fact that moldmade vases 
are found only in fragments.

The groups under examination are presented by geographical area and the evolution of the 
shapes is based mainly on the use or function of the vases, even though use is not clear in every case. 
The vases are mostly tableware or intended for use in the preparation and serving of food. They 
normally continue the older pottery tradition, though in some cases more widely known types are 
represented in the local workshops. With regard to the specific character of the vases, it should be 
noted that in the late 4th-early 3rd c. BC Attic products made their presence felt, mainly in the area 
of Knossos, where they coexist with the much more numerous local pots. After the first decades of 
the 3rd c. BC, the dependence on Attic pottery became less marked and disappeared completely 
about the middle of the 3rd c. BC.

The pottery from central Crete consists mainly of black-glaze vases, with comparatively few 
unpainted pots. In some cases the unglazed surface is very smooth, rather like the clay-ground 
‘Hadra’ vases. Generally speaking, the fabric of the tableware is pure, of a brownish to reddish 
colour and sometimes ochre-brown. Nevertheless the majority of the vases have a black, dull glaze 
in a variety of colour-tones, caused by uneven firing, and in some cases the glaze is metallic. By 
contrast, very few vases have a shiny glaze. The fabric of the plain vessels of everyday use is ochre-
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brown, orange-red or reddish, and is coarse with several inclusions. In several cases, the surface of 
the vase has colour variations caused by uneven firing. The normally careless rendering of the 
shapes is another feature of the local pottery.

The examples with ‘West Slope’ decoration are relatively few in number compared with the 
total output. Most of these come from the area of Knossos and are normally small pots, usually 
drinking vessels. Vases with this kind of decoration are also found in other parts of central Crete, 
such as Lyttos, Apollonia or the Messara region, and particularly at Phaestos and Gortyn, where 
it occurs mostly on kantharoi, trefoil oinochoai and jugs. The period over which ‘West Slope pottery 
is found in the local output extends from the middle of the 3rd c. BC down to the third quarter of 
the 2nd c. BC, with the majority of the examples clustered in the late 3rd-early 2nd c. BC. ‘West 
Slope’ decoration, which is fugitive in most cases, was most commonly used to render subjects 
found throughout the whole of Greece, most of them floral or geometric motifs. Typically, the 
painters show a preference for animals or sea animals treated in a variety of manners and combin- 
ations, though examples of mythological subjects are also found. A basic feature of the ‘West Slope’ 
decoration of central Crete in its initial phase is the preference for small-scale floral motifs, 
rendered in dilute clay and white colour. Incision was also used, mainly to indicate stalks, shoots, 
or dividing lines. In the late 3rd-early 2nd c. BC a greater variety of decorative motifs can be 
observed, rendered in very complicated combinations. An important role in the formation of the 
style of this decorative technique is played by the polychrome decoration found in some examples. 
In its final phase, which covers the period from the beginning to the third quarter of the 2nd c. BC, 
the known examples o f‘West Slope’ pottery are characterised by the stylisation and simplification 
of the decorative motifs, while incision tends gradually to predominate.

Another notable group is formed by ‘Hadra’ vases. These are made of ochre-brown, pure, solid 
fabric and the surface is covered with a slip not very different in colour and has a greasy texture, 
on which the decoration is applied in dilute brown paint. The ‘Hadra’ style includes clay-ground 
vases with painted decoration, usually hydrias, mostly from the laurel workshop (group L’), 
which is located in the area of Phaestos. A second group consists of the relatively few, incomplete 
examples from the ‘dolphin’ workshop in the area of Knossos (group ‘D’). The isolated vases, 
identified in the pottery of Lyttos, Apollonia or Lato in eastern Crete, should be regarded as local 
imitations or variations o f‘Hadra’ vases, and not as evidence for a wider distribution of the type to 
other parts of the island. To the Hadra’ category may also be assigned the so-called ‘simple’ 
hydrias or ‘S’-type hydrias, since their shape, and the organisation of the summarily rendered 
motifs on the surface of the vases may be compared, albeit loosely, with similar features of clay- 
ground Hadra’ hydrias. The simple hydrias may be divided into three sub-groups on the basis of 
their decoration: a) ‘O’-type hydrias, b) hydrias with spirals, and c) hydrias with asymmetrical 
scrolls. The first two are found in the area of Knossos and the third is found in the Messara region.

The ‘Hadra’ vases under examination are representative examples of this large category, which 
is known so far mainly from similar vases from the Ptolemaic cemeteries of Alexandria. In terms of 
shape, the majority of Cretan vessels are hydrias, though other vase types are also found, such as 
the krater, the stamnoid lebes or the hydria-feeding bottle. They come most often from grave 
groups and for the most part represent the early phase of the type, the beginning of which is placed 
in 260 BC on the basis of the earliest dated Alexandrian hydria. This is of special importance in that 
it proves for the first time that the ‘L’ hydrias were used at an early date in the Messara region, 
while their presence in considerable numbers in graves indicates that they were used not only for 
household purposes but also as grave offerings. The comparison of their morphology with L’ 
hydrias from Alexandria, and of decorative motifs, reveals that the hydrias in the group under 
examination cover the period from just before the middle of the 3rd c. BC down to the first half of 
the 2nd c. BC. In the case of a notable number of examples, the dropped floor forms a distinctive 
feature, while the broad strap handles are also characteristic. The decoration of the L vases is 
mostly floral; it is organised in zones on the surface of the vase and is almost uniform on all the
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examples of the type. The only exception is the little hydria-feeding 602 from Kamilari, which is 
decorated predominantly with figure representations normally found on vases produced by the 
‘dolphin’ workshop of Knossos. This fact points to the existence of artistic influences between the 
workshops of Knossos and Phaestos, especially in the final decades of the 3rd c. BC. It is not easy 
in every case to attribute the L’-hydrias under examination to painters from the ‘laurel’ workshop 
on the basis of the decorative motifs, since a common decorative language is mostly used in these 
vases, and in addition the distinctive combinations or special elements that might prove decisive in 
establishing the individual style of the painters are rare. Most of the examples are assigned to vase- 
painters of the early phase of the category, like the ‘laurel-wreath painter’, the ‘big leaves painter’, 
the ‘ivy painter’, and the ‘droplets painter’, while the ‘thunderbolt painter’ and the ‘wavy line painter’ 
belong to the mature phase.

The known examples from the dolphin’ workshop of Knossos are few in number and 
preserved in fragments, making it impossible to form a clear picture of the type. The majority of 
the vases are hydrias, though there are also a few kraters and pots of uncertain shape. A rare 
example is the miniature oinochoe 367 which has a hunting scene. The ‘D’ hydrias, according to 
the Alexandrian parallels, seem to he derived from the earliest ‘O’ hydrias, or the hydrias with 
scrolls, while the period over which they are found covers the final three decades of the 3rd c. BC. 
In contrast with the stereotyped repertoire of the ‘L’ hydrias, the known examples are characte- 
rised by a richer range of motifs and a more careful rendering of the decorative details. The 
examples from Knossos have a remarkable variety of decorative elements, in which pictorial motifs 
and isolated symbols are to be found in addition to the common floral ornaments known from ‘L’ 
hydrias. Moreover, both the white paint applied to the basic black-brown of the motifs and the use 
of incision, mainly to indicate some of the secondary elements, are common, while this kind of 
treatment is very rare in the ‘laurel’ workshop.

A representative group is formed by the few vases with relief decoration, often poorly 
preserved, which are characterised by the limited variety of their decorative motifs. The relief 
elements, which are most commonly found on the handles or the inside of the vases, are closely 
dependent on contemporary or earlier metalwork and follow a decorative practice also known in 
earlier periods. The majority are drawn from the Dionysos or Aphrodite cycles, are confined to 
Satyr or Silenos masks and female heads, and are normally applied to the junctions of the handles 
of small drinking cups, the predominant shapes being the oinochoe and the kantharos. A 
characteristic group is formed by ‘Medusa bowls’, in which the floor of the vase is adorned by a 
relief Medusa head or a Gorgon. Mention should also be made of the spools, which are applied on 
top of the vertical handle, where it touches the lip, and are found in a variety of vase types. The 
relief elements imitate metal models, and in several cases some of the local pottery types borrow 
morphological elements from metal prototypes, though these are transferred freely to day, so that 
their altered shape gives a new picture of the type. The influence of plastic elements on the local 
pottery can be seen mainly in vases of everyday use or tableware, the most common shapes being 
the oinochoe, kantharos and hydria; it can most often be detected in individual morphological 
elements such as the twisted handles, the plastic knots on top of the handles, the pronounced 
plastic rings, or the angular edges. In some cases the metal influence is reinforced by the texture of 
the black glaze, which shows a more general attempt to imitate metal vessels. These features are to 
be found in the local output throughout almost the entire Hellenistic period.

The Hellenistic pottery of central Crete has a wide formal variety as well as a number of con- 
servative elements, features that may be attributed to the social organisation and the fragmentation 
of the geographical area into independent regions. These distinctive structural-morphological or 
decorative elements of the vases enable us to recognise three local workshops: a) at Knossos, b) at 
Phaestos, and c) at Lyttos. Although these workshops appear to be independent and to have their 
own character, a number of common structural, stylistic or decorative elements can be observed, 
alongside external influences exercised by distant regions such as Attica or Pergamon.
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The Knossos workshop was productive for almost the entire Hellenistic period, and its zenith 
may be placed in the final decades of the 3rd-early 2nd c. BC. A characteristic feature of this 
workshop is the coexistence of traditional shapes of Knossian pottery and widespread types, a 
phenomenon suggesting that conservatism was accompanied by certain trends of renewal. The 
majority of the types of vases are tablewares, though a characteristic group is also formed by vessels 
used for the preparation and serving of food. A significant number of examples belongs to ‘West 
Slope’ ware in which sea birds or dolphins in a variety of compositions and combinations can very 
often be found alongside the familiar floral motifs. The occurrence of different versions of the same 
iconographic type often enables us to recognise the individual style of the vase painters, and it is 
notable that similar compositions are also to be found on Alexandrian ‘D -type hydrias. This fact 
suggests the existence of a pluralism in the expressive manners of the vase painters, and it may be 
associated with the economic prosperity of Knossos. Nevertheless, these trends of renewal appear 
to recede from the middle of the 2nd c. BC onwards, when the quality of the products of the 
Knossos workshop declines -  a phenomenon that may be connected with the social and political 
changes observable at this time.

The Phaestos workshop has a different character, though some influences from the Knossos 
workshop can be seen, mainly in the vase shapes, while influences from the Attic tradition are also 
evident in some cases. The existence of the workshop is attested as early as the beginning of the 3rd 
c. BC, and its output is intensified after 270 BC, a date that coincides with the appearance of the ‘L’ 
Hadra’ vases. The terminus ante quem for the end of its output is to be placed about 150 BC, the year 
in which Phaestos was destroyed by the Gortynians. Although we have a large number of vases from 
this workshop, the variety of types is relatively limited. Several of the shapes belong to widely 
known types, such as the amphora or the hydria, though in these cases the individual elements 
constitute distinctive morphological features of the workshop and delineate its personality. The 
elements in question are mainly the bell-shaped, the kalyx-shaped or the stepped base, frequently 
with a high foot and a deep underside cavity, the broad strap handles and the broad, flat rim. L 
hydrias, with their distinctive structural-morphological features, are also typical examples of the 
Phaestos workshop, though similar features can also be observed in other vase types from the same 
region, such as jugs, kantharoi or kraters. This indicates the survival of traditional expressive man- 
ners, a phenomenon which is to be associated with the conservatism of local Hellenistic pottery in 
general. The personality of the workshop is also defined by the group of vase-painters of the 
‘Hadra’ vases. In general, their work is characterised by the absence of trends of renewal, as is clear- 
ly evident in the identical rendering of floral motifs in the ‘L’ hydrias. The only exception is the 
‘Centaurs painter’, who introduced new expressive manners into vase-painting through the amal- 
gamation of different styles in the same vase; the same may also be said of the maeander painter’.

The pottery of the Lyttos workshop is characterised by its lack of originality and the poor 
quality of its products. The traditional types of local pottery are produced, though at the same time 
a small number of local imitations of Knossian types may be recognised, while there are also a few 
copies of Attic shapes. The activity of the workshop is to be placed in the 3rd c. BC; there is no clear 
excavation evidence for the upper chronological terminus, while the lower coincides with the date 
of the destruction of the city in 221/220 BC. A characteristic group is formed by a number o f ‘Hadra’ 
vases, such as plates and stamnoid lebes, the composition of the fabric of which, together with the 
crudity of the rendering of the motifs, suggests that they were local imitations of this ware. Very few 
examples have ‘West Slope decoration, and most often have simple floral motifs. The majority of 
the vases have a clearly local, limited ceramic character, in which earlier types survive virtually 
without modification. This phenomenon, attributable to the introverted nature of the inhabitants 
of this mountain region, also accounts for the lack of craftsmen with a distinct individual style.

The history of Crete during the Hellenistic period is complicated. Relations between the 
numerous Cretan cities and the external powers of the period were complex and unstable. 
Changes in circumstances frequently followed one another rapidly, and the repercussions of
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international developments often affected relations inside Crete. Conflicts within Crete usually 
developed in connection with the wars amongst the Hellenistic states, while frequent intervention 
by foreign powers in the internal problems of the Cretan cities maintained a climate of instability 
in political life and prevented Crete from emerging as a powerful political force in the Hellenistic 
world. These circumstances contributed to the preservation of conservative trends in constitution- 
al structures and social organisation, and in the Hellenistic period the Cretan cities gave the 
impression of clinging to their long-established structures.

The political, economic and social conditions of the cities in central Crete had a decisive 
influence on the production of the local workshops and the distribution of their output. In the case 
of Knossos, which was at the centre of the political developments of the period and enjoyed great 
economic well-being, the local output confirms these features, which set their stamp on the products 
of the local workshop. The pottery of Phaestos and its surrounding area is distinguished generally 
speaking by its purely local ceramic character and mediocre quality, both of which to some extent 
reflect the general political and social circumstances of the region. The friendly relations enjoyed 
by Phaestos and the surrounding area with the Ptolemies from as early as the time of the 
Chremonidean war (267-261 BC) are reflected in the clay-ground hydrias of the ’laurel’ workshop, 
which were exported in great quantities to Alexandria, mainly in the second half of the 3rd c. BC. 
The evidence for the history of Lyttos during the 3rd c. BC reveals that the city played a decisive 
role in the political developments of the period. The continuous involvement of the inhabitants of 
Lyttos in military operations to some extend determined the nature of the economic, political and 
social life of the city. These circumstances, which had an inhibiting influence on the development 
of craft-industrial products at Lyttos and the improvement of their quality, are clearly imprinted in 
the ceramic material from the destruction level of the city: the careless, crude structure of the vases 
and the lack of variety in the types of pottery are features completely in accord with the bellicose, 
conservative character of the inhabitants of this mountain region. Moreover, the distinctive 
character of the local pottery not only set its seal on the output of the workshops of the period, but 
also influenced the character of Roman pottery, which moved on to create new forms.

Translation: David Hardy
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268, 295, 326, 338, 363, 367, 371, 376, 403 

τηγανόσχημο σκεύος 42, 50, 54-55, 103, 108, 292 
τόξο (-α) 52-53, 80, 85, 109, 208 
Τρυπητή 113,204, 285-286

υδρία 41, 48-49, 52-54, 67, 73, 114-115, 117, 122- 
126, 128-131, 135-136, 141-142, 244, 295, 391, 
398,410

υδρία «AS» 301-303
υδρία «Ο» 296-299
υδρία με σπείρες 299-300
υδρία «L» 305-312, 353-376, 398-399, 411
υδρία «D» 312-313, 381-386, 395

4 2 0



Φαιστός 26, 34, 113-114, 116, 130, 155, 164, 171, 
189, 199, 203-204, 209, 211,213-215, 217-218, 
220-221, 226, 228-229, 242, 244-247, 261-263, 
268-269, 272-274, 282-283, 301-305, 307-308, 
310-31 1,328, 331-333, 337, 351-352, 355, 357, 
359, 367, 376-377, 393, 395-400, 406-407, 410- 
411

Φ αλαγκάρι 164, 213, 217
φιάλη «Medusa bowl» 32, 40, 53, 60, 98, 138, 266, 

268, 327, 332, 338, 344, 349, 398, 402 
«φιόγκοι» (-ους) 40, 53, 55, 57, 60, 98, 138, 344-345 
φλασκί 100, 109 
φολιδωτό 63, 69, 345

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο της «δάφνης» (ομάδα «ί»)

«Αρχάριος I» 357, 379 
«Αρχάριος II» 357, 379 
«Ζωγράφος της Αλεξάνδρειας 5269» 310 
«Ζωγράφος του αστραγάλου» 310, 360 
«Ζωγράφος των βουκρανίων» 361, 381 
«Ζωγράφος των δάφνινων στεφανκόν» 308-309, 357- 

358, 362, 365-367, 378-379 
«Ζωγράφος των δικτυωτών ταινιών» 311, 365 
«Ζοιγράφος των Κενταυριυν» 140, 309, 330, 332, 

358,372-373,377, 379, 400 
«Ζωγράφος του κεραυνού» 311, 326, 362, 365-367, 

380-381
«Ζωγράφος του κισσού» 358, 365, 379 
«Ζωγράφος των κυματοειδών γραμμών» 311, 359, 

361, 365, 370, 375, 380
«Ζωγράφος του μαιάνδρου» 139, 332, 338, 358, 400 
«Ζο)γράφος των μεγάλων φύλλων» 309, 358, 362, 

365-366, 379
«Ζωγράφος των περίπλοκων ελίκων» 357 
«Ζωγράφος των ροδάκων» 360, 367, 381 
«Ζωγράφος των σταγονιδίων» 309-310, 358, 362, 

365, 379-380

φύλλα 39, 44-45, 48, 53-54, 56-57, 59-61,64, 71-72, 
90, 93, 99, 104, 114-115, 117-118, 122-126, 
133, 135-137, 140-143, 192-193,213,238,271, 
282, 295, 324, 330, 336, 362-363, 369, 371-373, 
403

Φωκίδα 176, 193, 210, 238

Χάλαρα 130, 135, 311 
Χανιά 224-225, 234-235, 264 
Χερσόνησος 142, 187, 216, 238 
χύτρα 50, 72, 90, 108, 113, 284, 402

ψευδοαμφορίσκος 63, 88, 120, 232

Εργαστήριο του «δελφινιού» (ομάδα «ϋ»)

«Ζωγράφος του δελφινιού» 335-337, 350, 377, 386 
«Ζωγράφος του δρομέα» 335-337, 375, 383-384 
«Ζωγράφος του Πήγασου ή του φτερωτού αλόγου» 

339
Πυλών 336-337

421









1

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ύ π ε λ λ ο  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ό .



2

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ύ π ε λ λ ο  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ό .



Κ ύ π ε λ λ ο  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ό .



4

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ύ π ε λ λ ο  η μ ι σ φ α ιρ ι κ ό .



Κ ύ π ε λ λ ο  η μ ι σ φ α ιρ ι κ ό .



α) Κύπελλο ημισφαιρικό. β) Κύπελλο με χαρακτά πεντάγωνα, γ) Κύπελλο γωνιώδες.



7

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ύ π ε λ λ ο  γ ω ν ι ώ δ ε ς .



8

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ύ π ε λ λ ο  με λ α ιμ ό .



9

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κύπελλο σε σχήμα «τουλίπας», β) Κύπελλο αμφικωνικό.



10

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Κ ά ν θ α ρ ο ς  με  π λ α σ τ ι κ ό  χ ε ί λ ο ς ,  β )  Κ ά ν θ α ρ ο ς  με  α π λ ό  χ ε ί λ ο ς ,  γ )  Κ ά ν θ α ρ ο ς  με ι δ ι ό μ ο ρ φ ε ς  λ α β έ ς .
δ )  Κ ά ν θ α ρ ο ς  κ ρ η τ ικ ο ΰ  τ ύ π ο υ .



11

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ά ν θ α ρ ο ς  κ ρ η τ ικ ο ύ  τ ύ π ο υ .



12

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ ά ν θ α ρ ο ς  κ ρ η τ ικ ο ύ  τ ύ π ο υ .



13

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κάνθαρος κρητικοΰ τύπου, β) Κάνθαρος με δακτυλιόσχημες λαβές, γ) Κάνθαρος με «ανάγλυφα 
πέταλα», δ) Κάνθαρος κυλινδρικός, ε) Κάνθαρος γωνιώδης.



14

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κάνθαρος γωνιώδης, β) Κάνθαρος «καλαθόσχημος».



15

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κάνθαρος «καλαθόσχημος». β) Αμφορίσκος-προχοΐσκη.



16

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

0 7
175

Αμφορίσκος-προχοΐσκη.



17

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Αμφορίσκος-προχοΐσκη. β) Σκύφος αττικού τΰπου.



18

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Σ κ ΰ φ ο ς  « μ ε γ α ρ ικ ό ς » .  β )  Σ κ ΰ φ ο ς  η μ ι σ φ α ι ρ ι κ ό ς .  γ )  Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ή .



19

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ή .



20

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ή .



21

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ή .



22

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ή ,  β)  Π ρ ό χ ο υ ς  με  λ α ιμ ό .



76

Π ρ ό χ ο υ ς  με  λ α ιμ ό .



24

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  με  λ α ιμ ό .



25

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  με λ α ιμ ό .



26

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  με λ α ιμ ό .



27

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  σ ε  σ χ ή μ α  « τ ο υ λ ίπ α ς » .



28

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ι φ υ λ λ ό σ τ ο μ η .



29

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ιφ υ λ λ ό σ τ ο μ η .



30

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ι φ υ λ λ ό σ τ ο μ η .



31

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ιφ υ λ λ ό σ τ ο μ η .  β )  Ο ι ν ο χ ό η  χ ω ρ ί ς  π ρ ο χ ο ή .



32

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Ο ι ν ο χ ό η  χ ω ρ ί ς  π ρ ο χ ο ή .  β )  Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



33

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



34

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



35

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



36

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



37

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κρατήρας κιονωτός. β) Κρατήρας κωδωνόσχημος.



38

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κρατήρας κωδωνόσχημος. β) Λάγυνος. γ) Όλπη.



39

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Ό λ π η .  β)  Π ρ ο χ ο ΐ δ ι ο  σ φ α ι ρ ι κ ό ,  γ )  Α μ φ ο ρ έ α ς .



40

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Αμφορέας.



41

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Α μ φ ο ρ έ α ς ,  β )  Κ ά δ ο ς  (β ΐί ι ι ία ) .  γ )  Μ υ ρ ο δ ο χ ε ί ο - ψ ε υ δ ο α μ φ ο ρ ί σ κ ο ς .



42

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Μ υ ρ ο δ ο χ ε ί ο - ψ ε υ δ ο α μ φ ο ρ ί σ κ ο ς .



43

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Μ υ ρ ο δ ο χ ε ί ο - ψ ε υ δ ο α μ φ ο ρ ί σ κ ο ς .  β )  Α σ κ ό ς  « π τ η ν ό σ χ η μ ο ς » .  γ )  Α σ κ ό ς  τ ΰ π ο υ  « §110:118».



44

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Υδρία-θήλαστρο. β) Υδρία.



45

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υδρία.



46

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Υ δ ρ ί α ,  β )  Λ η κ ΰ θ ι ο  α ρ υ β α λ λ ο ε ι δ έ ς .  γ )  Π ι ν ά κ ι ο  με έ σ ω  ν ε ΰ ο ν  χ ε ί λ ο ς ,  δ )  Π ι ν ά κ ι ο  με π τ υ χ ω τ ό  χ ε ί λ ο ς .



47

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Π ι ν ά κ ι ο  με π τ υ χ ω τ ό  χ ε ί λ ο ς ,  β )  Ι χ θ υ ο π ι ν ά κ ι ο .  γ )  Π ι ν ά κ ι ο  με π ρ ο ε ξ έ χ ο ν  χ ε ί λ ο ς .



48

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

240

Πινάκιο με προεξέχον χείλος.



49

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Π ι ν ά κ ι ο  με π ρ ο ε ξ έ χ ο ν  χ ε ί λ ο ς ,  β )  Δ ί σ κ ο ς - π ι α τ έ λ α .  γ )  Α λ α τ ο θ ή κ η ,  δ )  Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο .



50

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο .



51

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο .



Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο .



53

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο .



54

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

β
429

517

α )  Σ κ υ φ ί δ ι ο  ά ω τ ο ,  β )  Σ κ υ φ ί δ ι ο  μ ό ν ω τ ο .



55

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

β

Υ

δ

α) Σκυφίδιο μόνωτο. β) Σκυφίδιο δίωτο. γ) Φιάλη τύπου «Medusa bowl», δ) Λεκάνη.



56

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Λ ε κ ά ν η .



57

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

7
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Λ ε κ ά ν η .



58

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Λ ε κ ά ν η .



59

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Λ ε κ ά ν η ,  β)  Λ έ β η ς  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ό ς .



60

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Λ έ β η ς  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ό ς ,  β )  Λ έ β η ς  σ τ α μ ν ο ε ι δ ή ς .



61

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Λ έ β η ς  σ τ α μ ν ο ε ι δ ή ς .



62

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Λ έ β η ς  σ τ α μ ν ο ε ι δ ή ς .  β )  Λ ύ χ ν ο ς ,  γ )  Χ ύ τ ρ α .



63

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Χύτρα, β) Αρυτήρας.



64

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Αρυτήρας. β) Λοπάς.



65

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Λοπάς. β) Μαγειρικό σκεύος, γ) Τηγανόσχημο σκεύος.



66

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

β

α) Τηγανόσχημο σκεύος, β) Υδρία τύπου «Ο».



67

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Ο » ,  β)  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Α 8 » .



68

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Α 8 » .  β)  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



69

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



70

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

577

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



71

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

583

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



72

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



73

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

%υ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  «Ι_».



74

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



75

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ΰ π ο υ  « ί » .



76

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

β

α )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ϋ » .  β )  Δ ι ά φ ο ρ α .



77

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διάφορα.



78

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Κ ύ π ε λ λ ο  κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ό ,  β )  Κ ύ π ε λ λ ο  η μ ι σ φ α ιρ ι κ ό .



79

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Κ ύ π ε λ λ ο  η μ ι σ φ α ιρ ι κ ό .  β)  Κ ύ π ε λ λ ο  με χ α ρ α κ τ ά  π ε ν τ ά γ ω ν α ,  γ )  Κ ύ π ε λ λ ο  γ ω ν ι ώ δ ε ς .



80

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

φ 3

552

α )  Κ ύ π ε λ λ ο  γ ω ν ι ώ δ ε ς ,  β )  Κ ύ π ε λ λ ο  με λ α ιμ ό ,  γ )  Κ ύ π ε λ λ ο  σ ε  σ χ ή μ α  « τ ο υ λ ίπ α ς » .



81

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

320

β

420

α) Κύπελλο αμφικωνικό. β) Κάνθαρος με πλαστικό χείλος, γ) Κάνθαρος με απλό χείλος.
δ) Κάνθαρος με ιδιόμορφες λαβές.



82

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κάνθαρος κρητικοΰ τύπου.



83

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

) Κάνθαρος με δακτυλιόσχημες λαβές, β) Κάνθαρος με «ανάγλυφα πέταλα», γ) Κάνθαρος κυλινδρικός, 
δ) Κάνθαρος γωνιώδης. ε) Κάνθαρος «καλαθόσχημος».



84

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κάνθαρος «καλαθόσχημος». β) Κάνθαρος «καλυκωτός». γ) Αμφορίσκος-προχοΐσκη.



85

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

564 566

562 565

β Υ

α) Σκΰφος αττικού τύπου, β) Σκύφος «μεγαρικός». γ) Σκύφος ημίτομος. δ) Σκύφος ημισφαιρικός.
ε) Πρόχους κυλινδρική.



86

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

322

394

400 399

β

433

α )  Π ρ ό χ ο υ ς  κ υ λ ι ν δ ρ ικ ή ,  β )  Π ρ ό χ ο υ ς  με λ α ιμ ό .



87

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  με λ α ιμ ό .



Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Π ρ ό χ ο υ ς  με λ α ιμ ό ,



89

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Πράχους με λαιμό, β) Πρόχους σε σχήμα «τουλίπας».



90

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ιφ υ λ λ ό σ τ ο μ η .



91

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ιφ υ λ λ ό σ τ ο μ η .



92

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α

β

603 527 278

α )  Ο ι ν ο χ ό η  τ ρ ιφ υ λ λ ό σ τ ο μ η .  β )  Ο ι ν ο χ ό η  χο^ρίς  π ρ ο χ ο ή .



93

Π Ι Ν Α Κ Α Σ



94

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



95

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

492 479

490

442

493

Ο ι ν ο χ ό η / π ρ ό χ ο υ ς  κ ο ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς .



96

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κρατήρας κιονιοτός. β) Κρατήρας κωδωνόσχημος. γ) Λάγυνος. δ) Όλπη. ε) Προχοίδιο σφαιρικό.



97

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Α μ φ ο ρ έ α ς ,  β )  Κ ά δ ο ς  (8ΐίιι1α).



98

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Μυροδοχείο-ψευδοαμφορίσκος.



99

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Α σ κ ό ς  δ ίσ τ ο μ ο ς ,  β )  Φ λ α σ κ ί ,  γ )  Υ δ ρ ί α - θ ή λ α σ τ ρ ο



617

614

622

100

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α )  Υ δ ρ ί α - θ ή λ α σ τ ρ ο .  β )  Υ δ ρ ία .



101

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

604

α )  Υ δ ρ ία ,  β)  Λ η κ ΰ θ ι ο  α ρ υ β α λ λ ο ε ι δ έ ς .



102

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Ληκΰθιο αρυβαλλοειδές. β) Πινάκιο με πτυχωτά χείλος, γ) Ιχθυοπινάκιο. 
δ) Πινάκιο με προεξέχον χείλος.



103

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

450 457

α

452

β

419 482 481

451 514 485

α) Πινάκιο με προεξέχον χείλος, β) Αλατοθήκη, γ) Σκυφίδιο άωτο.



104

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Σκυφίδιο άωτο.



105

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

427

α) Σκυφίδιο μόνωτο. β) Σκυφίδιο δίωτο. γ) Φιάλη τύπου «Medusa bowl».



106

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

467499

447

α) Φιάλη τύπου «Medusa bowl», β) Λεκάνη.



107

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Λεκάνη, β) Κάδος με κοονικά εξάρματα



108

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Κάδος με κωνικά εξάρματα, β) Κάδος απλός, γ) Λέβης σταμνοειδής



109

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

α) Λέβης σταμνοειδής. β) Λύχνος.



110

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

389

Λύχνος.



111

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

β

α) Χύτρα, β) Αρυτήρας. γ) Αοπάς.



112

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

466

680 682

α) Μαγειρικό σκεύος, β) Πυξίδα σταμνοειδής. γ) Υδρία με σπείρες.



113

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

587586

574

β

α )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Α 8 » .  β )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



114

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Κ».

-;
;

Υ



115

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .



116

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  «Ι_».
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « 1 » .
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « Π
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ

β $ I I
523 522 524

α )  Υ δ ρ ί α  τ ύ π ο υ  « ί » .  β )  Δ ι ά φ ο ρ α .
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