
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΥΣ 
ΕΚ ΘΗΡΑΣ

(Π ί ν. 78 - 88 )

Ό δημοσιευόμενος άμφορεύς (Π ί ν. 78α-β, 86 β) ήλθεν εις φως τό έτος 1961 εις τό 
δυτικώς τής Σελλάδας κείμενον χωρίον Περισσά τής νήσου Θήρας κατά τήν άνόρυξιν 
φρέατος1.

Τό άγγεϊον δυστυχώς δεν έσώθη άκέραιον. Εις τό σωζόμενον κυρίως σώμα τού 
άμφορέως συνεκολλήθησαν όκτώ τεμάχια έκ τής όπισθίας πλευράς καί ή μία των λαβών, 
ένφ μικρά τμήματα κατά τήν άποφυγήν τοϋ ποδός, μή άνευρεθέντα, συνεπληρώθησαν 
διά γύψου. Τό μαϋρον χρώμα τής διακοσμήσεως μετά καστανερύθρου κατά τόπους άπο- 
χρώσεως είναι άπολεπισμένον εις διάφορα σημεία, έν τώ συνόλφ όμως διατηρείται 
καλώς, ιδιαιτέρως δέ εις τόν λαιμόν σώζει τήν άρχικήν του λάμψιν. Ή άδιακόσμητος 
έπιφάνεια έχει λειανθή, διατηρούσα εις όλιγώτερον έντονον τόνον τό θερμόν άνοικτόν 
καστανέρυθρον χρώμα τοϋ πηλού, ό όποιος περιέχει άφθονα ψήγματα μαρμαρυγίου.

Τό σχήμα τοϋ άμφορέως, χαρακτηριζόμενον δΤ υψηλού κυλινδρικού λαιμού, 
διωγκωμένου σώματος, επίσης κυλινδρικού, υψηλού, μετ’ εντόνου άποφυγής ποδός καί διά 
ραβδοσχήμων, έν εΐδει άποφύσεων, λαβών, δέν παρουσιάζει σημαντικός ιδιορρυθμίας. 
Ούτως, εύθύς έξ άρχής δύναται νά συνδεθή πρός τήν μεγάλην όμάδα τών « γραμμικών 
νησιωτικών» άμφορέων1 2 * * * 6. Τό ύψος του φθάνει μόλις τά 41,3 έκ., είναι δηλαδή ό μικρό
τερος όλων. Ή έσωτερική διάμετρος τού χείλους είναι ίση περίπου πρός τήν κάτω 
διάμετρον τού ποδός (14,1 καί 14,8 έκ. άντιστοίχως ), πράγμα τό όποιον δέν άποτελεΐ 
κανόνα δΤ όλους τούς άμφορεΐς τής όμάδος.

Περισσότερον ένδεικτική διά τήν ένταξιν τού δημοσιευομένου άμφορέως μεταξύ 
τών «γραμμικών νησιωτικών» είναι ή διακόσμησίς του, ή όποια παρουσιάζει τά δύο 
βασικά γνωρίσματα τής όμάδος ταύτης: τήν άντίθεσιν τήν δημιουργουμένην μεταξύ

1. Είς τόν κ. Ν. Ζαφειρόπουλον διά τήν παραχώρησιν της δημοσιεύσεως καί τήν άλλην βοήθειαν 
όφείλωνά έκφράσω θερμός ευχαριστίας. Ευχαριστώ έπίσης τόν φωτογράφον τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλον διά τάς φωτογραφίας τών Πινάκων 78 -82 καί 86β, ώς καί τό 
Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Ίνστιτοϋτον διά τάς τών Πινάκων 83α (άρν. φωτ. Thera II1087 ), 84 καί 
85β (άρν. φωτ. 5931-33 ). Αί φωτογραφίαι τοϋ άμφορέως τοϋ Μονάχου, τοϋ άμφορέως τοϋ Βερολίνου 
καί τής οίνοχόης έκ Κύμης τής Νεαπόλεως (άρν. φωτ. Ε 1637/1957 ) παρεχωρήθησαν εΰγενώς ύπό 
τών άντιστοίχων Μουσείων.

2. Διά τόν όρον βλ. Η. Payne, JHS 46 (1926), σ. 204. Οί μέχρι τοϋδε γνωστοί γραμμικοί νησιωτικοί
άμφορεΐς παρά Η. Dragendorf, Thera II, σ. 198 κ.έ. καί Ε. Pfuhl, Der archaische Friedhof am Stadtberge
von Thera, AM 28 (1903), σ. 183 κ.έ. άριθ. J1 - Jll, ώς καί οί άμφορεΐς: τής Στοκχόλμης (Arias - Hirmer,
Tausend Jahre griechische Vasenkunst, είκ. 25), τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (CVA Paris IIF, πίν.
6, 1 - 3 καί 7-9) καί τοϋ Leyden (Brants, Description II, πίν. XI, via - β). (’Εκτός τών συνήθων συντο- 
μογραφιών χρησιμοποιοϋνται ένταϋθα καί αί έξής: Thera II, άριθ... διά τούς άμφορεΐς τούς δημοσιευθέν- 
τας ύπό τοϋ Dragendorf καί Pfuhl J... διά τούς δημοσιευθέντας ύπό τοϋ Pfuhl).
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τοϋ άνω φωτεινοϋ καί κάτω σκοτεινοΟ ήμίσεος τοϋ άγγείου καί τήν καθ’ όριζόντιον 
έννοιαν διάταξιν τών ζωνών των κοσμημάτων καί τών παραστάσεων τών μετοπών3. 
Επίσης τυπικόν γνώρισμα άποτελεΐ ή διά ταινίας μαύρου χρώματος διάκρισις ώρισμένων 
ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν πλαστικήν άρθρωσιν τοϋ άγγείου μελών, ώς τής βάσεως 
τοϋ λαιμοϋ, τών λαβών καί τοϋ χείλους, τοϋ όποίου εϊς τον άμφορέα έκ Περισσής ή 
άνω έπίπεδος έπιφάνεια φέρει κατ’ άποστάσεις πεπληρωμένα όρθογώνια. Χαρακτη
ριστικόν παραδοσιακόν στοιχεΐον τής ζωγραφικής άντιλήψεως τής όμάδος ταύτης είναι 
καί αί ταινίαι μαύρου χρώματος, αϊ περιβάλλουσαι τό κάτω ήμισυ τοϋ σώματος τοϋ 
άμφορέως, έφ’ όσον έπανευρίσκονται τόσον εις πρωϊμώτερα όσον καί εις μεταγενέστερα 
παραδείγματα. Δύνανται δέ νά έρμηνευθοϋν ώς ύπηρετοΰσαι πολλάκις καί αύται λει
τουργικόν τινα σκοπόν, διότι έπιδροΰν έπί τοϋ σχήματος τοϋ άγγείου καί συντείνουν 
εις τήν άρτιωτέραν έμφάνισίν του. Εις τόν ίδικόν μας άμφορέα λ.χ. έπιτυγχάνεται 
δι’ αύτών ή μείωσις τοϋ όγκου τής κοιλίας καί ή άμβλυνσις τής χαλαρότητος τών περι
γραμμάτων.

Ή ρυθμική έναλλαγή πλατειών ταινιών μετά στενοτέρων έδαφοχρώμων έπαναλαμ- 
βάνεται καί είς τόν πόδα τοϋ άμφορέως, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι αί ταινίαι μαύρου 
χρώματος είναι πλατύτεροι. Ή τελευταία έδαφόχρωμος φέρει δύο μαύρου χρώματος 
όριζοντίους γραμμάς, αί όποΐαι, τονίζουσαι τήν καμπύλην τής άποφυγής, άποτελοϋν 
συγχρόνως καί τό προς τά κάτω δριον τής όλης διακοσμήσεως.

Ξένα προς τήν ίσχύουσαν ζωγραφικήν παράδοσιν τής όμάδος φαίνονται έκ πρώτης 
δψεως τά διακοσμητικά θέματα τοϋ λαιμοϋ τοϋ άμφορέως, ήτοι ή άλυσις τών άντιθέτου 
φοράς πεπληρωμένων τριγώνων, ή σειρά τοϋ ροπαλοειδοΰς κοσμήματος, ώς καί ή 
ένταξις τούτων είς δύο έπαλλήλους ζώνας4.

Έν άντιθέσει πρός τήν διακόσμησιν τοϋ λαιμοϋ καί τής κοιλίας ή παράστασις τών 
ώμων άμφοτέρων τών δψεων έχει συνταχθή έκατέρωθεν κεντρικοΰ τίνος άξονος, ό 
όποιος είς μεν τήν έμπροσθίαν δψιν είναι νοητός, είς δέ τήν όπισθίαν δηλοϋται σαφώς 
διά μιας όμάδος καθέτων γραμμών. Προϋποθέσεις διά συμμετρικήν σύνθεσιν έξασφα- 
λίζουν έπίσης αί παρά τάς λαβάς ομάδες τών λεπτών κατακορύφων γραμμών καί αί 
διακοσμητικαί ζώναι κατά τά πρός τόν λαιμόν καί τήν κοιλίαν πέρατα τών ώμων5. 
Ή μή παραστατική δήλωσις τοϋ κεντρικοΰ άξονος είς τήν παράστασιν τής έμπροσθίας 
δψεως όδηγεΐ είς βασικήν τινα άλλαγήν, διά πρώτην φοράν είς τόν άμφορέα έκ Πε- 
ρίσσης παρατηρουμένην, ήτοι είς μίαν διάφορον θεώρησιν τής συμμετρικής παραστά- 
σεως. Ένώ είς τήν όπισθίαν δψιν τά συμμετρικώς είκονιζόμενα πτηνά, περιωρισμένα 
είς δύο μικράς μετόπας, έξακολουθοΰν, ώς καί παλαιότερον, νά άποτελοϋν αύτοτελή 
διακοσμητικά θέματα, είς τήν έμπροσθίαν δψιν ό ένιαΐος χώρος τής μετόπης συντελεί 
είς τό νά νοηθοϋν αί μορφαί τών ίππων ώς κινούμεναι έντός φυσικοϋ περιβάλλοντος.

Είς τήν άπόδοσιν τών ίππων άκολουθεΐ ό ζωγράφος τήν γνωστήν εις αυτόν τεχνικήν

3. Διά τό πρώτον βλ. Η. Payne έ.ά. σ. 205, διά τό δεύτερον Chr. Karusos, Jdl 52 (1937), σ. 191.
4. Ό λαιμός τών άμφορέων τής όμάδος ταύτης κοσμείται κατά κανόνα διά μιας ζώνης κατακορύ

φων κυματοειδών ή εύθειών γραμμών. Παραλλαγήν τού κανόνος άποτελοϋν ο£ άμφορείς Pfuhl J9 τού 
Μουσείου τής Θήρας καί Thera II, άριθ. 9 τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, οί όποιοι φέρουν έπιπροσθέ- 
τως καί μίαν στενοτέραν ζώνην.

5. Γενικώς περί τής συμμετρικής διατάξεως τών παραστάσεων έπί άγγείων τής άρχαϊκής έποχής 
βλ. I. Scheibler, Die symmetrische Bildform in der friihgriechischen Flachenkunst, σ. 20 κ.έ.
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τΐης σκιαγραφίας. Παραλλήλως υίοθετεΐ καί τό περίγραμμα, τό όποιον συμφώνως 
προς τό ιδανικόν τής έποχής, προσφέρει περισσοτέρας δυνατότητας διά τήν κατά φύσιν 
παράστασιν τών μορφών. Τούτο καθίσταται έμφανές κυρίως είς τήν έμπροσθίαν δψιν, 
όπου ή χρήσις τής τεχνικής τοΰ περιγράμματος είναι εύρυτέρα: ή κεφαλή τών ίππων 
δέν άποτελεΐ πλέον προέκτασιν τοΰ λαιμοΟ, ή χαίτη δηλοΰται σαφέστερον, περιορίζεται 
δέ ή άκαμψία τών μηρών τών έμπροσθίων ποδών καί διαχωρίζονται οί μηροί τών όπι- 
σθίων. Τέλος διά τών μεγάλων περιγεγραμμένων όπλών δίδεται σχετική βαρύτης είς 
τον βηματισμόν τών ζώων, ή όποια ουτω μεταβάλλει τήν όριζόντιον γραμμήν τής μετό
πης άπό άπλοϋν όριον τής παραστάσεως εις έδαφος6. Μεταξύ τών ποδών των υπάρχουν 
όλίγα κοσμήματα καθαρώς γεωμετρικής μορφής (άγκυλωτός σταυρός, ρόμβος άπλοϋς, 
ρόμβος μέ χΐ, ρόμβος μέ κεραίας, χΐ καί στιγμάς), τά όποια, ξένα προς τήν παράστασιν, 
κοσμούν τό βάθος, πρό τοΰ όποιου προβάλλονται οί ίπποι. Ή έλλειψις αΰστηρας συμ
μετρίας ώς πρός τήν διάταξιν τών κοσμημάτων καί ή αΐσθησις τού πρός στιγμήν δια- 
κοπέντος βηματισμού τών ίππων προσδίδουν κίνησιν είς τήν δλην σύνθεσιν παρά τήν 
συμμετρικήν διάταξιν τών δύο κυρίων μορφών της.

Είς τήν όπισθίαν δψιν ή έξαίρεσις περιορίζεται είς τήν κεφαλήν τοΰ ένός πτηνού 
καί είς τήν συμβατικήν δήλωσιν τών πτερών άμφοτέρων. Ή άπεικόνισις καί είς τάς 
δύο μετόπας τοΰ ίδιου παραπληρωματικού κοσμήματος, τοΰ άγκυλωτοΰ σταυρού, ώς καί 
ή συμμετρική τοποθέτησίς του ύπεράνω τής ράχεως τών πτηνών τονίζουν άκόμη περισ
σότερον τήν άκαμπτον συμμετρίαν τής δψεως ταύτης τοΰ άμφορέως, τήν όποιαν ού- 
δόλως ποικίλλει τό μικρόν γωνιώδες κόσμημα τής άριστερας μετόπης.

Ώς πρός τό σχήμα συνεσχετίσθη ήδη τό άγγεϊον έκ Περισσής πρός τήν όμάδα 
τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων, τούς όποιους ή έρευνα παλαιότερον εΐχεν άπο- 
δώσει είς διάφορα έργαστήρια7. Πρώτος ό Buschor ύπεστήριξε τήν έκ τής νήσου Πάρου 
καταγωγήν των, δεχθείς ώς προδρόμους τούτων τούς άμφορεΐς τής όμάδος Ab τής 
Δήλου καί τοΰ «Besondere Gruppe» τοΰ Pfuhl8. Ή άπόδοσις αΰτη ήμφεσβητήθη κατά 
καιρούς9, τελευταίως δέ ό Ν. Κοντολέων, έπανερχόμενος έπί τοΰ θέματος, παραδέχεται 
μέν τήν όμάδα Ab καί τήν τοΰ «Besondere Gruppe» ώς πρόδρομον τών άνατολιζόντων 
«παριακών» άμφορέων, τοποθετεί δμως τό έργαστήριον τούτων, βάσει νεωτέρων άνα- 
σκαφικών ευρημάτων, δχι είς τήν Πάρον άλλά είς τήν Νάξον10.

'Οπωσδήποτε οί άμφορεΐς τής άνωτέρω όμάδος άποτελοΰν όμοιογενές σύνολον, 
χαρακτηρίζονται δμως έκ τινων έκ πρώτης δψεως δχι καί τόσον σαφών διαφορών.

6. Διά τήν έπΐ τό φυσικώτερον παράστασιν τών άνωτέρω σημειωθεισών μορφών τών ζώων τοΟ 
άμφορέως πρβλ. τά πρωϊμώτερα παραδείγματα ίππων Delos XV, πίν. LIV, άριθ. 4α - β.

7. «Βοιωτικόν» Wide, Jdl 14 (1899), σ. 78 κ.έ. «Θηραϊκόν» Baker - Penoyre, JHS 22 (1902), σ. 74. 
«Εύβοϊκόν» Dragendorf έ.ά. σ. 198, Pfuhl ε.ά. σ. 183 καί Poulsen - Dugas, BCH 35 (1911), σ. 371 κ.έ. 
«Γεωμετρικόν νησιωτικόν» Dugas, Ceramique des Cyclades, σ. 110 κ.έ.

8. AM 54 (1929), σ. 142 κ.έ.
9. Blakeway, BSA 33 (1932-33), σ. 183, σημ. 4. Rubensohn, RE XVIII, 4, σ. 1859. ΤοΟ Ιδιου, 

Das Delion von Paros, σ. 84. Boardman, BSA 47 (1952), σ. 16, σημ. 79. Str0m, Acta Archaeologica 33 
(1962), σ. 244. At υπό τής τελευταίας σημειωθείσαι διαφοραί μεταξύ τών όμάδων Ab - «Besondere Grup
pe » άφ’ένός καί τής όμάδος τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων άφ’έτέρου δέν ύφίστανται, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρω, λόγοι τής παρουσίας τοΟ άμφορέως έκ Περισσής.

10. AM 73 (1958), σ. 136 κ.έ. ΠΑΕ 1960, σ. 259 κ.έ. ΠΑΕ 1963, σ. 155.
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Αδται άναφέρονται κατά πρώτον μέν εις τήν καθόλου πλαστικήν δομήν των αγγείων, 
κατά δεύτερον δέ λόγον είς τάς έπί μέρους μορφάς, π.χ. τον λαιμόν, τήν θέσιν των λαβών, 
τόν πόδα, ώς καί τήν σχέσιν έκάστης τούτων προς τό σώμα τού άγγείου. Αί διαφοραί 
τών έπί μέρους μορφών δύνανται βεβαίως νά έρμηνευθοϋν έκ τής έντός τής όλης όμάδος 
διαφόρου βαθμίδος έξελίξεως, ή όποία όμως δεν δύναται νά έξηγήση έπαρκώς τήν πρώτην 
καί σημαντικωτέραν διαφοράν. Αϋτη πρέπει νά θεωρηθή μάλλον ώς έξαρτωμένη όχι 
μόνον έκ τής έκάστοτε προσωπικής δημιουργίας, άλλά κυρίως έκ μιας στενοτέρας παρα- 
δόσεως, ή όποία είναι δυνατόν νά νοηθή μόνον έκ τής ύπάρξεως διαφόρων μικροτέρων 
έργαστηρίων έντός τοϋ εύρυτέρου κύκλου τών «γραμμικών νησιωτικών».

Ή μελέτη πράγματι τών μέχρι τοϋδε γνωστών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων 
μάς ώδήγησεν είς τόν διαχωρισμόν τούτων είς τρία έργαστήρια11. Ή τοιαύτη διάκρισις, 
έκτος τοϋ ότι θά χρησιμεύση ύστερον ώς βάσις διά τήν χρονολόγησιν τοϋ άμφορέως 
έκ Περισσής, έρμηνεύει καί κατά τρόπον ίκανοποιητικώτερον τάς μεταξύ τών άγγείων 
τούτων παρατηρηθείσας διαφοράς, τάς όποιας άλλως ούτε ή διάφορος χρονική θέσις 
των ούτε άκόμη καί ή ύπόθεσις περί άποδόσεώς των εις τρεις διαφόρους καλλιτεχνικός 
χεϊρας είναι δυνατόν νά έρμηνεύση. Θά ήτο πράγματι μάλλον άπίθανον νά ίσχυρισθή 
τις, ότι όλόκληρος ή όμάς τών έν λόγιο άμφορέων άντιπροσωπεύει τήν έργασίαν τριών 
μόνον τεχνιτών, οί όποιοι παρήγαγον έπί μακρόν — έπί πεντήκοντα καί πλέον έτη — 
άποκλειστικώς καί μόνον άγγεϊα ένός σχήματος. Είς τό πρώτον (Α) έργαστήριον δύ- 
νανται νά περιληφθοϋν οί κατωτέρω άμφορεΐς, οί όποιοι έτοποθετήθησαν, όσον ήτο 
δυνατόν, κατά χρονολογικήν σειράν:

1. Pfuhl, έ.ά. Jl, Beil. XXVI, σ. 183
2. Thera II, άριθ. 6, σ. 201, είκ. 401
3. Thera II, άριθ. 4, σ. 199, είκ. 398
4. Pfuhl, έ.ά. J10, Beil. XXIX, σ. 186
5. Pfuhl, έ.ά. J2, Beil. XXVI, σ. 184
6. Thera II, άριθ. 7, σ. 201, είκ. 403
7. Pfuhl, έ.ά. J6, Beil. XXVII, σ. 184
8. Thera II, άριθ. 9, σ. 202, είκ. 406
9. Pfuhl, έ.ά. J7, Beil. XXVIII, σ. 185

10. Thera Π, άριθ. 11, σ. 203, είκ. 409
11. Άμφορεύς Μουσείου Στοκχόλμης, Arias-Hirraer, Tausend Jahre griechische 

Vasenkunst, είκ. 25, καί
12. Άμφορεύς Βιβλιοθήκης Παρισίων, CVA II F, πίν. 6, άριθ. 1-3.
Τά κύρια τούτων χαρακτηριστικά είναι ή στατικότης τοϋ σώματος καί ή χαλα- 

ρότης τών περιγραμμάτων του, ή έλλειψις άρθρώσεων μεταξύ λαιμοΰ καί ώμων, τέλος 
δέ τό σχεδόν κυλινδρικόν σχήμα τοϋ λαιμοϋ. Τοϋτο έξελίσσεται τόσον βραδέως, ώστε 
παραμένει τυπικόν γνώρισμα άκόμη καί διά τούς νεωτέρους άμφορεΐς τής άνωτέρω 
παρατεθείσης σειράς, χωρίζει δέ σαφώς τούτους έκ τών άντιστοίχων τοϋ έπομένου 
έργαστηρίου, οί όποιοι διακρίνονται διά τό περίτεχνον τοϋ σχήματος τοϋ λαιμοΰ των. 11

11. Ό δρος « έργαστήριον» έχει κυρίως καθιερωθή διά τήν διάκρισιν τής κατά τόπους διαφόρου 
άγγειοπλαστικής παραγωγής, π.χ. έκείνης τής Νάξου άπό τήν τής Πάρου καί οϋτω καθ’ έξής. Έδώ 
χρησιμοποιείται ό δρος ούτος ύπό τήν πρώτην καί στενοτέραν εννοιάν του, δηλαδή διά νά δηλώση 
τήν παραγωγήν ένός έκάστου άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου ένός καί τοΰ αύτοϋ τόπου.
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Τό γεγονός ότι τό έργαστήριον Α Αντιπροσωπεύεται πλουσιώτερον ή όσον τά 
έπόμενα, παρέχει τήν δυνατότητα νά διακρίνωμεν καί ώρισμένους τεχνίτας. Ενός έξ 
αότών γνωρίζομεν ήδη δύο έργα: τον Αμφορέα Pfuhl J10 καί τον Thera II, Αριθ. 412. Εις 
ένα δεύτερον δύνανται νΑ Αποδοθούν οί Αμφορείς Pfuhl J1 καί Thera II, Αριθ. 6 (Π ί ν. 
79α-β καί 80α-β ), των όποιων αί όμοιότητες φθάνουν μέχρι των λεπτομερειών σύγκρισις 
λ.χ. τής πλαστικής έξοχης υπό τό χείλος, χαρακτηριστικού δείγματος τής πρωϊμότητός 
των13, ώς καί των λεπτοτάτων πλαστικών δακτυλίων εις τήν Αρχήν καί τήν βάσιν τού 
ποδός, καθιστά κατάδηλον τήν συγγένειαν των. Διαφοραί τινες, όπως ή πλαστική 
έξοχή εις τήν Αρχήν τής Αποφυγής τού ποδός καί ή μικροτέρα διόγκωσις τού σώματος 
τού άμφορέως Pfuhl J1 παρά τον πόδα, είναι έντελώς δευτερεύουσαι. Τού Ιδιου τεχνίτου 
§ν πλέον έξειλιγμένον έργον Αντιπροσωπεύει ίσως ό άμφορεύς Pfuhl J6. Ή έλλειψις 
όμως ένδιαμέσων παραδειγμάτων καθιστά τήν άπόδοσιν ταύτην Αβεβαίαν.

Εις τό δεύτερον (Β) έργαστήριον περιλαμβάνονται οί Αμφορείς:
1. Pfuhl, έ.ά. J5, Beil. XXVII, σ. 184
2. Thera II, Αριθ. 2, σ. 199, είκ. 397
3. Pfuhl, έ.ά. J4, Beil. XXVII, σ. 184
4. Thera Π, Αριθ. 15, σ. 204, είκ. 411
5. Thera Π, Αριθ. 5, σ. 201, είκ. 399, καί
6. Άμφορεύς Leyden, Brants, Description II, πίν. XI, ν la - lb.
Οί Ανωτέρω Αμφορείς, όλιγώτεροι τον Αριθμόν, καλύπτουν Ασφαλώς μικρότερον 

χρονικόν διάστημα ή όσον οί τού έργαστηρίου Α, διακρίνονται δέ διά τήν τελείως 
διάφορον Αντίληψιν δομής. Τό σώμα των Αναπηδά έκ τής μικρας διαμέτρου βάσεως 
διά νά διογκωθή έντόνως εις τούς ώμους, οί όποιοι λαμβάνουν ούτως άσύνηθες πλάτος, 
χωρίζονται δέ Από τού λαιμού διά σαφών Αρθρώσεων. Τήν διόγκωσιν ταύτην τού Αγ
γείου εις όψηλόν τμήμα τού σώματος τονίζει καί ή διακόσμησις, έφ’ όσον ή κυρίως 
κοσμουμένη έπιφάνεια, αί μετόπαι τών ώμων, έχουν εις τούς έδώ Αμφορείς όλιγώτερον 
ύψος. Τό γεγονός τούτο καθιστά φανερόν τήν στενήν σχέσιν, τήν ύπάρχουσαν μεταξύ 
τών Αγγειοπλαστών καί τών ζωγράφων τού έργαστηρίου Β. Βεβαίως ή σημειωθεΐσα 
σχέσις δέν είναι έξ ίσου σαφής εις όλους τούς Αμφορείς, όπως π.χ. εις τόν Αμφορέα 
Pfuhl J4. Ανάλογοι όμως παρεκκλίσεις14 δέν Αποτελούν έπαρκή στοιχεία, ώστε νά 
έπιτρέπεται ή ένταξις τού άμφορέως εις έν τών δύο άλλων έργαστηρίων.

Τέλος τό τρίτον (Γ) έργαστήριον περιλαμβάνει τούς έξής Αμφορείς:
1. Thera Π, Αριθ. 8, σ. 202, είκ. 404
2. Pfuhl, έ.ά. J9, Beil. XXIX, σ. 185
3. Pfuhl, έ.ά. J3, Beil. XXVII, σ. 184
4. Pfuhl, έ.ά. J10a, σ. 186 (Πίν. 87α)
5. Pfuhl, έ.ά. J8, Beil. XXIX, σ. 185.

12. Pfuhl έ.ά. σ. 191.
13. Ή ύπό τό χείλος πλαστική έξοχή άπαντά όχι μόνον μεταξύ τών πρωϊμωτέρων άνατολιζόντων 

ναξιακών άμφορέων (Ε. Kunze, AM 57 (1932), σ. 133 καί σημ. 2) άλλάκαΐτών πρωίμων «γραμμικών 
νησιωτικών», ώς δεικνύει ό δημοσιευόμενος άμφορεύς. ’Αποτελεί δέ αύτη έν έπΐ πλέον κοινόν γνώρι
σμα τών δύο έργαστηρίων.

14. Βλ. τόν άμφορέα Pfuhl J2 τού έργαστηρίου Α, ό όποίος διαφέρει τών άλλων όμοίων του είς 
τό κάτω ήμισυ τοϋ σώματος.
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Τό έργαστήριον τοΰτο διακρίνεται σαφώς τών δύο προηγουμένων διά τό έντελώς 
σφαιρικόν σχήμα τοϋ σώματος, τόν καλυκόσχημον λαιμόν καί τόν μικρόν, άπλουστάτου 
σχήματος, πόδα15 έπΐ τοϋ όποιου άκκουμβμ μέ άστάθειαν τό σώμα τοϋ άγγείου.

Μεταξύ τών άμφορέων τούτων πρέπει νά συγκαταλεχθοϋν καί οί άποδες άμφορεϊς:
Thera II, άριθ. 10, σ. 203, είκ. 407 καί
Pfuhl, έ.ά. Jll, Beil. XXX, σ. 185 (Πίν. 81β).
Τοϋ τελευταίου τό ώοειδές σώμα μας επαναφέρει εις τό έργαστήριον Α. Ή μεγάλη 

όμοιότης τοϋ λαιμοϋ προς τόν τοϋ άμφορέως Pfuhl J8 τοϋ Γ έργαστηρίου (Π ί ν. 81α) 
καί ή έλλειψις άναλόγου παραδείγματος εκ τοϋ έργαστηρίου Α, ένισχύει τήν τοπο- 
θέτησιν τοϋ άγγείου τούτου μεταξύ τών άμφορέων τοϋ Γ καί μάλιστα μεταξύ τών νεω- 
τέρων παραδειγμάτων του16.

Τό μόνον κοινόν σημεΐον μεταξύ τών έργαστηρίων Γ καί Β είναι ή παρουσία ένός 
δυναμικού πυρήνος, ό όποιος εις μέν τούς άμφορεϊς τοϋ έργαστηρίου Γ εύρίσκεται εις 
τό κέντρον τοϋ σώματος, εις δέ τούς τοΰ Β έντοπίζεται εις τούς ώμους. Τό στοιχεΐον τοΰτο 
διακρίνει σαφώς τούς άμφορεϊς τοϋ Β καί Γ άπό τούς τοϋ Α, διότι εις τούς τελευταίους 
τό κατώτερον τμήμα τής κοιλίας δίδει τήν έντύπωσιν ότι φέρει τό βάρος τοΰ ύπολοίπου 
άγγείου, διογκούμενον βεβαίως περισσότερον ή όλιγώτερον άναλόγως τής διαθέσεως 
τοϋ άγγειοπλάστου.

Παρά τάς σημειωθείσας διαφοράς είναι φανερόν ότι οί άμφορεϊς καί τών τριών 
έργαστηρίων άποτελοϋν έν ομοιογενές σύνολον, τό όποιον άκολουθεΐ ένα γενικώτερον 
κανόνα έξελίξεως17. Παρατηρεΐται δηλαδή προσπάθεια τονισμού τών κυρίων άρθρώ- 
σεων τοϋ άγγείου καί τάσις δημιουργίας ραδινών μορφών, ή όποια ένίοτε καταλήγει 
εις τόν μανιερισμόν18 ή άκόμη καί εις τήν άστάθειαν (Πίν. 81α). ΤοΟτο καθίσταται 
πλέον σαφές εις τό σχήμα τοϋ λαιμού, άκόμη καί διά τούς άμφορεϊς τοϋ έργαστηρίου 
Α19, οί όποιοι ήδη έχαρακτηρίσθησαν διά τόν κυλινδρικόν λαιμόν καί τήν έλλειψιν 
εντόνων άρθρώσεων μεταξύ τούτου καί τών ώμων.

Έτονίσθη έν χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών παλαιοτέρων άμφορέων τοϋ έργα
στηρίου Α, δηλαδή ό βραχύς και κυλινδρικός λαιμός των. Έάν δι’ όμοίων μορφών 
έχαρακτηρίζοντο καί τά τυχόν ύπάρξαντα πρώιμα άγγεΐα τών έργαστηρίων Β καί Γ, 
δέν είναι δυνατόν νά εϊπωμεν μετά βεβαιότητος. Διότι αί διαφοραί τών έπί μέρους μορφών 
τών άγγείων τών έργαστηρίων τούτων δύνανται νά όφείλωνται όχι μόνον εις τήν νεω- 
τέραν βαθμίδα έξελίξεώς των έν σχέσει πρός τά άγγεΐα τοϋ Α, άλλά καί είς μίαν στενο- 
τέραν έργαστηριακήν παράδοσιν, τής όποίας αί άρχαί παραμένουν δι’ ήμάς άγνωστοι 
λόγφ τών ίσως άπολεσθέντων πρωίμων άγγείων τών Β καί Γ.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν λαμβάνοντες πρός τοΰτο μετα
γενέστερα παραδείγματα. Έπί τριών συγχρόνων περίπου άμφορέων έξ έκάστου έργα
στηρίου, λ.χ. τών Pfuhl J2 τοϋ A, Pfuhl J5 τοϋ Β καί Thera II, άριθ. 8 τοϋ Γ (Π ί ν. 82 α-γ) 
είναι φανερόν, ότι αί είς τόν λαιμόν παρατηρούμενοι διαφοραί όφείλονται μόνον εις

15. Μόνον ό τελευταίος τής σειράς Pfuhl J8 άποκτμ τριγωνικά άνοίγματα.
16. Οί δύο ούτοι άμφορεϊς (Pfuhl J8 καί J11) πρέπει νά είναι έργα όχι μόνον τού ίδιου άγγειοπλά- 

στου άλλά καί τοΟ ίδιου ζωγράφου.
17. Έπί τούτου βλ. καί Str0m έ.ά. σ. 225, 227 κ.έ.
18. Π.χ. ό άμφορεύς τοϋ Leyden (Brants, έ.ά.).
19. Π.χ. ό άμφορεύς Pfuhl J7 καί ό άμφορεύς τής Στοκχόλμης (Arias - Hirmer έ.ά, είκ. 25).
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τήν διάφορον παράδοσιν ένός έκάστου έργαστηρίου. Άναλογικώς λοιπόν μία τοιαύτη 
ύπόθεσις δέν είναι άπίθανος καί διά τά πρώιμα παραδείγματα, πράγμα τό όποιον έρχεται 
νά έπιβεβαιώση ό ένταΰθα δημοσιευόμενος άμφορεύς.

'Ο άμφορεύς έκ Περισσής διά τοϋ στρογγυλού σχήματος τού σώματος καί των 
έντονων άρθρώσεων εις τήν βάσιν τοϋ λαιμοϋ καί τήν άρχήν τοϋ ποδός όδηγεΐ είς τούς 
άμφορεΐς μετά σφαιρικής κοιλίας, δηλαδή έκείνους τοϋ έργαστηρίου Γ. Μεταξύ τούτου 
καί τοϋ παλαιοτέρου άμφορέως τής σειράς ταύτης ( Π ί ν. 82 γ) υπάρχουν βεβαίως άρ- 
κεταί διαφοραί, όφειλόμεναι είς τήν χωρίζουσαν τούτους χρονικήν άπόστασιν, ή όποια, 
λόγφ τής έλλείψεως ένδιαμέσων παραδειγμάτων, δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθή 
μετ’ άκριβείας. 'Οπωσδήποτε ό άμφορεύς έκ Περισσής είναι ό παλαιότερος τών μετά 
σφαιρικής κοιλίας άμφορέων κυρίως λόγω τοϋ σχήματος τοϋ λαιμοϋ: ούτος παρά τινα 
νεωτεριστικά στοιχεία, ώς τήν άγνωστον εις τούς γεωμετρικούς άμφορεΐς πλαστικήν 
έξοχήν τοϋ χείλους καί τον μειωμένον δυναμισμόν τοϋ σχήματος, ένθυμίζει τούς άμφο
ρεΐς τοϋ «Besondere Gruppe» τοϋ Pfuhl (AM 28 (1903), σ. 192, Beil. XXX, J14-J17)20.

Έν άντιθέσει προς τόν λαιμόν τά άλλα μέλη τοϋ άγγείου, όπως αί λοξώς τοπο
θετημένοι λαβαί ή ό έχων εύρεΐαν άποφυγήν πούς21, όδηγοϋν εις τήν πρώιμον άρχαϊκήν 
έποχήν. Τόν δημοσιευόμενον άμφορέα προς τούς πρωϊμωτέρους άνατολίζοντας (Thera 
Π, άριθ. 6 καί Pfuhl J1) (Πίν. 79 καί 80 α-β) τοϋ Α έργαστηρίου συνδέει έπίσης ή έλαφρά 
διόγκωσις τών τοιχωμάτων τής κοιλίας εις τό κατώτερον ταύτης τμήμα, ή όποια μειώ
νει τήν σημασίαν τοϋ ποδός ώς βάσεως, έπειδή, άντί νά στηρίζεται τό σώμα έπί τού
του, δίδεται ή έντύπωσις ότι ό πούς φύεται έκ τοϋ σώματος.

Κατ’ έξοχήν όμως φορεύς τής νέας άντιλήψεως είναι τό σώμα τοϋ άγγείου, είς τό 
όποιον είναι έμφανής ό προβληματισμός τών άγγειοπλαστών τών πρωίμων αρχαϊκών 
χρόνων. Όρμώμενοι, δηλαδή, ούτοι έκ γνωστών ήδη σχημάτων, διαφοροποιοϋν ταΰτα 
διά τής προσθήκης νέων στοιχείων22. Ή διαφορά αΰτη καθίσταται έμφανής έκ τής συγ- 
κρίσεως τών άμφορέων Abl καί Ab2 τής Δήλου (Delos XV, πίν. XV) προς τούς 
άμφορεΐς τής άνατολιζούσης έποχής τοϋ έργαστηρίου Γ, άκόμη δέ έμφανεστέρα έκ 
τής παραβολής τών τελευταίων πρός τούς άμφορεΐς τοϋ « Besondere Gruppe » τοϋ Pfuhl. 
Ούτοι, άν καί χρονικώς μεταγενέστεροι τοϋ άμφορέως έκ Περίσσης, συνεχίζουν τήν 
ύστερογεωμετρικήν παράδοσιν. Τοιουτοτρόπως, ένώ κύριον γνώρισμα τών ύπογεω- 
μετρικών τοϋ «Besondere Gruppe» καί τών άνατολιζόντων άμφορέων τοϋ έργαστηρίου 
Γ άποτελεΐ τό σφαιρικόν σώμα, ή παρεχομένη έντύπωσις είναι έντελώς διάφορος, διότι 
είς μεν τούς πρώτους έντοπίζεται ή μεγαλυτέρα έντασις χαμηλότερον τών λαβών, είς 
δέ τούς δευτέρους είς τήν θέσιν τών ώμων, οί όποιοι άποβαίνουν τό πλέον έξέχον μέλος 
τοϋ σώματος τοϋ άγγείου.

Τό τελευταΐον τοϋτο γνώρισμα άπαντά, έστω καί όλιγώτερον τονισμένον, είς τόν 
δημοσιευόμενον άμφορέα. ’Ελλείπει όμως ό δυναμικός πυρήν, ό όποιος χαρακτηρίζει 
όλους τούς άλλους άμφορεΐς τής σειράς του. Έν άντιθέσει πρός τούτους ή πλαστική

20. Όμοιου σχήματος θά πρέπη νά ήτο καί ό λαιμός τοΟ ύστερογεωμετρικοϋ άμφορέως Ab2 
( D01os XV, πίν. XV ), τοΰ όποιου σώζεται μικρόν μόνον τμήμα.

21. Ή τοιαύτη διαμόρφωσις τοΟ ποδός είναι άγνωστος είς τούς άλλους άμφορεΐς τού έργαστη
ρίου Γ.

22. ’Επί τούτου βλ. καί Brock, BSA 44 (1949), σ. 75.
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δομή του είναι στατική, διότι ό τεχνίτης του εύρίσκεται άκόμη εις τό στάδιον τοϋ πει- 
ραματισμοϋ καί δεν έχει άφομοιώσει παλαιά καί νέα στοιχεία είς εν όργανικόν σύνολον, 
πράγμα τό όποιον προσδίδει είς τό σχήμα μίαν δυσαρμονίαν καί καθιστά πλέον φανερούς 
τούς δεσμούς των αμφορέων τοϋ έργαστηρίου τούτου μετά τής γεωμετρικής παραδόσεως.

Οί δεσμοί οδτοι είναι έξωτερικοί, διότι οί αμφορείς τοϋ «Besondere Gruppe» 
έξακολουθοϋν παρά τά νεώτερα στοιχεία των23 νά άντιπροσωπεύουν τήν παλαιάν παρά
δοσης ένώ είς τον δημοσιευόμενον άμφορέα έχομεν τήν πλαστικήν καί ζωγραφικήν 
άντίληψιν μιας νέας εποχής. Τά παλαιότερα στοιχεία του, περιοριζόμενα κυρίως είς τόν 
λαιμόν, συνηγορούν είς τήν ύπόθεσιν τής συγχρόνου κατασκευής τούτου μετά των 
αμφορέων τοϋ « Besondere Gruppe », οί όποιοι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, δυνατόν νά είναι 
καί μεταγενέστεροί του, κυρίως όμως τόν χαρακτηρίζουν ώς ένα τών παλαιοτέρων 
τοϋ έργαστηρίου Γ καί δεικνύουν τήν ύπάρχουσαν στενήν σχέσιν μεταξύ τών «γραμ
μικών νησιωτικών» άμφορέων καί τών άμφορέων Abl καί Ab2 τής Δήλου. ’Ανάλογους 
σχέσεις δεν παρουσιάζουν οί άμφορεΐς τοϋ έργαστηρίου Α, ενώ οί τοϋ δευτέρου μένουν 
άπομεμονωμένοι, λόγω έλλείψεως πρωίμων παραδειγμάτων.

Εικόνα άνάλογον προς τό σχήμα άποκομίζομεν καί έκ τής διακοσμήσεως τοϋ 
δημοσιευομένου άμφορέως. Ένώ είς τήν παράστασιν τών ώμων είναι σαφή τά γνωρί
σματα τής ζωγραφικής άντιλήψεως τών άρχαϊκών χρόνων, είς τήν υπόλοιπον διακό- 
σμησιν, ή όποια σημειωτέον είναι εμπλουτισμένη καί διά κοσμημάτων τινών τοϋ να
ξιακού γεωμετρικού έργαστηρίου, συνεχίζεται ή παράδοσις τής γεωμετρικής έποχής. 
Τά στοιχεία ταϋτα, ήτοι ό γεωμετρικός χαρακτήρ καί ή έκ τοϋ ναξιακού έργαστηρίου 
καταγωγή κοσμημάτων τινών, καθίστανται σαφή είς τήν άκολουθοϋσαν άνάλυσιν. 
Οϋτω τό κόσμημα τών αντιθέτου φοράς πεπληρωμένων τριγώνων, άν καί ευρύτατα δια- 
δεδομένον μεταξύ τών περισσοτέρων γεωμετρικών έργαστηρίων τής Ελλάδος24, δέν 
άπαντα επί τών άγγείων τής συνεχιζούσης τήν ύστερογεωμετρικήν παράδοσιν όμάδος 
Ab τής Δήλου25. Άντιθέτως εύρίσκεται συνηθέστατα είς τάς ύστερογεωμετρικάς να- 
ξιακάς ομάδας Bb καί Ac26, έπανεμφανίζεται δέ εις τά άγγεΐα τοϋ προκεχωρημένου πλέον 
7ου αίώνος τοϋ ναξιακού καί πάλιν εργαστηρίου27. Ή άπουσία τοϋ εν λόγω κοσμή
ματος έκ τής όμάδος Ab δέν θά πρέπη νά είναι τυχαία28, διότι τοϋτο απουσιάζει καί έκ

23. Βλ. σ. 121 καί 122.
24. Έκ τοΟ άττικοϋ έργαστηρίου: Kfibler, Kerameikos Vi, πίν. 17, 4965. Πίν. 26, 655 καί 254. 

Πίν. 28, 2140 καί πολλά άλλα παραδείγματα. Έκ τοΟ άργολικοϋ έργαστηρίου: Tiryns I, σ. 147, είκ. 13. 
BCH 77 (1953), σ. 90 κ.έ., πίν. 29. BSA 48 (1953), σ. 41, είκ. 13 Α27. Έκ τοΟ κρητικοϋ έργαστηρίου : 
ASAtene 10/12 (1927 - 29), σ. 569, είκ. 623 καί σ. 591, είκ. 640. BSA 29 (1927 - 28), σ. 233, είκ. 4. J. Brock, 
Fortetsa, πίν. 38, 614. Πίν. 21, 271. Πίν. 95, 1499.

25. Ό καρπός ροιας έκ τοϋ 'Ηραίου τής Δήλου ( Delos X, πίν. XXXVII, άριθ. 126 ), εχων είς δύο 
ζώνας τό άνωτέρω κόσμημα, δέν αποτελεί έξαίρεσιν, διότι άνήκει μάλλον είς τό κρητικόν ( αύτόθι, 
σ. 59) καί όχι είς τό παριακόν έργαστήριον ( Buschor ε.ά., σ. 145 ).

26. Παραδείγματα έκ τής όμάδος Bb: Delos XV, πίν. XXXIV, 3. Πίν. XXXV, 6. Πίν. LIV Α, 
36· έκ τής Ac: Delos XV, πίν. XIX, 2. Πίν. LIII Β,8. Πίν. LIV Β,7. Αϋτη έχει ήδη άποδοθή είς τό ναξια
κόν έργαστήριον (Karusos έ.ά. σ. 190, σημ. 3 καί Κοντολέων, ΑΕ 1945-47, σ. 4).

27. Delos XVII, πίν. IX, 2 καί Jdl 52 (1937), σ. 173, είκ. 9.
28. Τυχαίως ήρμηνεύθη — καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην εύλόγως — ή άπουσία τοϋ ώς άνω κο

σμήματος άπό τήν μεταβατικήν όμάδα τών άνατολιζόντων ναξιακών άγγείων ( Karusos 6.ά., σ. 189).
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των ατενώς μετά της όμάδος Ab συναπτομένων αγγείων του εις τήν άρχαϊκήν έποχήν 
άνήκοντος «γραμμικού νησιωτικοϋ » ρυθμοΰ.

Ή παρουσία τοΰ κοσμήματος τούτου έπί τοΰ άμφορέως έκ Περισσής θά ήτο δυνατόν 
νά έρμηνευθή, έάν ύποθέσωμεν, δτι ό ζωγράφος έδανείσθη τούτο έξ άλλων γεωμετρικών 
κυκλαδικών έργαστηρίων, π.χ. έκ τοΰ μηλιακοΰ ή άκόμη καί έκ τοϋ σαμιακού29. Τό 
γεγονός όμως δτι τοϋτο εύρίσκεται εις τόν λαιμόν τοϋ άμφορέως καί μάλιστα έν συν
δυασμό) πρός τήν ζώνην τοΰ ροπαλοειδοϋς κοσμήματος, δπως καί εις τόν ύστερογεω- 
μετρικόν ναξιακόν άμφορέα Bb3 ( Delos XV, πίν. XXXIV), καθιστά πιθανωτέραν τήν 
άποψιν, δτι ό τεχνίτης έλαβε τό κόσμημα κατ’ ευθείαν έκ τοϋ ναξιακοΰ θεματολογίου.

Τάς μεταξύ τής όμάδος τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων καί τοΰ ναξια- 
κοΰ έργαστηρίου ύπαρχούσας σχέσεις, αί όποΐαι άφοροϋν εις τήν κοινότητα τών 
διακοσμητικών θεμάτων, έπιβεβαιώνει καί τό κόσμημα τής ζώνης τών ώμων τοΰ άμφο
ρέως έκ Περισσής. Παραλλαγή τούτου, ήτοι τελεΐαι συνδεόμεναι δι’ έφαπτομένων, 
είναι ευρύτατα διαδεδομένη εις άπαντα σχεδόν τά γεωμετρικά έργαστήρια30. Ή μορφή 
δμως, τήν όποίαν παρουσιάζει τό κόσμημα τοϋτο έπί τοΰ δημοσιευομένου άμφορέως, 
άποτελεϊ τό τυπικόν κόσμημα τών γεωμετρικών ναξιακών άγγείων31.

Τέλος τό κόσμημα τής κάτω ζώνης τοΰ λαιμοΰ είναι έξ ίσου διαδεδομένον μεταξύ 
τών όμάδων Ab τής Δήλου, τοΰ «Besondere Gruppe» τοΰ Pfuhl καί τών ναξιακών άγ
γείων τών γεωμετρικών χρόνων32, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι εις μέν τά άγγεϊα τών δύο 
όμάδων τά ρόπαλα είναι έλευθέρως σχεδιασμένα εις τόν χώρον τής ζώνης, ένώ εις 
τά άγγεϊα τοΰ ναξιακοΰ έργαστηρίου, όριζόμενα άκριβώς υπό όριζοντίων γραμμών καί 
διατηροΰντα τό ίδιον πλάτος καθ’ δλον τό ύψος των, άποβαίνουν έντελώς «γραμμικά», 
όμοιάζοντα πρός πλατείας ταινίας μαύρου χρώματος33. Ή παρουσία τέλος τοΰ γεωμετρι- 
κοΰ τούτου κοσμήματος καί εις τήν όμάδα Ad τής Δήλου δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς 
άπόδειξις διά τήν διάδοσίν του καί κατά τήν άρχαϊκήν έποχήν, άλλ’ ώς έν έπί πλέον 
στοιχεΐον διά τόν χαρακτηρισμόν τής όμάδος ταύτης ώς υπογεωμετρικής34.

Έκ τών άνωτέρω καταδεικνύεται πρώτον μέν δτι τά πλεϊστα τών κοσμημάτων τοΰ 
άμφορέως έκ Περισσής προέρχονται έκ τοΰ ναξιακοΰ έργαστηρίου, δεύτερον δέ δτι ό 
ζωγράφος τοΰ άγγείου τούτου είχεν άμεσον έποπτείαν τών ύστερογεωμετρικών άγγείων, 
πράγμα τό όποιον βοηθεΐ καί εις τήν χρονικήν τοποθέτησιν τοΰ άμφορέως. Έκ τής συγ- 
κρίσεως τούτου πρός τόν άμφορέα Ab2 τής Δήλου (Delos XV, πίν. XV) βλέπομεν, δτι

29. Παραδείγματ έκ τοϋ μηλιακοΰ έργαστηρίου: Izvestija d. russ. Akad. f. Gesch. d. Nat. Kultur 
V, πίν. 15. Έκ τοϋ σαμιακού: AM 54 (1929), Beil.I, 1 καί 4. AM 58 (1933), σ. 106, είκ. 48 καί Beil. XXVI, 3.

30. Π.χ. έκ τοϋ άττικοϋ έργαστηρίου: Wide Jdl 14 (1899), σ. 196, είκ. 58 καί 59. Έκ τοϋ άργολικοϋ: 
Tin ns, πίν. XVII, 8. Έκ τοϋ βοιωτικοϋ: Sieveking - Hackl, Vasensammlung zu Miinchen I, πίν. 14, άριθ. 
406. Έκ τοϋ ναξιακοΰ: Delos XV, πίν. XXXV, 4 καί 7. Έκ τοϋ σαμιακοϋ: AM 58 (1933), Beil. XXXVIII, 
6. Έκ τοϋ θηραϊκού: AM 28 (1903), σ. 107, είκ. 22. Έκ τοϋ κρητικοϋ: Brock, 6.ά., πίν. 41, 642.

31. D61os XV, πίν. XVII, 16. Πίν. XXXV, 5. Πίν. XXXVI, 8. Πίν. XXXVII, 22. Πίν. XXXVIII, 
25. Πίν. LIV Α, 60.

32. D61os XV, πίν. XV, 2 (Ab). Pfuhl J14 καί J16. Delos XV, πίν. XXXIV, 3 καί 18 (Bb).
33. 'Υπάρχουν βεβαίως καί έξαιρέσεις (Delos XV, πίν. XIX, Ac I καί Ac 4 ), αί όποΐαι δεικνύουν 

πόσον έπισφαλής είναι ή βάσει μεμονωμένων κοσμημάτων άπόδοσις άγγείου τινός εις τό ναξιακόν ή 
τό «παριακόν» έργαστήριον.

34. Delos XV, πίν. XX κ.έ. Διά τόν χαρακτηρισμόν ταύτης ώς ύπογεωμετρικής βλ. Buschor, Gr. 
Vasen, σ. 58. Brock, BSA 44 (1949),σ. 34 καί Str0m, έ.ά. σ. 267. Αύτη ή όμάς θεωρείται ύπό τοϋ Κοντο- 
λέοντος έν AM 1958, σ. 134 ώς ύστερογεωμετρική προβαθμίς τών μηλιακών.
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ό ζωγράφος, δσον άφορςί εις τήν διακόσμησιν τοϋ λαιμοϋ, δεν περιωρίσθη είς τήν έπα- 
νάληψιν απλώς καί μόνον τοϋ κοσμήματος, άλλ’ δτι άντέγραψεν δλόκληρον τήν διακό- 
σμησιν τοϋ λαιμοϋ τοϋ δηλιακοϋ άμφορέως, άντικαθιστών μόνον τό κόσμημα τών ζητοει- 
δών γραμμών διά τών αντιθέτου φοράς πεπληρωμένων τριγώνων35.

Τό αυτό πρότυπον, ώς καί τόν στενώς μετ’ αύτοϋ συναπτόμενον άμφορέα Abl, ακο
λουθεί ό ζωγράφος μας και διά τήν διακόσμησιν τοϋ κάτω ήμίσεος τοϋ άγγείου. Προτιμά 
δηλαδή τήν συνήθη κατά τούς ύστερογεωμετρικούς χρόνους ρυθμικήν έναλλαγήν φωτός 
καί σκιάς άντί τής σχεδόν απολύτου κυριαρχίας τοϋ μαύρου χρώματος, ή όποια θά άπο- 
τελέση κανόνα διά τούς ζωγράφους τοϋ 7ου αίώνος. Έκ τών άνωτέρω καθίσταται φανερόν, 
δτι ό άμφορεύς έκ Περισσής είναι έργον τοϋ ίδιου έργαστηρίου, έκ τοϋ όποίου προέρ
χονται καί οί άναφερθέντες ύστερογεωμετρικοί άμφορεΐς τής Δήλου Abl καί Ab2 καί 
δτι άντιπροσωπεύει τήν έντός τής άνατολιζούσης πλέον έποχής άμεσον τούτων συνέ
χειαν.

Οί λοιποί άμφορεΐς τής όμάδος Ab, ήτοι οί Ab3, Ab7 ( Delos XV, πίν. XVI) καί οί 
τοϋ «Besondere Gruppe» τοϋ Pfuhl ( AM 28 (1903) J14 - J17, Beil. XXX2 - 4, σ. 192 ) θά 
πρέπη νά θεωρηθοϋν ώς έργα μεταγενέστερα τοϋ άμφορέως έκ Περισσής36, διότι παρου
σιάζουν τό κυριώτερον γνώρισμα τής άποσυνθέσεως, τής υπό τών άμφορέων Abl καί 
Ab2 άντιπροσωπευομένης παραδόσεως, ήτοι τήν βαθμιαίαν ύποχώρησιν τοϋ μαύρου 
χρώματος τής διακοσμήσεως πρό τής κυριαρχίας τής άνοικτοχρώμου έπιφανείας τοϋ 
πηλοϋ. Ένφ είς τούς άμφορεΐς Abl καί Ab2 τό κάτω ήμισυ τοϋ σώματος καλύπτεται 
σχεδόν έξ όλοκλήρου δι’ εύρειών ταινιών μαύρου χρώματος, είς τόν Ab3 τής Δήλου, 
τούς J16 καί J14 τοϋ Pfuhl καί είς τόν τοϋ Μονάχου (Πίν. 83β) τό πλάτος τών ταινιών 
έλαττοϋται καί άποβαίνει ίσον προς τό πλάτος τών έδαφοχρώμων ταινιών. Τέλος είς τόν 
J17 τοϋ Pfuhl καί τόν Ab7 τής Δήλου περιορίζεται τόσον, ώστε άντί ταινιών έχομεν 
λεπτάς γραμμάς μαύρου χρώματος.

Άνάλογον είκόνα παρουσιάζουν καί τά επί μέρους κοσμήματα τών ώμων τών ώς ύπο- 
γεωμετρικών χαρακτηρισθέντων άμφορέων, τά όποια χάνουν βαθμηδόν τήν άρχικήν των 
σημασίαν καί άποδίδονται χωρίς έπιμέλειαν καί άκρίβειαν. Ούτως, αί λεπταί 
όριζόντιαι γραμμαί τής ύπό τάς λαβάς ζώνης τοϋ ύστερογεωμετρικοϋ άμφορέως Abl 
εις μέν τόν Ab3 περιορίζονται είς άριθμόν, είς δέ τόν J17 άντικαθίστανται υπό μιας 
λεπτής ταινίας μαύρου χρώματος. Επίσης ό είς μετόπας χωρισμός τών ώμων διά λεπτών 
κατακορύφων γραμμών χάνει είς τούς δύο τελευταίους άμφορεΐς τήν καθαρότητα καί 
τήν άκρίβειαν, τήν όποιαν έχει είς τόν Abl. Τέλος νεώτερος δλων είναι προφανώς ό 
άμφορεύς Ab7, τοϋ όποίου αί μετόπαι φέρουν είς τάς γωνίας των ώς μόνον παραπληρω
ματικόν κόσμημα άνά μίαν τελείαν, δπως καί αί μετόπαι τοϋ είς τήν άνατολίζουσαν 
πλέον έποχήν άνήκοντος άμφορέως Pfuhl J1 (Π ί ν. 79 α-β). Τήν νεωτέρανχρονολογι
κήν βαθμίδα τοϋ Ab7 έπιβεβαιώνει καί τό κεντρικόν κόσμημα τών μετοπών, δπου άντί 
τροχοϋ υπάρχουν τρεις όμόκεντροι κύκλοι μετ’ άκτίνων. ’Εάν άφαιρέσωμεν τάς άκτΐνας 
καί προσθέσωμεν τέταρτον κύκλον, φθάνομεν είς τό κόσμημα τής μεσαίας μετόπης τοϋ 
έπίσης μεταγενεστέρου άμφορέως Abl2 (Delos XV, πίν. XVI). Τοιουτοτρόπως διά 
τής μικρας ταύτης παραλλαγής φθάνομεν είς τά πρώτα στενώς μετά τής γεωμετρικής 
παραδόσεως συνδεδεμένα άγγεΐα τής άρχαϊκής πλέον έποχής.

35. Όμοίαν διάταξιν έχει καί ή διακόσμησις τοϋ λαιμοϋ τοϋ άμφορέως Pfuhl J16.
36. Έπί τοϋ προκειμένου J. Brock ε.ά. σ. 75 καί R. Μ. Cook, Greek painted Pottery, σ. 106.
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Στοιχεία άρχαϊκά άνευρίσκομεν έπίσης καί είς τήν διακόσμησιν των ώμων των άμφο- 
ρέων Pfuhl J14 καί Μονάχου (Πίν. 83α-β), οί όποιοι είναι έργα τοϋ ίδιου ζωγράφου. 
Ό ζωγράφος ουτος αντιγράφει μέν τήν διά μιας μετόπης διακόσμησιν των ώμων έξ 
άγγείων άντιπροσωπευτικών των νέων άλλ’ άγνωστων είς αυτόν τάσεων, ώς είναι π.χ. 
ό άμφορεύς τής Περισσής, άκολουθεϊ όμως τά διδάγματα τής γεωμετρικής παραδόσεως 
ώς πρός τό είδος καί τήν διάταξιν των κοσμημάτων, τά όποια περικλείει ή μετόπη. Ένω 
δηλαδή απεικονίζει συμμετρικώς τά έπί μέρους διακοσμητικά θέματα τής μετόπης των 
ώμων, όπως π.χ. τά πτηνά ή τούς ρόμβους μεταξύ των κεραιών τοΰ σταυροϋ, άγνοεϊ τήν 
έντός τοϋ χώρου συμμετρικήν διάταξιν τοϋ συνόλου των κοσμημάτων37. Έκτος τούτου 
ό μικρογραφικός χαρακτήρ των κοσμημάτων άντιτίθεται πρός τον ένιαΐον χώρον τής 
μιας μετόπης, τής όποιας ή δημιουργία είναι συνδεδεμένη πρός τήν παρουσίαν μεγάλων 
μορφών. Τέλος ή ελλείψει προκαθωρισμένου σχεδίου τυχαία πλήρωσις τοΰ χώρου, 
χαρακτηριστικόν ώσαύτως στοιχεΐον τών ύπογεωμετρικών έργων, είναι ιδιαιτέρως 
φανερά είς τήν διακόσμησιν τοΰ λαιμοϋ καί είς τό σημεΐον τών ώμων, όπου φύονται 
αί λαβαί ( Π ί ν. 87 β).

Άνάλογον άνάμειξιν στοιχείων τής ύστερογεωμετρικής καί πρωίμου αρχαϊκής 
έποχής παρουσιάζει καί ή διακόσμησις τών ώμων τοϋ άμφορέως Pfuhl J16. Ένω είς 
έκάστην όψιν τοΰ άγγείου έχομεν άνά μίαν μετόπην, τά κοσμήματά της χωρίζονται είς 
τρεις αύτοτελεΐς ενότητας, δυναμένας νά διακοσμήσουν ισαρίθμους μετόπας. Αί κατα- 
κόρυφοι όφιοειδεΐς γραμμαί τονίζουν βεβαίως τον χωρισμόν τών κοσμημάτων είς τρεις 
ένότητας, άποτελοΰν όμως μάλλον στοιχεία τής όλης διακοσμήσεως παρά σαφή διαχω- 
ριστικά όρια μετοπών. Τοΰτο όφείλεται είς τό γεγονός ότι ό άμφορεύς J16 είναι εν ύπο- 
γεωμετρικόν έργον σύγχρονον τών πρωίμων άνατολιζόντων άμφορέων τοϋ « γραμμικοΰ 
νησιωτικοϋ» ρυθμοϋ38 καί όπωσδήποτε νεώτερον τοϋ άμφορέως Ab2, τοϋ όποιου τό 
κάτω ήμισυ τοϋ σώματος καλύπτεται διά ταινιών μαύρου χρώματος. Είναι δέ παλαιότε- 
ρος ό Ab2 τών τριών προαναφερθέντων, όχι μόνον διότι τό κάτω ήμισυ τοΰ σώματος 
καλύπτεται έξ όλοκλήρου διά ταινιών μαύρου χρώματος, ώς καί τοΰ ύστερογεωμετρικοΰ 
άμφορέως Abl, άλλά έπίσης διότι ή διά μιας μετόπης διακόσμησις τών ώμων του είναι 
συμπτωματική. Ή παράλειψις δηλαδή τής μεσαίας όμάδος τών λεπτών κατακορύφων 
γραμμών δεν οφείλεται είς συνειδητήν άντιγραφήν νέας διακοσμητικής διατάξεως, ώς 
εΐδομεν είς τούς άμφορεϊς Pfuhl J16, J14 καί τον τοΰ Μονάχου, άλλά είς τήν έλλειψιν 
χώρου. Ή χρονική έξ άλλου σχέσις τών Ab2 καί Abl έπιβεβαιοϋται καί έκ τών κοσμη
μάτων τών μετοπών, ώς έπίσης καί έκ τής διατάξεώς των, τά όποια είναι στενώς συνδεδε- 
μένα πρός τά τών άμφορέων τοΰ «Besondere Gruppe»39. Τήν συνέχειαν τών δύο τούτων 
άμφορέων έντός τής άνατολιζούσης έποχής, προσφέρει ό άμφορεύς έκ Περισσής, ό 
όποιος έχει κληρονομήσει έκ τούτων τάς πολλάς ταινίας μαύρου χρώματος διά τό κάτω 
ήμισυ τοΰ σώματος, ώς καί τήν είς δύο ζώνας διάταξιν τών κοσμημάτων τοΰ λαιμοΰ.

Ή σημειωθεΐσα έξάρτησις τοΰ ένταΰθα παρουσιαζομένου άμφορέως έκ τής ύστερο-

37. Τήν άδυναμίαν ταύτην διορθώνει είς τό δεύτερον εργον του, τόν αμφορέα τού Μονάχου, όπου 
γνωρίζων ήδη τάς δυσχερείας διακοσμήσεως τού ένιαίου χώρου τής μιας μετόπης, περιορίζει τήν εκτα- 
σίν της διά τής προσθήκης δύο κατακορύφων άλύσεων δικτυωτών ρόμβων παρά τάς όμάδας τών κατα
κορύφων γραμμών καί τοποθετεί έν συνεχεία συμμετρικώς τά έκατέρωθεν τού ρόμβου κοσμήματα.

38. Kontoleon έ.ά., σ. 136.
39. Αύτόθι, σ. 128, σημ. 57.
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γεωμετρικής παραδόσεως έπιβεβαιοΟται διά μίαν άκόμη φοράν καί έκ τής διακοσμή- 
σεως των ώμων τής όπισθίας δψεως, δπου δ ζωγράφος δέν περιορίζεται μόνον εις τήν 
άπλήν χρησιμοποίησιν γνωστού ήδη θέματος, έν προκειμένω τοϋ πτηνού, άλλ’ άκολου- 
θεϊ μετά συνέπειας τήν παλαιάν παράδοσιν. Ένώ, ώς έκπρόσωπος τής άνατολιζούσης 
έποχής, έξαίρει δλως ιδιαιτέρως τήν παράστασιν των ώμων τής μιας δψεως τοΰ άγγείου, ή 
όποια άποβαίνει ούτως ή κυρία δψις, δέν παύει νά ένδιαφέρεται συγχρόνως καί διά τήν 
διακόσμησιν τής όπισθίας40. Επηρεασμένος προφανώς έκ των ύστερογεωμετρικών άμ- 
φορέων, των όποιων άμφότεραι αί δψεις είναι ζωγραφικώς ισοδύναμοι, δέν κοσμεί τάς 
δύο μικράς μετόπας δΤ απλών γραμμικών κοσμημάτων, ώς συνηθίζεται εις δλους σχεδόν 
τούς άμφορεΐς τοΰ «γραμμικού νησιωτικού» ρυθμοΰ, άλλά τοποθετεί ζώα, δπως καί εις τήν 
μεγάλην μετόπην τής έμπροσθίας πλευράς. Οϋτω διατηρείται μεταξύ τών δύο δψεωντοΰ 
άμφορέως ώς κατάλοιπον τής ύστερογεωμετρικής παραδόσεως μία, έστω καί έξωτερι- 
κή, σχέσις, δηλαδή ή χρησιμοποίησις όμοιογενών διακοσμητικών θεμάτων, ή όποια 
δέν έπανευρίσκεται εις τούς άλλους « γραμμικούς νησιωτικούς » άμφορεΐς41.

Έάν, έν συνεχεία, ίδωμεν μεμονωμένως τήν διακόσμησιν τής όπισθίας δψεως τοΰ 
άμφορέως, θά διαπιστώσωμεν δτι ή δλη μέν διάταξις έπαναλαμβάνεται επί ένός ύστερο- 
γεωμετρικοΰ σκύφου (Delos XV, πίν. XXXI,άριθ. 72), άνήκοντος εις τό έργαστήριον 
τής όμάδος Ab, ένώ ό τύπος τοΰ πτηνοΰ άπαντα δχι μόνον επί τοΰ δηλιακοΰ σκύφου, 
άλλά καί έπί τριποδικής βάσεως (Delos XV, πίν. LIIIA, άριθ. 17) τοΰ ίδιου μέν εργαστη
ρίου, όλίγον δμως μεταγενεστέρας τοΰ σκύφου. Ή μικροτέρα χρονική άπόστασις μετα
ξύ τής τελευταίας καί τοΰ άμφορέως τής Περισσής ερμηνεύει καί τήν μεγαλυτέραν 
ομοιότητα, ή όποια υπάρχει μεταξύ τών πτηνών τών δύο τούτων άγγείων.

Άνάλογον δμως ομοιότητα παρουσιάζει καί τό πτηνόν εις τον λαιμόν τοΰ ναξιακού 
άμφορέως Bb7 (Delos XV, πίν. XXXV), ή οποία δέν όφείλεται βεβαίως εις τήν κοινήν 
εργαστηριακήν προέλευσιν τοΰ δημοσιευομένου άμφορέως μετά τοΰ ναξιακοΰ. Ή όμοιό- 
της αύτη θά πρέπη νά θεωρηθή ώς μία μεμονωμένη περίπτωσις, ή οποία, προστιθεμένη 
εις άλλας άναλόγους, πιστοποιεί τούς στενούς δεσμούς μεταξύ τών άγγείων Ab - «γραμ
μικών νησιωτικών» καί εκείνων τοΰ ναξιακοΰ έργαστηρίου. Είναι δέ μεμονωμένη, 
διότι δλα τά υπόλοιπα γνωστά πτηνά έπί ναξιακών άγγείων διακρίνονται, έν σχέσει πάντο
τε προς τά πτηνά τών δύο άνωτέρω όμάδων, διά τήν δυσκαμψίαν των, τά γωνιώδη περι
γράμματα καί τό άνευ βαρύτητος σώμα42.

Παρά τήν ύπάρχουσαν τυπολογικήν ομοιότητα τά πτηνά τοΰ άμφορέως έκ Περισσής

40. Διά τήν διακόσμησιν τής όπισθίας δψεως τών άνατολιζόντων ναξιακών άγγείων βλ. Karusos 
έ.ά., σ. 171 καί Kontoleon έ.ά., σ. 128.

41. Ό άμφορεύς τοϋ Μουσείου τής Θήρας, Thera II, άριθ. 15, δέν άποτελεϊ έξαίρεσιν, διότι ή ταχεία 
καί άμελής, σχεδόν ίχνογραφική, άπόδοσις τών πτηνών τής μετόπης τής όπισθίας δψεως δεικνύει τό 
περιωρισμένον ένδιαφέρον τοϋ ζωγράφου διά τήν όψιν ταύτην τοϋ άγγείου, πράγμα τό όποιον καθί
σταται άλλωστε έμφανές καί έκ τής διακοσμήσεως τοϋ λαιμοϋ καί τών ζωνών τοϋ ώμου. Ό ζωγράφος 
μας άντιθέτως έχει σχεδιάσει τό ίδιον έπιμελώς τόσον τούς ίππους δσον καί τά πτηνά. Ό Κοντολέων, 
έ.ά. σ. 128, σημ. 57, βλέπει όρθώς εις τήν παράστασιν τής όπισθίας δψεως τοΰ ώς άνω άμφορέως ναξια
κήν έπίδρασιν. Έπί τούτου βλ. καί Strpm, έ.ά. σ. 230, σημ. 25.

42. D0Ios XV, πίν. XXXVIII, 25 καί 3. Πίν. XXXV, 6. Έργον 1963, σ. 151, είκ. 163 καί 164. Τά 
ώς άνω χαρακτηριστικά είναι σαφή καί εις παλαιότερα παραδείγματα, δπως π.χ. εις τόν έκ Κουρίου 
κρατήρα τής Ν. 'Υόρκης (Κοντολέων, ΑΕ 1945 - 47, σ. 12, είκ. 4) καί εις τόν κρατήρα τοϋ Scheurleer 
( αύτόθι, σ. 14, είκ. 6 ). Δυστυχώς έλλείπουν τά πρός σύγκρισιν σύγχρονα « παριακά » άγγεΐα.
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δέν πρέπει νά είναι σύγχρονα τών άναφερθέντων ύστερογεωμετρικών παραδειγμάτων : 
τό σώμα των έχει άποκτήσει μεγαλύτερον δγκον, ένφ τό ύψος τού λαιμού — ούτος δέν 
φύεται πλέον εκ τού Ισχυρώς προεξέχοντος στέρνου, αλλά συνδέεται όργανικώτερον 
μετ’ αυτού — έχει περιορισθη χάρις εις τήν πρόσθετον γραμμήν, τήν άκολουθοΰσαν 
τό περίγραμμα τής ράχεως. Επίσης τό μεγαλύτερον μεταξύ των ποδών διάστημα δίδει 
είς τήν μορφήν στατικότητα, άντισταθμιζομένην υπό τού καμπυλουμένου λαιμού καί 
τής έλαφρώς καμπτομένης ουράς. Τέλος δέ ή μεγαλυτέρα πληρότης τού σώματος, έν 
σχέσει πάντοτε πρός τά άναφερθέντα ύστερογεωμετρικά παραδείγματα, καί ή ένότης 
τών περιγραμμάτων, ξένη πρός τήν μικρογραφικήν διακοσμητικήν άντίληψιν των γεω
μετρικών χρόνων, έναρμονίζεται πρός τάς μορφάς τής παραστάσεως τής έμπροσθίας 
όψεως τού άμφορέως. Τήν βαθμίδα έξελίξεως τών πτηνών τού δημοσιευομένου άμφορέως 
άντιπροσωπεύει τό πτηνόν τού ελλιπούς άμφορέως ΑΜ3 τού Μουσείου τής Δήλου 
(Delos XV, πίν. XVII). Ή λοιπή όμως διακόσμησις τού άγγείου τούτου, πλήν τής 
μετόπης, ένθυμίζει τόν μεταγενέστερον άμφορέα Pfuhl J7 τού Μουσείου τής Θήρας43. 
Τό στοιχεΐον τούτο δέν άποτελεϊ πάντως χρονολογικόν τεκμήριον διά τό σύγχρονον 
τών άμφορέων ΑΜ3 καί Pfuhl J7, διότι τά διακοσμητικά θέματα τών «γραμμικών νησιω
τικών» άμφορέων καί ή διάταξις τούτων, έξαιρέσει τών παραστάσεων τών μετοπών, 
έπαναλαμβάνεται κατά τυπικόν τρόπον καθ’ δλον τό α' ήμισυ τού 7ου αίώνος. Έάν είς 
τά άνωτέρω προσθέσωμεν καί τό γεγονός δτι τό πτηνόν άποτελεϊ μέρος τής διακοσμή- 
σεως τών ώμων τής έμπροσθίας δψεως τού άμφορέως Abl3, δπου συνήθως τίθεται ή 
πλέον έξειλιγμένη παράστασις έν σχέσει πρός τήν υπόλοιπον διακόσμησιν τού άγ
γείου, τότε θά πρέπη διά τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν τού δηλιακοΰ άμφορέως Abl3 
νά περιορισθώμεν μόνον είς τήν παράστασιν τής δεξιάς μετόπης. Αύτη συνάπτεται 
τυπολογικώς καί έξελικτικώς ασφαλώς πρός τήν παράστασιν τού πτηνού τής όπισθίας 
δψεως τού άμφορέως έκ Περισσής. Γνωστού δντος, ότι ή παράστασις τής όπισθίας 
πλευράς είναι πάντοτε πλέον συντηρητική, θά ήδύνατο νά ίσχυρισθή τις, ότι ό άμ- 
φορεύς ΑΜ3, έχων έπί τής έμπροσθίας δψεως τό θέμα τής όπισθίας τού άμφορέως έκ 
Περισσής, είναι καί ό παλαιότερος44.

Τό συμπέρασμα δμως τούτο δέν είναι άσφαλές, διότι μεταξύ τών δύο άγγείων, παρά 
τήν σημειωθεΐσαν όμοιότητα τών πτηνών, υπάρχουν καί ουσιώδεις διαφοραί δυσχεραί-

43. Τοΰτο παρετήρησεν ήδη ό Dugas ( Delos XV, σ. 28 ). Τήν ναξιακήν καταγωγήν τοϋ άμφορέως 
Abl3 καί τοϋ Abl2 ύπεστήριξεν ό Καροΰζος, έ.ά. σ. 190, σημ. 13. Οί δύο ούτοι άμφορείς θά πρέπη 
νά ένταχθοΰν μεταξύ τών «γραμμικών νησιωτικών» (βλ. Strpm, έ.ά. σ. 244, σημ. 79) λόγο) σχήματος καί 
διακοσμήσεως. Άξιον παρατηρήσεως είναι, δτι τό σώμα των άντί νά μειοΰται άποτόμως εις τό κάτω 
ήμισυ τής κοιλίας, ώς είς τούς άμφορείς μετά χαμηλής βάσεως, καμπυλοϋται όμαλώς, διά νά σταθή έπί 
ύψηλοΰ ποδός. Ό λαιμός έξ άλλου τοϋ Abl2 δέν έχει τό ύψος καί τόν δυναμισμόν τοϋ λαιμοϋ τών άμφο
ρέων τών ύστερογεωμετρικών χρόνων. 'Ως πρός τήν διακόσμησιν πάλιν ή είς τρεις μετόπας ένταξις 
τών διακοσμητικών θεμάτων τών ώμων δέν άπαντά έπί τών ύστερογεωμετρικών άμφορέων τής όμάδος 
Ab, ένώ αί όριζόντιοι καί κατακόρυφοι ζώναι τών τελειών τοϋ Abl2 καί ή ζώνη τών κατακορύφων ται
νιών ύπό τάς μετόπας τοϋ ΑΜ3 έπανευρίσκονται άντιστοίχως είς τούς άμφορείς Pfuhl J7 τής Θήρας 
καί Thera II, άριθ. 9 τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

44. Τό σωζόμενον τμήμα πρέπει νά άνήκη είς τήν έμπροσθίαν δψιν τοϋ άμφορέως, διότι άνάλογον 
διάταξιν παρουσιάζει καί ή διακόσμησις τής έμπροσθίας δψεως τοϋ άμφορέως Pfuhl J7. Επομένως, καί 
άν άκόμη δεχθώμεν, δτι τό σωζόμενον τμήμα τοϋ Abl3 άνήκει είς τήν όπισθίαν πλευράν, θά πρέπη νά 
θεωρηθή ό άμφορεύς ούτος σύγχρονος τοϋ δημοσιευομένου, έφ’ δσον τά πτηνά των άντιπροσωπεύουν 
τήν ιδίαν βαθμίδα έξελίξεως.
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νουσαι τήν χρονολογικήν συσχέτισίν των. ’Οφείλονται δέ αύται είς τήν ταυτόχρονον 
παρουσίαν δύο διαφόρων καλλιτεχνικών ρευμάτων, των όποίων ή παράλληλος έξέλιξις 
λόγφ έλλείψεως έπαρκών παραδειγμάτων δυσκόλως δύναται νά καθορισθή. Πάντως 
είναι σαφές ότι ό άμφορεύς ΑΜ3 αντιπροσωπεύει τήν μικρογραφικήν παράδοσιν τών 
ύστερογεωμετρικών χρόνων, ιδιαιτέρως προσφιλή είς τήν όμάδα τών «γραμμικών νησιω
τικών » άμφορέων καί ιδιαιτέρως σαφή είς τούς δύο παλαιοτέρους αμφορείς, ήτοι τούς 
Pfuhl J1 καί Thera Π, άριθ. 6 τοϋ Μουσείου τής Θήρας45 (Πίν. 79 α-β, 80α-β), έν άντιθέσει 
πρός τόν άμφορέα τής Περισσής, τοϋ όποιου οι ίπποι τής έμπροσθίας μετόπης τών ώμων 
προαγγέλλουν είς τό τέλος ήδη τοϋ 8ου αϊώνος τάς μορφάς τής οίνοχόης τοϋ Βρεττα- 
νικοϋ Μουσείου, τών άμφορέων τής Στοκχόλμης, τοϋ Leyden καί τής Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων.

Ή έντός τοϋ β' τετάρτου τοϋ 7ου αίώνος παρουσία τών μορφών τούτων θά ήτο 
δυσερμήνευτος, έάν δέν υπήρχον ήδη έκ τών αρχών τής άνατολιζούσης εποχής,παραλλή- 
λως πρός τούς μικρογραφικής παραδόσεως αμφορείς, έργα προδιαγράφοντα τήν δημιουρ
γίαν τών άνωτέρω μορφών, ως ό δημοσιευόμενος άμφορεύς.

Τάς προϋποθέσεις διά τήν δημιουργίαν τών μορφών τούτων προητοίμασεν ήδη ό 
γεωμετρικός ρυθμός διά τής δημιουργίας τής μετόπης46, έντός τής οποίας ήδύναντο αύται 
νά άναπτυχθοϋν. Όταν δέ πρός τό τέλος τής ύστερογεωμετρικής εποχής άπέκτησεν ή 
μετόπη πλήρη αύτάρκειαν έναντι τής ύπολοίπου διακοσμήσεως τοϋ άγγείου, τό μέγε
θος της έξηρτατο πλέον έκ τοϋ θέματος, τό όποιον περιέκλειεν. Ούτως έχομεν κατά τήν 
έποχήν ταύτην άγγεϊα, τών όποίων ό χώρος τών ώμων δέν διαιρείται είς μικράς μετόπας, 
αλλά μένει ένιαΐος, προοριζόμενος νά δεχθή όλίγας καί μεγάλας μορφάς. Τοιαϋτα όμως 
άγγεϊα έλλείπουν έκ τής όμάδος Ab, τής όποιας οί άμφορεΐς Abl καί Ab2 άποτελοΰν 
τήν κατά τούς ύστερογεωμετρικούς χρόνους προβαθμίδα τών « γραμμικών νησιωτικών» 
άμφορέων. Ή έλλειψις αυτή είναι ίσως τυχαία, όπωσδήποτε όμως δέν δυνάμεθα νά δε- 
χθώμεν ότι ή διακόσμησις τών ώμων τής έμπροσθίας όψεωςτοΰ δημοσιευομένου άμφο- 
ρέως άποτελεΐ τήν διάδοχον μορφήν τής διακοσμητικής διατάξεως τών ώμων τών ύστε
ρογεωμετρικών άμφορέων Abl καί Ab2 τής Δήλου.

Άντιθέτως πρός τήν όμάδα ταύτην τρία ύστερογεωμετρικά άγγεϊα έκ τοϋ ναξιακοΰ 
κύκλου, έχοντα κοινά διακοσμητικά στοιχεία μετά τοϋ άμφορέως έκ Περισσής, ήτοι

45. Διά τήν χρονολόγησίν των βλ. Strpm ε.ά. σ. 226, σημ. 12. Ή σχέσις τών δύο τούτων άμφορέων 
μετά τών γεωμετρικών γραμμικών τής Κορίνθου είναι άναμφισβήτητος. Ή μεγαλυτέρα δμως σωματι- 
κότης τών πτηνών τών κυκλαδικών άμφορέων ( πρβλ. τό πτηνόν τού έκ Κνωσού άρυβάλλου BSA 29 
(1927 - 28), πίν. 10, 6 χρονολογούμενον ύπό τοϋ Payne είς τήν πρώιμον άνατολίζουσαν έποχήν) καί ή 
σχέσις των πρός τάς άναλόγους κυκλαδικάς παραστάσεις ( βλ. καί Dunbabin, JHS 68 (1948), σ. 66, σημ. 
60, ό όποιος ύποστηρίζει τήν χαμηλοτέραν χρονολόγησίν τών κυκλαδικών έν σχέσει πρός τά κορινθια
κά ) μας άναγκάζει νά τούς χρονολογήσωμεν είς τό τελευταϊον τέταρτον τού 8ου αίώνος καί νά τούς 
ίδωμεν ώς μίαν παράλληλον δημιουργίαν πρός τήν τής όμάδος Ab.

Οί δύο οΰτοι άμφορεΐς είναι έργον όχι μόνον τοϋ ίδιου άγγειοπλάστου (βλ. σ. 116) άλλά καί τοϋ 
ίδιου ζωγράφου, διότι δεικνύουν πλήν τής έν γένει μανιεριστικής διαθέσεως τήν ίδιαν άγάπην διά τά 
διάγραμμα τρίγωνα· ή σωματική διάπλασις τών πτηνών καί ό τρόπος στηρίξεως τούτων έπί τής όριζον- 
τίου γραμμής τής μετόπης είναι έντελώς όμοια, όπως καί ό χωρισμός τοϋ άγγείου είς ζώνας. Τέλος ή 
μεταξύ των όμοιότης έπεκτείνεται καί είς τό κόσμημα τοϋ χείλους, ώς καί είς τό πλάτος τών εύρειών 
ταινιών, αί όποϊαι καλύπτουν τό μεγαλύτερον τμήμα τοϋ σώματος τοϋ άμφορέως.

46. Β. Schweitzer, AM 43 (1918), σ. 93-113.
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τήν διά μιας μετόπης διακόσμησιν των ώμων καί τό θέμα τοϋ βόσκοντος ίππου47, δύνανται 
νά θεωρηθοϋν ώς πρόδρομοι μορφαί τής διακοσμήσεως τών ώμων του. Τά άγγεϊα ταΟτα 
είναι κατά σειράν: 'Ο άμφορεύς τοϋ Βερολίνου άριθ. 3901 (Πί ν. 85 α )48, ό όποιος συνεδέ- 
θη μετά τής όμάδος Ο τοΰ Pfuhl καί άπεδόθη εις τό ναξιακόν έργαστήριον49, άν καί όρθό- 
τερον είναι νά δεχθώμεν τήν έκ τής ’Αττικής καταγωγήν τούτου ( R. Young, Hesperia, 
Suppl. Π, σ. 26, άριθ. IV,2) παρά τήν άναμφισβήτητον κυκλαδικήν έπίδρασιν50, ό άδη- 
μοσίευτος κρατήρ τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου ’Αθηνών άριθ. 842 (Πίν. 84 α-β), ό όποιος 
καθ’ ύπόδειξιν τοϋ Kunze συνεσχετίσθη ύπό τοΰ Greifenhagen προς τόν άμφορέα τοϋ 
Βερολίνου καί έχαρακτηρίσθη ώς δημιούργημα τοϋ νησιωτικοϋ κύκλου51 καί ό κρατήρ 
τοϋ Cambridge ( Π ί ν. 86 α )52, ό όποιος δεν είναι δυνατόν νά άποχωρισθή τής όμάδος 
Ο τοΰ Pfuhl, λόγω τής μεγάλης όμοιότητός του μετά τοϋ άμφορέως Pfuhl 02 (AM 28 
(1903) Beil. XXXVII)53.

Τά μεταξύ τών άγγείων τούτων καί τοϋ δημοσιευομένου άμφορέως κοινά γνωρίσμα
τα, δεικνύοντα έστω καί έξωτερικήν τινα όμοιότητα, άναφερομένην εις τάς έπί μέρους 
μορφάς τής διακοσμήσεως, όπως π.χ. εις τήν μετόπην τών ώμων ή εις τήν κάτωθεν ταύ- 
της ζώνην, έρμηνεύονται καί έκ τής μεταξύ των ύπαρχούσης χρονικής σχέσεως. Ταύτην 
δυνάμεθα νά καθορίσωμεν βάσει τών παραπληρωματικών κοσμημάτων, τών όποιων ό 
άριθμός περιορίζεται βαθμηδόν έκ τοϋ άμφορέως τοϋ Βερολίνου προς τόν κρατήρα τοϋ 
Έθνικοϋ Μουσείου ’Αθηνών καί έν συνεχείς έκ τοϋ κρατήρος τοϋ Cambridge πρός τόν 
άμφορέα τής Περισσής. Προσέτι άλλάζει καί ή σχέσις τών κοσμημάτων πρός τήν κυρίως 
παράστασιν, έφ’ όσον είς μεν τό πρώτον άγγεΐον άναπτύσσονται άμφότερα, κοσμήματα 
δηλαδή καί ίπποι, έφ’ ένός επιπέδου, ένφ εις τά δύο τελευταία τά άπλα γεωμετρικά κοσμή
ματα, άποχωριζόμενα τής παραστάσεως, άποτελοΰν τρόπον τινά τό βάθος, προ τοΰ οποίου 
προβάλλονται οί ίπποι. Τοΰτο καθίσταται σαφέστερον είς τόν δημοσιευόμενον άμφορέα.

47. Ή παρουσία τοΰ θέματος τούτου έπί τοΰ έκ Κουρίου κρατήρος (σημ. 42 ), τών έκ Σάμου όστρά- 
κων δύο κανθάρων ( AM 58 (1933), πίν. I, 1, Beil. XXVIII, 8 καί XXIX, 1), έπί τοΰ δημοσιευομένου άμφο
ρέως καί έπί τών τριών ύστερογεωμετρικών άγγείων τοΰ ναξιακοΰ κύκλου είναι αντίθετος πρός τήν 
άποψιν τοΰ Brock, BSA 44 (1949), σ. 78, σημ. 86, ό όποιος άναφέρων μόνον δύο ναξιακά παραδείγματα, 
ύποστηρίζει τόν έκ τής ’Αττικής δανεισμόν του.

48. Boelau, Jdl 13 (1888), σ. 355, σημ. 22. Thera II, σ. 188. Pfuhl, AM 28 (1903), σ. 210.
49. Διά τήν ναξιακήν καταγωγήν τής όμάδος Ο τοΰ Pfuhl βλ. ΑΕ 1945-47, σ. 4, σημ. 1 (Κοντο- 

λεων). Ό Buschor AM 54 (1929), σ. 142 τήν θεωρεί παριακήν, ένφ ή Str0m, ε.ά. σ. 223, σημ. 7 καί σ. 
226, σημ. 12 έντάσσει μόνον τόν άμφορέα Pfuhl 03 μεταξύ τών «γραμμικών νησιωτικών».

50. Γενικώς περί τών κυκλαδικών έπιδράσεων έπί τής άττικής άγγειογραφίας τοΰ 7ου αίώνος 
βλ. Ε. Brann, Athenian Agora, VIII, σ. 21 κ.έ. ’Αντίθετος τής άπόψεως ταύτης είναι ό J.M. Cook, Gno
mon 34 (1962), σ. 823 καί τελευταίως ό Ά. Δεληβορριάς, ΑΔ 20 (1965): Μέρος Α', σ. 72.

51. ΑΑ 50 (1935), σ. 408, σημ. 1.
52. CVA Cambridge 2, III G, πίν. 15 άριθ. 8, άποδιδόμενον ύπό τής Lamb είς τό βοιωτικόν έργα

στήριον.
53. Τήν έκ τοΰ ναξιακού έργαστηρίου προέλευσιν τοΰ κρατήρος έπιβεβαιώνει καί ή μεταξύ τοΰ 

ίππου τής μετόπης του καί τών ίππων τών ναξιακών όστράκων τής Δήλου Be 4 (Delos XV, πίν. LIV Α) 
ύπάρχουσα όμοιότης σχεδίου. Αΰτη είναι ίσως μεγαλυτέρα ή ή ύπό τοΰ Boardman σημειωθεΐσα όμοιό- 
της (BSA 47 (1952), σ. 19, πίν. 4) μεταξύ τών ίππων τοΰ κρατήρος καί τοΰ έρετριακοΰ άμφορέως Α1, 
έπί τής όποιας έστηρίχθη ούτος διά τήν άπόδοσιν τοΰ πρώτου είς τό έρετριακόν έργαστήριον. ’Αλλά 
καί άν άκόμη δεχθώμεν τήν έρετριακήν προέλευσιν τοΰ κρατήρος τοΰ Cambridge ή τήν έκ τής ’Αττικής 
καταγωγήν τοΰ άμφορέως τοΰ Βερολίνου είναι δύσκολον νά άποχωρίσωμεν τά τρία άγγεϊα έκ τοΰ νησιω
τικού κύκλου καί είδικώτερον έκ τοΰ ναξιακού έργαστηρίου.
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Έάν δμως ίδωμεν τάς μορφάς των ίππων ανεξαρτήτως των παραπληρωματικών κο
σμημάτων, ή χωρίζουσα τόν άμφορέα τής Περισσής και τά τρία προαναφερθέντα αγγεία 
άπόστασις φαίνεται έκ πρώτης δψεως μεγαλυτέρα. Τοΰτο όφείλεται είς τό γεγονός, δτι 
δ δημοσιευόμενος άμφορεύς άποτελεϊ έργον ποιότητος καί έπομένως άντιπροσωπευτι- 
κόν δημιούργημα τής έποχής του, ένώ ό άμφορεύς τοϋ Βερολίνου, ό κρατήρ των ’Αθηνών 
και τού Cambridge έξαρτώμενοι έκ τής γεωμετρικής παραδόσεως, άντιπροσωπεύουν τό 
έργον πλέον συντηρητικών καί μέτριων ζωγράφων. Οί ζωγράφοι οδτοι γνωρίζουν, βε
βαίως, νά άντιγράφουν καί τούς νέους τρόπους διακοσμητικής συνθέσεως, τούς όποίους 
δεν έχουν οί ίδιοι δημιουργήσει, παρουσιάζουν δμως άδυναμίαν ως προς τήνάπόδοσιν τών 
μορφών καί τών κοσμημάτων. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι ή άνάμειξις παλαιών καί νέων 
στοιχείων, Ιδιαιτέρως φανερά είς τόν κρατήρα τού Cambridge, τού όποιου ό ίππος παρά 
τά γεωμετρικά του γνωρίσματα, δηλαδή τήν μόλις ύποδηλουμένην χαίτην ή τό τριγωνι
κόν καί άνευ έξαιρέσεως πρόσωπον, είναι σύγχρονος περίπου τών ίππων τοϋ άμφορέως 
έκ Περίσσης, κυρίως λόγω τής σωματικής του διαπλάσεως καί τών χαμηλών ποδών, τών 
όποιων δηλοϋνται αί άρθρώσεις54. Τοϋ κρατήρος τοϋ Cambridge πρωϊμώτερος πρέπει νά 
θεωρηθή ό κρατήρ τών’Αθηνών, όπου ό γεωμετρικός είς έμφάνισιν ίππος (Πίν. 50β) συν
υπάρχει μεθ’ έλικομόρφου κοσμήματος, άπεικονιζομένου είς τήν μετόπην τής έμπροσθίας 
δψεως (Π ί ν. 84 α). Τέλος πρωϊμώτερος δλων θά πρέπη νά είναι ό άμφορεύς τοϋ Βερολί
νου, δχι μόνον λόγω τών παραπληρωματικών του κοσμημάτων καί τοϋ περισσότερα γεωμε
τρικά στοιχεία έχοντος ίππου, άλλά κυρίως λόγφ τοϋ περιορισμένου ύψους τής μετόπης 
τών ώμων, ή όποια όμοιάζει προς εύρεΐαν διακοσμητικήν ζώνην. 'Οπωσδήποτε ή ύπό 
τοϋ Kubler χρονολόγησις τοϋ κρατήρος τών ’Αθηνών καί τοϋ κατά τι παλαιοτέρου άμφο
ρέως τοϋ Βερολίνου55 έντός τής δεκαετίας 740 - 730 είναι ίσως πολύ πρώιμος, ένφ ή ύπό 
τοϋ Young56 τοποθέτησις τοϋ τελευταίου περί τό 700 άντιτίθεται πρός τήν δλην έξέλιξιν 
τής κυκλαδικής άγγειογραφίας.

’Επειδή ή διά μιας μετόπης διακόσμησις τών ώμων τών άγγείων καί τό θέμα τοϋ 
βόσκοντος ίππου δέν άποτελοϋν γνωρίσματα μιας μόνον έποχής καί έπομένως δεν παρέ
χουν δυνατότητα έστω καί σχετικής χρονολογήσεως τοϋ άμφορέως μας, θά προσπαθήσω- 
μεν νά καθορίσωμεν ταύτην βάσει τών μορφών τής έμπροσθίας μετόπης τών ώμων, αί 
όποΐαι περισσότερον οίουδήποτε άλλου στοιχείου τής διακοσμήσεώς του άντιπροσω- 
πεύουν καί τόν χρόνον τής κατασκευής του.

Ή έλλειψις όμοιων συγχρόνων παραστάσεων έκ τής όμάδος τών «γραμμικών 
νησιωτικών» άμφορέων καί τής προδρόμου της ύστερογεωμετρικής όμάδος Ab μάς 
άναγκάζει νά στραφώμεν κατ’ άρχήν μέν πρός τά λοιπά κυκλαδικά έργαστήρια, κατόπιν 
δέ καί πρός έργαστήρια άλλων κατά τό μάλλον ή ήττον άπομεμακρυσμένων περιοχών. 
Έκ τών κυκλαδικών έργαστηρίων προσφορώτερον πρός σύγκρισιν φαίνεται νά είναι τό

54. Ή χρονολόγησις αΰτη έπιβεβαιοΟται έκ της θέσεως καί τοϋ άριθμοϋ τών παραπληρωματικών 
κοσμημάτων, άναλόγων πρός τά τοϋ άμφορέως έκ Περίσσης, ώς καί έκ τοϋ σχήματος τής μετόπης, 
ή όποια έχει άποκτήσει περισσότερον ΰψος ή είς τά δύο άλλα αγγεία.

55. 'Εν Kerameikos VI, σ. 2, σημ. 13. Διά τήν ύπό τοϋ Kiibler προταθεΐσαν χρονολόγησιν τών 
πρωτοαττικών άγγείων καί ώς έκ τούτου καί τών ύστερογεωμετρικών βλ. J .Μ. Cook, Gnomon 23 
(1951), σ. 212 κ.έ.

56. Διά τάς προτεινομένας ύπό τοϋ Young καί Kubler χρονολογήσεις βλ. καί Str0m έ.ά. σ. 269, 
σημ. 194.
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ναξιακόν, διότι οί ίπποι των έκ Δήλου ναξιακών οστράκων Bc4 α καί β (Delos XV, πίν. 
LIV) παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία μετά τών ίππων τοϋ ένταϋθα δημοσιευομένου 
άμφορέως. Ή είς συνεχή σειράν διάταξίς των όδηγεΐ είς χρόνους παλαιοτέρους δχι μόνον 
τοϋ άμφορέως έκ Περισσής, άλλά καί τών προαναφερθέντων ύστερογεωμετρικών άγγείων, 
ήτοι τοϋ κρατήρος τών ’Αθηνών καί τοϋ κρατήρος τοϋ Cambridge. Άντιθέτως πρός τήν 
διάταξιν ή διάπλασίς των φαίνεται πλέον προηγμένη έν σχέσει πρός τήν τών ίππων τών 
άνωτέρω άναφερθέντων κρατήρων, πράγμα τό όποιον δικαιολογεί τήν θεώρησιν τών 
ίππων τών δηλιακών όστράκων ώς τήν άμεσον προβαθμίδα τών όμοίων μορφών τοϋ ένταΰ- 
θα παρουσιαζομένου άμφορέως. Ή τελευταία διαπίστωσις έρμηνεύεται έκ τοϋ γεγονό
τος, ότι τά έκ Δήλου όστρακα, άν καί παλαιότερα τών κρατήρων ’Αθηνών καί Cambri
dge, άντιπροσωπεύουν τέχνην ύψηλοτέρας ποιότητος. Ή περιωρισμένη όμως χρήσις 
τής έξαιρέσεως μόνον είς τριγωνικόν τι τμήμα τής κεφαλής τών ίππων, ή μόλις ύποδη- 
λουμένη χαίτη καί οί άνευ άρθρώσεων πόδες τοποθετοΰν τούτους μεταξύ τών πρωϊμω- 
τέρων άναφερθεισών παραστάσεων τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 7ου αίώνος67.

Κατά τι μεταγενέστερον παράδειγμα τοϋ ίδιου έργαστηρίου είναι τό έκ Σάμου ναξια
κόν όστρακον κανθάρου (AM 58 (1933), σ. 96, Beil. XXVIII, 7)57 58, όπου σώζεται τό όπί- 
σθιον μέρος τοϋ σώματος ίππου.

Τήν ιδίαν πρός τό τελευταϊον βαθμίδα έξελίξεως άντιπροσωπεύουν οί βόσκοντες καί 
βαδίζοντες ίπποι τών όστράκων δύο άλλων κανθάρων, τοϋ σαμιακοΰ όμως έργαστηρίου 
( αυτόθι, πίν. I, 1 καί Beil. XXVIII, 5 - 6, σ. 96), παρ’ όλον ότι ώρισμένα στοιχεία, όπως 
ή διαμόρφωσις τής κεφαλής καί τών ποδών των, καθιστοϋν μεγαλυτέραν τήν μεταξύ 
τούτων καί τών ίππων τοϋ άμφορέως τής Περισσής ύπάρχουσαν χρονικήν άπόστασιν. 
’Εάν όμως λάβωμεν υπ’ όψιν τάς περιωρισμένας δυνατότητας τοϋ σαμιακοΰ έργαστηρίου 
έν συγκρίσει πρός έκείνας τοϋ έργαστηρίου τών « γραμμικών νησιωτικών » άμφορέων, 
θά ίδωμεν ότι τό μεσολαβοϋν χρονικόν διάστημα είναι μικρότερον τοϋ νομιζομένου έκ 
τής ώς άνω μεμονωμένης συγκρίσεως59.

Ένώ τά μέχρι τοΰδε άναφερθέντα παραδείγματα άποκλείουν τήν είς τό πρώτον ήμι- 
συ τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 8ου αίώνος χρονολόγησιν τοϋ άμφορέως, μία άλλη 
κατηγορία κυκλαδικών άγγείων, ήτοι οί άμφορεϊς Ad τοϋ Μουσείου Μυκόνου (Delos 
XV, πίν. XX κ.έ.), χρονολογούμενοι είς τάς άρχάς ήδη τοϋ 7ου αίώνος60, περιορίζουν 
τον χρόνον τής δημιουργίας του έντός τής δεκαετίας 710-700. Ή χρονική δηλαδή σχέσις 
τών ίππων τοϋ άμφορέως Adi, τοϋ πρωϊμωτέρου ίσως όλων τών άγγείων τής όμάδος 
ταύτης, μετά τών ίππων τοϋ άμφορέως τής Περισσής είναι πράγματι, παρά τάς ύπαρχού- 
σας διαφοράς σχεδίου, στενοτάτη. Παρά ταΰτα καί παρά τόν ύπογεωμετρικόν χαρακτήρα

57. Ή χρονολόγησις τών όστράκων καί τών προαναφερθέντων ύστερογεωμετρικών άγγείων τού 
ναξιακού κύκλου είναι σύμφωνος πρός τήν ύπό τού Brock έ.ά., σ. 74 κ.έ., προταθεΐσαν χρονολόγησιν 
τής κυκλαδικής κεραμεικής καί είδικώτερον πρός τήν χρονολόγησιν τής Strpm έ.ά., σ. 236.

58. Ή μεταξύ τούτου καί τών ίππων τών σαμιακών όστράκων (AM 58 (1933), Beil. XXVIII, 5 καί 
6) ύπάρχουσα διαφορά δέν όφείλεται είς τό γεγονός ότι τό πρώτον είναι έργον μεταγενέστερον τών δύο 
άλλων, ώς δέχεται ό Eilmann, άλλά είς τήν έκ τού ναξιακού έργαστηρίου προέλευσίν του.

59. Πρβλ. τούς ίππους τού σαμιακού κανθάρου (αύτόθι, Beil. XXVm, 8 καί XXIX, Ι,σ. 97, είκ. 
40-41), οί όποιοι παρουσιάζουν άναλόγους άδεξιότητας ώς πρός τήν άπόδοσιν τής κεφαλής ή τών ποδών 
των, άν καί χρονολογούνται έντός τού α τετάρτου τού 7ου αίώνος.

60. J. Brock, έ.ά. σ. 80 καί Strpm, έ.ά. σ. 269.
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τής όμάδος61 είναι φανερόν, δτι τά ζώα καί είδικώτερον οί ίπποι παρουσιάζουν καλυτέ- 
ραν άρθρωσιν των ποδών μετά τοϋ σώματος, μεγαλυτέραν δυνατότητα διαφοροποιήσεως 
τοϋ λαιμού έκ τοϋ στέρνου καί άνετώτερον διασκελισμόν ακόμη καί εις τόν άμφορέα Adi.

Ή χρονολόγησις τοϋ δημοσιευομένου άμφορέως εις τό τέλος τοϋ 8ου αίώνος έπι- 
βεβαιοϋται καί έκ τής άττικής άγγειογραφίας, ώς δεικνύει ή υδρία τής συλλογής Βλαστοϋ 
(J.Μ.Cook, BSA42 (1947), σ. 150, πίν. 22α), άντιπροσωπεύουσατήν παράλληλον βαθμί
δα έξελίξεως των άναφερθέντων ύστερογεωμετρικών σαμιακών οστράκων, καί ό άμφο- 
ρεύς τής Ν. Ύόρκης (BSA 35 (1934 - 35), σ. 179, πίν. 47 ), ό όποιος έχει ήδη συσχετισθή 
μετά τής όμάδος Ad τοϋ Μουσείου Μυκόνου62 63.

’Ακόμη καί αί έλαφοι τοϋ άρυβάλλου τών Συρακουσών (Payne, Necrocorinthia, σ. 
7, πίν. 1,2) — διά νά άναφερθώμεν καί εις παράλληλα παραδείγματα έκ τής κορινθια
κής κεραμεικής — παρά τό γεγονός ότι δεν προσφέρονται δι’ άμεσον σύγκρισιν μετά 
τών ίππων τοϋ άμφορέως έκ Περισσής, ένισχύουν τήν εις τήν τελευταίαν δεκαετίαν χρο- 
νολόγησιν τούτου83.

Διά τής συγκρίσεως τών ίππων τής έμπροσθίας μετόπης τών ώμων τοϋ υπό έξέτα- 
σιν άμφορέως πρός άλλας άναλόγους μορφάς, προερχομένας έκ τών κυκλαδικών έργα- 
στηρίων, καθορίζεται δχι μόνον ή σχετική τούτου χρονολόγησις, άλλά καί ή ιδιομορ
φία τοϋ έργαστηρίου, έκ τοϋ όποιου προήλθεν. Ούτως έκτών προαναφερθεισών κυκλα
δικών παραστάσεων οί ίπποι τών έκ Δήλου ναξιακών όστράκων Bc4, άν καί παρου
σιάζουν μεγαλυτέραν ομοιότητα σχεδίου μετά τών ίππων τοϋ δημοσιευομένου άμφο
ρέως, έχουν διαφοράς, τάς όποιας δέν έρμηνεύει ή μεταξύ των ύπάρχουσα χρονική άπό- 
στασις, διότι ταύτας έπανευρίσκομεν εις τάς άναλόγους παραστάσεις τόσον τοϋ ναξια- 
κοϋ έργαστηρίου, δσον καί έκείνου τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων τοϋ 7ου 
αίώνος.

Οί ναξιακοί δηλαδή ίπποι, έν άντιθέσει πρός τούς ίππους τοϋ άμφορέως έκ Περισ
σής, παρουσιάζουν έκ τών ύστερογεωμετρικών ήδη χρόνων όργανικωτέραν σύνδεσιν 
τών ποδών μετά τοϋ σώματος καί σαφέστερον διαχωρισμόν τών έπί μέρους μορφών. Τό 
χαρακτηριστικόν τοΰτο γνώρισμα άποβαίνει έμφανέστερον κατά τόν 7ον αιώνα, ώς δει
κνύουν οί ίπποι τοϋ ναξιακού άμφορέως Bc2 (Delos XVII, πίν. IX, 2), τών όποιων αί 
άρθρώσεις τοϋ σώματος τονίζονται ιδιαιτέρως. Άντιθέτως πρός τούτους οί ίπποι τής έκ 
τοϋ έργαστηρίου τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων προερχομένης οίνοχόης τοϋ 
Βρεττανικοΰ Μουσείου (Ρ. Bocci, Ricerche sulla ceramica cicladica, Studi Miscellanei, 2, 
πίν.IX,1 καί X) έκφράζουν διάφορον άντίληψιν, καθ’δσον αί άνατομικαί λεπτομέρειαιτοΰ 
σώματος παρίστανται διά καθαρώς ζωγραφικών μέσων. Ό τρόπος άποδόσεως τών μορφών, 
βασιζόμενος εις τόν έλαφρότατον κυματισμόν τής γραμμής τών περιγραμμάτων, παρα
μένει ό ίδιος άπό τής έποχής τοϋ άμφορέως τής Περισσής. Ή έκ τής έποχής ταύτης έξέ- 
λιξίς του άναφέρεται άπλώς καί μόνον εις τήν βαθμιαίαν έκλέπτυνσιν τής γραμμής, ή

61. Βλ. σημ. 34.
62. Διά τήν άντίστοιχον βαθμίδα έξελίξεως τοϋ άμφορέως τής Περισσής είς τήν μικροπλαστικήν 

βλ. Η. Walter - Κ. Vierneisel, AM 74 (1959), σ. 17, Beil. 28, 1. Τό εΐδώλιον ίππου τής ιδιωτικής συλλογής 
τής 'Ελβετίας είναι χρονολογικώς έγγύτερον τών ίππων τοϋ δημοσιευομένου άμφορέως.

63. Διά τήν έντός τής δεκαετίας 720 - 710 χρονολόγησιν τοϋ άρυβάλλου, τοϋ όποιου αί έλαφοι 
είναι ίσως πρωϊμώτεραι τών ίππων τοϋ άμφορέως έκ Περισσής βλ. G. Vallet - F. Villard, BCH 76 (1952), 
σ. 289 κ.έ.
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όποία πλέον εύκαμπτος, χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως προς φυσικωτέραν άπόδοσιν 
των μορφών.

Ή έλαφος τοϋ εκ Θήρας άμφορέως Pfuhl J7 καί ό ίππος τοϋ άμφορέως τής Βιβλιοθή
κης των Παρισίων (CVAII F, πίν. 6, άριθ. 9) δεν δύνανται νά θεωρηθοϋν, λόγφ τοϋ έπι- 
μήκους σχήματος τής κεφαλής των, ώς ενδιάμεσοι βαθμίδες μεταξύ των δύο ανωτέρω 
έργων, διότι ό μεν πρώτος είναι έργον σύγχρονον τής οίνοχόης81, ό δέ δεύτερος μεταγε
νέστερος ταύτης85. Επειδή όμως ό άμφορεύς τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων είναι έργον 
κατωτέρας ποιότητος, είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν, ότι ό ζωγράφος του εξακολουθεί νά 
χρησιμοποιή τρόπους έκφράσεως παλαιοτέρους τής έποχής του καί οπωσδήποτε παλαιο- 
τέρους τής οίνοχόης τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου. Επομένως ό ίππος τοϋ άμφορέως τού
του δύναται νά τοποθετηθή μόνον τυπολογικώς μεταξύ τών ίππων τοϋ ένταϋθα δημοσι- 
ευομένου άμφορέως καί τής οίνοχόης τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου. Έκ τοϋ ναξιακού 
άντιθέτως εργαστηρίου, πλουσιωτέρου εις παραδείγματα μετ’ αναλογών παραστάσεων, 
έχομεν τον αμφορέα Βα4 (Delos XVII, πίν. II), τοϋ οποίου ή προτομή ίππου άνήκει 
τυπολογικώς καί χρονολογικώς εις τό α' τέταρτον τοϋ 7ου αίώνος88. Τό όρθογώ- 
νιον σχεδόν περίγραμμα τής κεφαλής τούτου καί ή ΐσχυρώς καμπτομένη κάτω γνάθος 
όδηγοΰν εις τούς ίππους τοϋ ήδη άναφερθέντος ναξιακοΰ άμφορέως Bc2 καί τοϋ έκ Νά
ξου άμφορέως τής ’Αφροδίτης (Chr. Karusos, Eine naxische Amphora des friihen 
siebenten Jahrhunderts, Jdl 52 (1937), σ. 166 κ. έ., είκ. 10 -12) καί διαφοροποιοΰν τούτους 
σαφώς τών έκ τοϋ έργαστηρίου τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων προερχομένων 
άναλόγων παραστάσεων.

Τάς σημειωθείσας διαφοράς μεταξύ τοϋ ναξιακοΰ έργαστηρίου καί έκείνου τών 
«γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων εύρίσκομεν καί εις μεταγενέστερα έργα. Ούτως αί 
κεφαλαί τών ίππων τών άμφορέων τής όμάδος C (Delos XVII, πίν. XV κ.έ. )64 65 66 67 παρου
σιάζουν έπάνοδον εις παλαιά σχήματα, όπως είναι ή δι’ ίσχυρώς καμπυλουμένης γραμμής

64. Payne, JHS 46 (1926), σ. 205 καί Brock, έ.ά. σ. 76 καί σημ. 69. Ή Str0m (έ.ά. σ. 237) θεωρεί 
τόν αμφορέα Phuhl J8 πρωϊμώτερον τής οίνοχόης τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου. ’Αλλά καί άν δεχθώμεν 
τοϋτο, ή μεταξύ των χρονική άπόστασις δέν είναι αρκετή διά νά έρμηνεύση τήν μορφολογικήν έξέλιξιν 
έκ τής κεφαλής τής έλάφου τοϋ ώς άνω άμφορέως είς έκείνην τής οίνοχόης.

65. Μεταγενέστερον στοιχεΐον είς τήν παράστασιν τοϋ ίππου είναι ή διά χρωματικής διαφοράς 
δήλωσις τής χαίτης. 'Ομοίως άποδίδεται καί ή χαίτη έπί ναξιακοΰ όστράκου (ΠΑΕ 1960, σ. 260, πίν. 
197 β), τό όποιον, άν καί κάπως μεταγενέστερον, θά ήδύνατο νά συνδεθή χρονικώς μετά τής έλάφου 
τοϋ άμφορέως τής Στοκχόλμης. Είς τήν εποχήν τοϋ άμφορέως τούτου μάς όδηγεΐ καί τό σχήμα τοϋ 
άμφορέως τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

66. Είς τάς άρχάς τοϋ α’ τετάρτου τοϋ 7ου αίώνος θά πρέπη ίσως νά τοποθετηθή καί τό προσφά- 
τως εύρεθέν ναξιακόν δστρακον (ΠΑΕ 1961, σ. 199, πίν. 156 δ), όπου ό άπλοϋς τρόπος άποδόσεως τών 
έπί μέρους μορφών τοϋ σωζομένου τμήματος τής κεφαλής τοϋ ίππου καί ή άδεξία σύνδεσις τής κάτω 
γνάθου μετά τής σιαγόνος χρονολογοϋν τοϋτο πρωϊμώτερον τοϋ άμφορέως Abl9 (DelosXV, πίν. XVII). 
Ή κεφαλή τοϋ ίππου Βα7α ( Delos XVII, πίν. V), άν καί περισσότερον προηγμένη, εύρίσκεται χρονικώς 
έγγύτερον τοϋ ναξιακοΰ όστράκου.

67. ’Αντίθετοι πρός τήν ύπό τών Payne, έ.ά. σ. 205-207, Buschor, AM 54(1929), σ. 143 καί Karusos, 
έ.ά. σ. 191 ύποστηριχθεΐσαν άποψιν, ότι ή ώς άνω όμάς διαδέχεται τήν όμάδα τών «γραμμικών νησιωτι
κών » άγγείων, είναι οί Brock, έ.ά. σ. 76 κ.έ., Boardman, έ.ά. σ. 19, σημ. 94 καί Dugas, Ceramique des 
Cyclades, σ. 248 κ.έ. Ό τελευταίος έν Delos XVII, σ. 21 άναθεωρεΐ τάς άπόψεις του καί δέν έντοπίζει 
τήν όμάδα. Σύμφωνος πρός τάς τελευταίας άπόψεις τοϋ Dugas είναι καί ή Str0m, έ.ά., σ. 265 κ.έ. Τε
λευταίως ό Κοντολέων, ΠΑΕ 1961, σ. 199 - 200, δέχεται μέν ότι ή όμάς C άποτελεϊ τήν συνέχειαν τών 
«παριακών» άμφορέων, υποστηρίζει όμως τήν έκ τής νήσου Νάξου καταγωγήν άμφοτέρων.
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δήλωσις της σιαγόνος, γνωστή ήδη έκ τής έποχής τοϋ άμφορέως έκ Περισσής, ένφ 
εϊς το προσφάτως εύρεθέν δστρακον τής Νάξου ( ΠΑΕ 1961, σ. 199, πίν. 156 γ) τονίζον
ται άκόμη περισσότερον τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ ναξιακοϋ έργαστηρίου, 
ήτοι ή καθαρότης καί ό δυναμισμός τών μορφών καί ή έκ τών ένδον άπορρέουσα κίνησις. 
Μεταξύ τών μεταγενεστέρων τούτων έργων ύπάρχουν βεβαίως καί ώρισμέναι όμοιότη- 
τες, ώς ή διά μιδς εύθείας γραμμής άπόδοσις τοϋ μετώπου καί τής ρινός ή ό σχηματισμός 
τοϋ ρώθωνος. Άναφερόμεναι δμως εϊς τάς έπί μέρους μορφάς68, δέν άποτελοΰν ούσιώδη 
γνωρίσματα διά τόν καθορισμόν τής έργαστηριακής προελεύσεως τοϋ δλου έργου.

Έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω παραδειγμάτων κατέστη φανερόν, δτι τά όλίγα 
έκ τών προσφάτων άνασκαφών τής Νάξου άπεικονισθέντα δστρακα δέν μεταβάλλουν 
τήν μέχρι τοΰδε γνωστήν είκόνα τής ναξιακής κεραμεικής. Ή συνολική δημοσίευσις 
τούτων είναι ίσως δυνατόν νά άποδείξη τήν έκ τής νήσου Νάξου καταγωγήν τών άγγείων 
τοϋ «γραμμικοΰ νησιωτικού» ρυθμοΰ, δεδομένου δτι ύπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, 
ώς ήδη έσημειώθη, μεταξύ τών «γραμμικών νησιωτικών» καί τών συγχρόνων των ναξια
κών. Πρόσθετος λόγος διά τήν άποδοχήν τής γνώμης ταύτης είναι καί τό ήδη σημειωθέν 
γεγονός (Ν. Kontoleon, AM 73 (1958), σ. 135), δτι είς τήν Δήλον έχομεν έλάχιστα« παρια- 
κά » άγγεΐα έν άντιθέσει πρός τά ναξιακά. Έάν μάλιστα δεχθώμεν τόν ύπογεωμετρικόν 
χαρακτήρα τών περισσοτέρων άγγείων τής όμάδος Ab, τότε ή ύστερογεωμετρική έποχή 
τής « παριακής » άγγειογραφίας άντιπροσωπεύεται είς τήν Δήλον μόνον υπό τών άμφο- 
ρέων Abl - Ab2 καί τών ολίγων σκύφων, οί όποιοι συνδέονται πρός τούς ώς άνω αμφο
ρείς. Παρά ταϋτα ή έκ τών ναξιακών εύρημάτων παρουσίασις ένός μόνον θραύσματος 
γραμμικού νησιωτικοΰ ρυθμοϋ ( ΠΑΕ 1960, πίν. 196 β ), τό όποιον μάλιστα φέρει άπλα 
γραμμικά κοσμήματα, δέν άρκεΐ διά τόν έντοπισμόν τής όμάδος τών «γραμμικών νησιω
τικών» άγγείων είς τήν Νάξον, διότι άνάλογα άγγεΐα έχουν ευρεθή καί άλλαχοϋ, ώς π.χ. 
είς τήν Μύκονον69, καί ώς έκ τούτου δέν δόνανται νά θεωρηθούν ταϋτα ώς τυπικά παρα
δείγματα ένός μόνον έργαστηρίου.

Διά τούς άνωτέρω λόγους θά πρέπη νά άρκεσθώμεν ένταϋθα είς τό έκ τοϋ δημο-

68. ’Ανάλογους όμοιότητας εύρίσκομεν ώσαύτως καί μεταξύ τών παλαιοτέρων παραστάσεων τής 
όμάδος τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων καί τού ναξιακού έργαστηρίου. Πρβλ. τήν κεφαλήν 
τού λέοντος τού έκ Δήλου όστράκου ( Delos XV, πίν. LIIIΑ, άριθ. 20) πρός τάς κεφαλάς τών λεόντων 
τού ναξιακού άμφορέως τού Εθνικού Μουσείου’Αθηνών άριθ. 11708 (Arias-Hirmer, έ.ά.,πίν. ν).’Ακριβώς 
λόγφ τών μεμονωμένων τούτων όμοιοτήτων είναι δύσκολον νά καθοριαθή ό τόπος προελεύσεως τού 
έργου, τό όποιον μιμείται ή άντιγράφει ό ζωγράφος τής οίνοχόης τής Κύμης (Πίν. 88α-β). Ό Payne, 
έ.ά. σ. 205 τήν άποδίδει είς τό έργαστήριον τών «γραμμικών νησιωτικών» άμφορέων, ένώ οί Dugas, 
Delos XVII, σ. 7, Karusos έ.ά., σ. 188, σημ. 5 καί Strpm, έ.ά. σ. 264 είς τό ναξιακόν. Ή έκ τής Νοτίου 
’Ιταλίας προέλευσις τού έργου, όποστηριχθεΐσα ύπό τού Brock, έ.ά. σ. 78, ένισχύεται καί έκ τού γεγονό
τος ότι αί κοσμοΰσαι τούς ώμους μορφαί δέν τίθενται έντός μετοπών, ώς κατά κανόνα έχομεν τούτο 
είς τήν κυκλαδικήν άγγειογραφίαν, άλλά είναι τοποθετημένοι έλευθέρως είς τόν χώρον τής εύρείας 
ζώνης τών ώμων. ’Επειδή δμως ή όλη διάταξις τής διακοσμήσεως καί τό είδος τών διακοσμητικών θεμά
των άπαντοΰν έπί τής οίνοχόης τού Βρεττανικοϋ Μουσείου καί έπειδή οί ίπποι, λόγφ τού σχήματος τής 
κεφαλής των, τής γραμμικής άποδόσεως τών βοστρύχων των καί τής συμμετρικής των διατάξεως, όδη- 
γοΰν είς άγγεΐα τού «γραμμικού νησιωτικού» ρυθμοΰ, θά πρέπη νά δεχθώμεν, ότι ό ζωγράφος τής οίνο
χόης τής Κύμης μιμείται έργον τού ώς άνω έργαστηρίου, έστω καί άν οί παριστανόμενοι λέοντες ένθυ 
μίζουν άμυδρώς άναλόγους ναξιακάς παραστάσεις. Βλ. καί Boardman, BSA 52 (1957), σ. 9, σημ. 52.

69. Μ. Ervin, ΑΔ 18 (1963): Μέρος Α', σ. 38.
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σνευομένου άμφορέως συναγόμενον συμπέρασμα, είς τήν έπιβεβαίωσιν δηλαδή τής έξ 
ένός έργαστηρίου καταγωγής τών άγγείων Ab τής Δήλου, τοϋ «Besondere Gruppe» τοϋ 
Pfuhl, των «γραμμικών νησιωτικών» καί τής όμάδος C τής Δήλου, άναμένοντες διά τόν 
έντοπισμόν τοΟ έργαστηρίου τούτου νεώτερα άνασκαφικά ευρήματα έκ τής νήσου Νάξου 
ή καί έκ τής νήσου Πάρου, τής όποιας δέν έχει άνασκαφή εισέτι ούτε εν νεκροταφεΐον 
δίδον σαφή εικόνα τής άγγειογραφικής της παραγωγής.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΠΕΣΗ
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α. Βερολϊνον: Άμφορεύς 3901, β. Άθήναι: Λεπτομέρεια τής οπίσθιας όψεως 
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α. Cambridge: Κρατήρ άριθ. 302
β. Θήρα: Λεπτομέρεια έκ τής εμπρόσθιας δψεως τοϋ άμφορέως έκ Περισσής
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