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Πρόλογος 
 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της εικονιστικής κεραμικής που απαντά κατά 

τη Μέση Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες. Ειδικότερα, μέσω της παράθεσης ευρημάτων 

που φέρουν γραπτή διακόσμηση, προερχόμενων από διάφορα νησιά και από διάφορα 

ανασκαφικά περιβάλλοντα, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα συχνότερα εικονιστικά 

θέματα που εμφανίζονται στα είδη των αγγείων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και έτσι να 

αναδειχθούν ομοιότητες ή και μοναδικότητες, η συχνότητα εμφάνισής τους, καθώς και η 

χρήση που ενδεχομένως να είχαν.   

Στο εισαγωγικό μέρος γίνεται αναφορά στην εμφάνιση του όρου «Κυκλαδικός» και 

έπειτα ακολουθεί ιστορικό των σημαντικότερων ερευνών, μια επισκόπηση των 

προηγούμενων περιόδων της περιοχής, συγκεκριμένα της Νεολιθικής Εποχής και της 

Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφεται το σύστημα 

χρονολόγησης. 

 Το πρώτο κεφάλαιο, είναι το θεωρητικό μέρος και χωρίζεται σε έξι υποκεφάλαια. 

Αφορά στη Μέση Εποχή του Χαλκού των Κυκλάδων, με σχετική αναφορά στους οικισμούς, 

την οικονομία, τα ταφικά έθιμα, την τέχνη και φυσικά την κεραμική της εξεταζόμενης 

περιόδου με τους κύριους ρυθμούς που επικράτησαν και τέλος, τις σημαντικότερες θέσεις 

στις οποίες εντοπίζονται τα ευρήματα.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί το ερευνητικό μέρος, μέσω της παρουσίασης 

επιλεγμένων αρχαιολογικών τεκμηρίων, γίνεται προσέγγιση της κεραμικής που φέρει γραπτή 

διακόσμηση. Τα είδη έχουν χωριστεί σε κατηγορίες, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε 

μια ομάδα ευρημάτων όμοιου τύπου. Τα ευρήματα προέρχονται από διάφορα νησιά και σε 

αρκετές περιπτώσεις οι συνάφειές τους δεν είναι γνωστές, καθώς αφορούν υλικό που έχει 

συλλεχθεί σε πολύ πρώιμες έρευνες και μέσω αμφίβολων διαδικασιών έχει καταλήξει σε 

μουσεία ή συλλογές.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των ευρημάτων που παρατέθηκαν, μέσω του 

σχολιασμού των συναφειών τους, στις περιπτώσεις που αυτό ήταν εφικτό, έπειτα των 

εικονιστικών θεμάτων τους και της συχνότητας με την οποία εμφανίζονται στα διάφορα είδη 

αγγείων. Στη συνέχεια, παρατίθεται και σχολιάζεται η επικρατούσα άποψη της μετάβασης 
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από τη «μικρή» στη «μεγάλη» τέχνη, από την εικονιστική κεραμική δηλαδή στις 

τοιχογραφίες.  

 Τέλος, η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με τον επίλογο, όπου γίνεται μια σύντομη 

ανασκόπηση και μια απολογιστική παρουσίαση με αναφορά στα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της εικονιστικής κεραμικής που απαντά στις Κυκλάδες της Μέσης Εποχής 

του Χαλκού.  

Θερμές ευχαριστίες για την υπομονή, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή της 

οφείλω στην ομότιμη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κυρία Ίριδα Τζαχίλη, η οποία ως επιβλέπουσα της 

διπλωματικής μου εργασίας, ήταν πάντα δίπλα μου σε κάθε μου απορία, δυσκολία ή σκέψη 

που μπορεί να με οδηγούσε σε κάποιο αδιέξοδο. Καθώς η αρχική ιδέα περιλάμβανε 

τμηματικά το θέμα της παρούσας εργασίας, μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε ο πλούτος των 

ευρημάτων και της θεματολογίας της ΜΚ εικονιστικής κεραμικής, γεγονός που οδήγησε στην 

επιλογή της μελέτης μόνο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Για τον λόγο αυτό ευχαριστώ και 

πάλι την κυρία Τζαχίλη, που μαζί καταλήξαμε στην οριστική διαμόρφωση του θέματος.  

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του 

τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κυρία Κόπακα Κατερίνα 

για τις πολύτιμες συμβουλές της, την καθοδήγηση και για όλα όσα μας δίδαξε σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή 

καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης κύριο Μποσνάκη Δημήτριο για τη συμμετοχή του στην αξιολόγηση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον παππού μου Νίκο που δεν 

βρίσκεται πλέον στη ζωή. Επίσης ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους, συμφοιτητές και μη 

και συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε κάμποσα χρόνια πριν, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην Εύα και την Κατερίνα για τη στήριξή τους, το υλικό και τις συμβουλές που 

ανταλλάξαμε και κυρίως τη συμφοιτήτρια και μέλλουσα σύζυγό μου Φωτεινή, χωρίς τις 

υποκινήσεις της οποίας μπορεί να μην είχα φτάσει στην ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης.   
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Εισαγωγή 

 

Τα «κυκλαδικά» και η ιστορία της έρευνας 

Οι ‘Κυκλάδες’ αποτελούν ένα σύμπλεγμα νησιών στα κεντρικά και νότια του Αιγαίου 

πελάγους, στα νοτιοανατολικά των παραλίων της Αττικής και βορειοδυτικά των 

Δωδεκανήσων. Το φυσικό ανάγλυφο των νησιών είναι ορεινό, καθώς αποτελούν τις κορυφές 

βυθισμένων οροσειρών (Hood 1993, 21, Ντούμας 2000, 16). Η ονομασία απαντά σε κείμενα 

αρχαίων συγγραφέων, που αποδίδεται στο γεγονός ότι σχημάτιζαν κύκλο γύρω από το ιερό 

νησί της Δήλου, ωστόσο υπάρχει και η άποψη πως οφείλεται στους υφάλους που 

περιβάλλουν τα νησιά (Ντούμας 2000, 16).  

Ο όρος «κυκλαδικός» εισήχθη από τον Χρήστο Τσούντα (1898, 137), όταν τον 

χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, αναφερόμενος στους προϊστορικούς τάφους που ανέσκαψε 

στην Αμοργό: «Μεταχειρίζομαι τό ὂνομα τοῦτο ὡς μᾶλλον ἁρμόζον ἀντὶ τῶν Ἀμοργινὴ ἢ 

Προμυκηναϊκὴ ἐποχή, ὧν τό μεν πρῶτον εἶναι λίαν περιωρισμένον, τό δ' ἓτερον λίαν γενικὸν 

καί ἀόριστον. Ὡσαύτως καλῶ κυκλαδικοὺς τους ἂλλως καρικοὺς λεγομένους τάφους». 

Έκτοτε, επικράτησε η ονομασία του πολιτισμού των νησιών ως «κυκλαδικός», 

προσδιορίζοντας την Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες.  

Οι προϊστορικοί κιβωτιόσχημοι τάφοι των Κυκλάδων που ήταν σχεδόν επιφανειακοί, 

είχαν συληθεί, γεγονός που εντόπισαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι περιηγητές. Ο L. Ross 

επισκέφθηκε τις Κυκλάδες στα τέλη της δεκαετίας του 1830 και σε ένα τρίτομο έργο που 

εξέδωσε περιέγραψε τις αρχαιολογικές θέσεις και τις εντυπώσεις του (Barber 1994, 36). Τρεις 

δεκαετίες αργότερα ο Γάλλος γεωλόγος F. Fouque όταν μελετούσε την ηφαιστειολογία της 

Θήρας αποκάλυψε στη Θηρασιά τον πρώτο προϊστορικό οικισμό και το 1867 άρχισε τη 

συστηματική ανασκαφή του (Barber 1994, 36). 

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στις Κυκλάδες πάντως εμφανίστηκε το 1884, 

όταν ο J.T. Bent (1884: 53) ξεκίνησε τις ανασκαφές στην Αντίπαρο, ενώ λίγο αργότερα το 

1886, ο F. Dummler (1886, 15) ξεκίνησε ανασκαφικές εργασίες στα νεκροταφεία της 

Αμοργού. Τα έτη 1896 και 1897, ο C. Edgar για λογαριασμό της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, 

ανέλαβε την πρώτη συστηματική ανασκαφή στο νεκροταφείο του Πηλού στη Μήλο (Edgar 

1897, 35). 
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Ο Χ. Τσούντας κατά τα έτη 1898 και 1899, ως μέλος της τότε ελληνικής 

αρχαιολογικής υπηρεσίας, διεξήγαγε έρευνες στην Πάρο (Τσούντας 1898, 168, 175), στη 

Σύρο (Τσούντας 1899, 78, 115), στο Δεσποτικό (Τσούντας 1899, 130), τη Σίφνο (Τσούντας 

1899 130) και την Αμοργό (Τσούντας 1898, 165, 166). Γράφοντας στην Αρχαιολογική 

Εφημερίδα τα άρθρα «Κυκλαδικά» και «Κυκλαδικά ΙΙ» το 1898 και 1899 αντίστοιχα, έκανε 

μια πρώτη προσπάθεια απόδοσης των χαρακτηριστικών του ΠΚ πολιτισμού.  

Μια σειρά αρχαιολογικών ερευνών ξεκίνησε το 1889 από τη Βρετανική Σχολή 

Αθηνών στη Φυλακωπή της Μήλου (Mackenzie 1897, 71 και 1898, 17, Atkinson et al. 1904 

1-2), ενώ λίγο αργότερα οι R.M. Dawkins και J.P. Droop διεξήγαγαν μια συμπληρωματική 

ανασκαφή (Dawkins & Droop 1911, 1). Την περίοδο 1974 - 1977, ανασκαφικές έρευνες 

έλαβαν χώρα από τον C. Renfrew στην ίδια θέση με στόχο να αποσαφηνιστούν οι 

χρονολογικές ακολουθίες στο νησί και να καλυφθούν τα κενά που είχαν αφήσει οι μέχρι τότε 

έρευνες (Μαρθάρη 2006, 103, Renfrew et al. 2007, 21).  

Το 1949 ο Ν. Κοντολέων άρχισε να ερευνά τον προϊστορικό οικισμό της Γρόττας στη 

Νάξο (Κοντολέων 1951, 112). Καθώς ο οικισμός χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού, ο Κοντολέων έφερε στο φως κατάλοιπα της μηκυναϊκής περιόδου των Κυκλάδων 

(Barber 1994, 39-40). Τη δεκαετία του 1960, υπό την εποπτεία του J.I. Caskey, ξεκίνησαν 

ανασκαφές στην Αγία Ειρήνη της Κέας, οι οποίες έφεραν στο φως τον προϊστορικό οικισμό 

(Caskey 1972, 357).  

Οι έρευνες στο Ακρωτήρι της Θήρας ξεκίνησαν το 1967 από τον Σ. Μαρινάτο 

(Μαρινάτος 1969, 124) τις οποίες διηύθυνε μέχρι και τον θάνατό του το 1974, οπότε και 

ανέλαβε ο X. Ντούμας (Ντούμας 1977, 212, Μαρθάρη 2001, 111). Στη θέση Φτέλλος της 

Θήρας αποκαλύφθηκε οικισμός με προεκρηξιακά κτίσματα κατά την διάρκεια των εργασιών 

στο ορυχείο Παπαγεωργίου – Χιωτόπουλου. Πρόκειται για κατάλοιπα υπόσκαφων, 

λιθόκτιστων οικοδομημάτων. Η Μ. Μαρθάρη πραγματοποίησε την ανασκαφή σε ένα από 

αυτά τα κτίσματα την περίοδο 1980 – 1981 (Μαρθάρη 1982, 86-87 και 1988, 472-473). Ο Χ. 

Σιγάλας ανέσκαψε προϊστορικό υπόσκαφο θαλαμοειδή τάφο σε νεκροταφείο της Θήρας στη 

θέση Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων (Ορυχείο Καραγιώργη) (Μαρθάρη 2001, 109-110).   

Το 1979 ο Γ. Δεσπίνης έφερε στο φως τον πρώτο θολωτό τάφο μυκηναϊκού τύπου των 

Κυκλάδων στην Αγία Θέκλα της Τήνου (Barber 1994, 42-43). Η θέση Σκάρκος στην Ίο 

εντοπίστηκε το 1984. Η ανασκαφική έρευνα που διήρκησε από το 1986 έως το 1997, 
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αποκάλυψε τμήματα του οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, καθώς και τάφους ενός 

νεκροταφείου του τέλους της Μέσης και των αρχών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η 

καλή κατάσταση του οικισμού αυτού έδωσε τη δυνατότητα για πολλές εικασίες σχετικά με τη 

μορφή της κοινωνίας της πρώιμης κυκλαδικής περιόδου (Μαρθάρη 1998c, 164-165 και 2006, 

100-101). Η Μαρθάρη πραγματοποίησε το 1997 εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ΠΚ 

οικισμού στο Καστρί της Σύρου (Μαρθάρη 2006, 100).  

Πάντως από την αρχή των αρχαιολογικών ερευνών των προϊστορικών Κυκλάδων και 

για ένα σημαντικό διάστημα, εξαιτίας της απουσίας ΜΚ ευρημάτων και θέσεων, οι ερευνητές 

είχαν σχηματίσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι μόνο η Φυλακωπή συνέχισε να κατοικείται 

κατά την ΜΚ περίοδο. Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο 

φως νέα στοιχεία, η εντύπωση αυτή αντιστράφηκε. Ωστόσο τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι 

σήμερα εξακολουθούν να είναι λίγα, ίσως όχι λόγω μιας υποτιθέμενης παρακμής των 

Κυκλάδων κατά την ΜΚ περίοδο, αλλά εξαιτίας της περιορισμένης αρχαιολογικής έρευνας 

(Sotirakopoulou 2010, 825). 

 

Το νεολιθικό υπόβαθρο  

Στις Κυκλάδες της Νεολιθικής περιόδου, μόνιμες εγκαταστάσεις πιθανολογείται ότι 

εμφανίζονται στα τέλη πέμπτης ή στις αρχές της τέταρτης χιλιετίας π.Χ.1 (Barber 1994, 26, 

Ντούμας 1994, 31 και 2000, 18). Οι κάτοικοι των Κυκλάδων είχαν να αντιμετωπίσουν 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, όπως την απομόνωση που προκαλεί η ζωή σε ένα μικρό νησί, 

την έλλειψη μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την έλλειψη άρδευσης, τους δυνατούς 

ανέμους κλπ. Αυτές οι αντιξοότητες όμως έκαναν τους κατοίκους των νησιών πιο 

εφευρετικούς. Εκμεταλλεύτηκαν οτιδήποτε είχε να προσφέρει το νησί τους και ανέπτυξαν 

τεχνολογία που οι κάτοικοι της στεριάς που διαβίωναν σε καλύτερο περιβάλλον και είχαν 

μικρότερες ανάγκες, ανέπτυξαν πολύ αργότερα. Οι Κυκλαδίτες εκ των πραγμάτων έπρεπε να 

αναπτύξουν την ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα και να βρουν λογικές εξηγήσεις για τα φυσικά 

φαινόμενα. Εξάλλου η επαφή που είχαν μέσω των ταξιδιών τους με κατοίκους άλλων 

                                                            
1 Πρόσφατες έρευνες στη Νάξο (Στελίδα), μαρτυρούν πως ανθρώπινη δραστηριότητα εντοπίζεται από την 
Κατώτερη και Μέση Παλαιολιθική Εποχή. Η θέση πιθανόν να λειτούργησε ως χώρος βραχυπρόθεσμων 
εγκαταστάσεων για την εξόρυξη και επεξεργασία πυριτόλιθου (Carter et al. 2017, 83, 86). 
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περιοχών, έφερνε νεωτερισμούς στα νησιά τους και συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας πιο 

προοδευτικής σκέψης (Ντούμας 1994, 31-32). 

  Τα αρχαιολογικά δεδομένα που υπάρχουν για τη Νεολιθική Εποχή στις Κυκλάδες 

είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα (Doumas 1983, 22, Treuil 1996, 125, Ντούμας 2000, 19). Η 

ύπαρξη οψιανού σε σημαντικές θέσεις όπως στο Σέσκλο και στα μεσολιθικά στρώματα του 

σπηλαίου Φράγχθι στην Πελοπόννησο, μαρτυρούν την εξόρυξη του ορυκτού από τη Μήλο 

και την εκμετάλλευσή του, καθώς και την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας (Doumas 1983, 22, 

Barber 1994, 26, Treuil 1996, 128, Ντούμας 2000, 18). Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα 

ενδείξεις για μια τόσο πρώιμη κατοίκηση στη Μήλο. Τα σημάδια της μετάβασης στη 

Νεολιθική Εποχή δεν φαίνεται να είναι ορατά στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα, 

καθώς από τα μέχρι τώρα ανασκαφικά δεδομένα προκύπτει ότι ο πληθυσμός είχε κατακτήσει 

όλα τα επιτεύγματα της νέας περιόδου. Οι οικισμοί ήταν μόνιμοι, η οικονομία 

τροφοπαραγωγική (καθιερώνεται η γεωργία και η κτηνοτροφία) και φαίνεται να είχαν κάνει 

κτήμα τους τις τεχνικές λείανσης του λίθου και της αγγειοπλαστικής. Οι οικισμοί διαφέρουν 

σε μέγεθος και αποκτούν κτιστά σπίτια από πλίνθο ή αχυρολάσπη και περιβάλλονται από 

προστατευτικό τείχος (Treuil 1996, 129-130, Ντούμας 2000, 18).  

Ο οψιανός της Μήλου πρωτοεμφανίζεται κατά την ακεραμική φάση στην Άργισσα 

Θεσσαλίας, ενώ κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου εντοπίζεται στις Κυκλάδες, την 

Κρήτη, ένα μέρος των Δωδεκανήσων, την Πελοπόννησο και την κεντρική Ελλάδα. Για την 

εξόρυξη χρησιμοποιούνταν υπόγειες σήραγγες. Στη Μήλο αποκαλύφθηκαν τμήματα στοών 

που ακολουθούν φλέβες, ενώ τα απολεπίσματα που εντοπίστηκαν αποδεικνύουν μια πρώτη 

επεξεργασία του οψιανού πριν αυτός μεταφερθεί στα διάφορα εργαστήρια του ελλαδικού 

χώρου για την τελική επεξεργασία του από τεχνίτες (Treuil 1996, 161). Πάντως, παρά τη 

βέβαιη διακίνηση του οψιανού, δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο αυτή γινόταν, αν 

δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ως ανταλλάξιμο προϊόν ή αν τον προμηθευόταν κάποιος 

αποκλειστικά από το νησί (Doumas 1983, 22, Treuil 1996, 172).   

Στις θέσεις που είναι γνωστό ότι κατοικούνται από την Νεότερη Νεολιθική περίοδο, 

συμπεριλαμβάνεται και το Ακρωτήρι της Θήρας όπως αποκάλυψαν τα αρχαιολογικά 

δεδομένα (Μαρθάρη 2001, 111, Ντούμας 2000, 18). Ένας ιδιαίτερα σημαντικός οικισμός της 

Τελικής Νεολιθικής περιόδου είναι του Στρόφιλα στην Άνδρο, ο οποίος ξεχωρίζει για την 

έκτασή του, τις δομές συλλογικού χαρακτήρα (οχύρωση, ιερό), τις εκτεταμένες βραχογραφίες 
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αλλά και για το πλήθος των ευρημάτων που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 

(Τελεβάντου 2013, 22). Οι εντυπωσιακές βραχογραφίες του Στρόφιλα, οι οποίες 

κατασκευάστηκαν κυρίως με την έκκρουστη τεχνική, αναπτύσσουν τα θέματά τους σε 

μεγάλες οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες και έχουν τα χαρακτηριστικά της μεγάλης 

ζωγραφικής, θυμίζοντας ίσως στις μεταγενέστερες τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου της Θήρας. 

Βέβαια τα σχέδια των βραχογραφιών δεν είναι ζωγραφικά όπως στο Ακρωτήρι αλλά 

σχεδιαστικά και γραμμικά, ωστόσο θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτά τα έργα 

ενδεχομένως να αποτελούν τις απαρχές της εικονιστικής τέχνης στις Κυκλάδες. Πάντως, 

υπάρχει η άποψη ότι οι αντιστοιχίες μεταξύ των βραχογραφιών του Στρόφιλα και της 

εικονιστικής τέχνης της Εποχής του Χαλκού στις Κυκλάδες και ειδικότερα στο Ακρωτήρι, θα 

μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι τόσο τα θέματα όσο και ο τρόπος απόδοσής τους από τους 

κατοίκους του Ακρωτηρίου της Εποχής του Χαλκού, προέρχονται από τα νεολιθικά θέματα 

του Στρόφιλα και τον τρόπο απόδοσής τους (Τελεβάντου, 2013, 22, 24).  

Η πρώιμη κεραμική εμφανίζεται στα στρώματα της Αρχαιότερης Νεολιθικής σε 

μεγάλες ποσότητες, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι υπήρχαν προσδιορισμένες 

τεχνικές, οι οποίες στην πορεία θα μεταβληθούν σημαντικά μόνο με την ανακάλυψη του 

κεραμικού τροχού στην ύστερη ΜΚ φάση (Treuil 1996, 164, Μαρθάρη 1998c, 167, Berg 

2007, 84-85). Κατά τη Νεότερη Νεολιθική περίοδο στην Κέα (Κεφάλα) απαντά στιλβωτή 

κεραμική με κάθετη γραμμική διακόσμηση (Treuil 1996, 134). Στην ίδια θέση έχουν 

εντοπιστεί ίχνη κατεργασίας μετάλλου με τμήματα από χοάνες που χρονολογούνται στη 

Νεότερη Νεολιθική περίοδο  (Hood 1993, 22).  Εκτός από τον οικισμό, στη θέση αυτή έχει 

βρεθεί και νεκροταφείο (Barber & MacGillivray 1984, 296).  

  Ένα μεγάλο μέρος της διακοσμημένης κεραμικής της εποχής προέρχεται από την 

ανασκαφή στον Σάλιαγκο στην Αντίπαρο. Τα ευρήματα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

με αγγεία του τέλους της Νεολιθικής περιόδου από την Κρήτη. Ωστόσο, τα διακοσμητικά 

θέματα με λευκή ή σπανιότερα και με ερυθρή βαφή περιλαμβάνουν κύκλους που κρέμονται 

από τα χείλη των αγγείων και παραπέμπουν στα ελλαδικά αγγεία της Νεότερης Νεολιθικής 

περιόδου. Όμοιου τύπου διακόσμηση απαντά και σε αγγεία της ΜΚ περιόδου, όπως θα γίνει 

αντιληπτό από την παρουσίαση των ευρημάτων στο Κεφάλαιο 2. Χαρακτηριστικό σχήμα 

αγγείων της φάσης αυτής είναι η ανοιχτή φιάλη και η κωνική καρποδόχη με ψηλό πόδι (Hood 

1993, 33, Ντούμας 2000, 18). 



 

    11 
  

Η μετάβαση στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200 – 2000 π.Χ.) 

Ο εποικισμός των Κυκλάδων φαίνεται πως ολοκληρώνεται κατά την ΠΚ Ι περίοδο (μέχρι το 

2.800-2.700 π.Χ.), καθώς ήρθαν στο φως μαρτυρίες για την περίοδο αυτή ακόμη και στα πιο 

μικρά νησιά (Ντούμας 1994, 32).  

Τα ανασκαφικά δεδομένα έχουν δώσει πληροφορίες, ώστε να γίνεται λόγος για 

μετάβαση από την ώριμη Νεολιθική Εποχή στην πρώιμη Εποχή του Χαλκού2. Οι τεχνικές 

αλλαγές δεν αποτελούν τομή αλλά μάλλον εξέλιξη της προηγούμενης περιόδου (Treuil 1996, 

175, 209).  

Οι οικισμοί της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ιδρύονται συνήθως σε βραχώδη σημεία 

κοντά στη θάλασσα ή σε ακρωτήρια, ώστε να υπάρχει κοντά φυσικό λιμάνι, ενώ πλέον η 

διάταξη των κτισμάτων είναι πυκνή και χρησιμοποιούνται οχυρώσεις (Barber 1994, 54-55, 

Treuil 1996, 180). Κατά την ΠΚ Ι και ΙΙ οι θέσεις είναι κυρίως παράκτιες και ανοχύρωτες, 

ενώ κατά την ΠΚ ΙΙΙΑ κάποιες θέσεις είναι απομακρυσμένες με ενισχυμένες οχυρώσεις. 

Ωστόσο, κατά την ΠΚ ΙΙΙΒ οι πόλεις είναι παράκτιες και ανοχύρωτες, αλλά αυξάνονται σε 

μέγεθος και είναι πιο εύρωστες (Barber 1994, 76).  

Στα κτίσματα κάνουν την εμφάνισή τους λιθόκτιστα θεμέλια. Οι οικίες στο ανατολικό 

και νότιο Αιγαίο διαθέτουν ακανόνιστα σχήματα και συχνά πολλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες οι 

οικισμοί της εποχής έχουν μονόχωρα κτίσματα με ακανόνιστα, καμπύλα ή ευθύγραμμα 

σχήματα, αλλά και οικίες με δύο δωμάτια στις οποίες και πάλι επικρατούν τα ακανόνιστα 

σχήματα, που αποτελούνται από τοίχους ίσους ή με καμπύλες (Baber 1994, 57, Treuil 1996, 

182-183). Χαρακτηριστικός είναι ο οικισμός Σκάρκος στην Ίο, ο οποίος απλώνεται 

περικεντρικά στην κορυφή ενός λόφου στη δυτική πλευρά του νησιού. Ο οικισμός διαθέτει 

ευρύχωρες πλατείες, ενώ το πλάτος των δρόμων του φτάνει τα δύο μέτρα. Τα κτίρια είναι 

κατά κανόνα διώροφα και είναι κατασκευασμένα από σχιστόλιθο. Κοντά στον οικισμό 

βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια των Κυκλάδων, καθώς και μια μεγάλη 

καλλιεργήσιμη έκταση (Μαρθάρη 1998c, 164 και 2006, 101).  

                                                            
2 Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διατάραξη στη στρωματογραφία, παρατηρείται διαχωρισμός των 
στρωμάτων των τελικών φάσεων της Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Εξαιτίας της 
μετακίνησης των οικισμών στην αρχή της ΠΚ δεν φαίνεται να υφίστανται διαδοχικά στρώματα των περιόδων 
αυτών. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου ο οικισμός της Πρωτοχαλκής περιόδου 
οικοδομείται πάνω στα ερείπια του παλαιότερου νεολιθικού οικισμού (Treuil 1996, 175). 
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Η οικονομία βασίζεται στις ίδιες ασχολίες με αυτές της Νεολιθικής Εποχής, με 

κάποιες ωστόσο διαφοροποιήσεις. Η γεωργική παραγωγή εμπλουτίζεται (στην Κρήτη 

καλλιεργείται πλέον το αμπέλι και η ελιά) και ξεκινά η μεσογειακή πολυκαλλιέργεια. 

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η αντικατάσταση της σκαπάνης με το άροτρο. Οι άνθρωποι 

εξακολουθούν να καταπιάνονται με την κτηνοτροφία και το κυνήγι και τα κυνηγετικά όπλα 

είναι συχνά φτιαγμένα από μέταλλο (Treuil 1996, 196-197, Μαρθάρη 1998c, 163). Η ΠΚ Ι 

περίοδος έχει χαρακτηριστεί και ως ‘περίοδος των γεωργοκτηνοτρφικών νοικοκυριών’ 

(Ντούμας 2000, 21). 

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος ταφής ήταν ο ενταφιασμός. Οι τάφοι όμως δεν ήταν 

ομοιόμορφοι και διέφεραν σημαντικά ακόμα και στην γενική τους μορφή. Έχουν 

αποκαλυφθεί τάφοι χτιστοί, κιβωτιόσχημοι, ακόμη και θαλαμοειδείς. Στην ΠΚ ΙΙΙΒ εισάγεται 

και το έθιμο των παιδικών εγχυτρισμών μέσα στα όρια του οικισμού, τότε που 

χρονολογούνται και οι περισσότεροι θαλαμοειδείς τάφοι. Τέτοιοι εγχυτρισμοί έχουν βρεθεί 

στη Φυλακωπή και στην Παροικιά (Barber 1994, 78, 86-87). Στην ΠΚ ΙΙ φάση απαντούν 

ακόμη μεμονωμένες ταφές, αλλά κατά κανόνα δημιουργούνται νεκροταφεία έξω από τους 

οικισμούς, τα οποία μπορεί να ήταν και οικογενειακά. Ο νεκρός ενταφιάζεται συνήθως στο 

ένα πλευρό με τα σκέλη του διπλωμένα (Hood 1993, 24. Treuil 1996, 187-188, 190, Ντούμας 

2000, 20, 26). Σταδιακά χτίζονται μεγαλύτεροι διώροφοι ή τριώροφοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, 

οι οποίοι φιλοξενούν πολλαπλές ταφές, κάτι που αποτελεί κατάλοιπο της Νεότερης 

Νεολιθικής περιόδου (Ντούμας 2000, 26). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έλλειπαν 

τα οστά προηγούμενων ταφών, όμως παρέμενε μέσα στον τάφο μόνο το κρανίο, πράγμα που, 

όπως υποστηρίζει ο Barber (1994 78-79, 87), παραπέμπει στην πίστη των ανθρώπων που 

σχετιζόταν με τη μεταθανάτια ζωή.  

Στα ταφικά έθιμα ανιχνεύονται στοιχεία που πιστοποιούν την ύπαρξη κοινωνικών 

ανισοτήτων. Οι περισσότεροι τάφοι που έχουν ανασκαφεί στις Κυκλάδες φέρουν από 

καθόλου έως ελάχιστα κτερίσματα, που συνήθως ήταν προσωπικά αντικείμενα, δεν λείπουν 

όμως και εκείνοι που είναι πλούσιοι σε κτερίσματα και με καλύτερη δόμηση (Barber 1994, 

79, Treuil 1996, 191, Ντούμας 2000, 20). Επίσης στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων 

στη Νάξο υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που συνηγορεί στην ύπαρξη κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης. Μια συστάδα αποτελείται από τάφους πιο καλοχτισμένους, μεγαλύτερους, 

πλουσιότερους με πιο αραιή διάταξη (Barber 1994, 79).  
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Η αγγειοπλαστική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις Κυκλάδες ελάχιστα 

μεταβάλλεται από αυτή της Νεολιθικής περιόδου. Οι αγγειοπλάστες εξακολουθούν να 

πλάθουν στο χέρι και να δημιουργούν το αγγείο, χρησιμοποιώντας στενές ταινίες πηλού. 

Κατά την ΠΚ Ι  περίοδο σημειώνεται μείωση του αριθμού των διακοσμημένων αντικειμένων. 

Καθώς υποχωρούν οι γραπτές διακοσμήσεις, εμφανίζονται εγχάρακτες και εμπίεστες, οι 

οποίες μάλιστα μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο αντικείμενο. Κατά την ΠΚ ΙΙ (ρυθμός  

Σύρος) χρησιμοποιούνται ξύλινες σφραγίδες για να επιτευχθούν κάποιες από τις εμπίεστες 

διακοσμήσεις (Barber 1994, 89). Στις Κυκλάδες οι εγχάρακτες διακοσμήσεις περιλαμβάνουν 

παράλληλες γραμμές, ζιγκ ζαγκ, επάλληλες γωνίες, τρίγωνα, σπείρες, ενώ στις εμπίεστες 

συγκαταλέγονται πάλι οι σπείρες και οι ομόκεντροι κύκλοι (Treuil 1996, σ. 176, 178, 201-

205). Αρκετά από τα μοτίβα αυτά συνεχίζουν να κοσμούν αγγεία μεταγενέστερων φάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της ΜΚ, για τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια.  

Περί τα μέσα της ΠΚ απαντούν και εικονιστικές παραστάσεις με πλοία και ψάρια στα 

τηγανόσχημα αγγεία. Στις εικονιστικές αυτές παραστάσεις διακρίνεται μια προσπάθεια 

φυσιοκρατικής απόδοσης των μορφών (Ντούμας 1994, 36, Treuil 1996, σ. 176, 178, 201-

205). Προς το τέλος της περιόδου εμφανίζονται αγγεία διακοσμημένα με μια σκοτεινή 

αμαυρή βαφή πάνω σε ανοιχτόχρωμη επιφάνεια. Η τεχνική αυτή ενδέχεται να είναι 

ανατολική επιρροή αλλά θα μπορούσε να οφείλεται και στην κακή ποιότητα του πηλού 

(Hood 1993, 38). Οι εικονιστικές παραστάσεις στα τηγανόσχημα αγγεία της περιόδου δίνουν 

κάποιες πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα της εποχής. Σε αυτά διακρίνονται μακρόστενα 

πλοιάρια (σαν πιρόγες), χωρίς ιστίο, το οποίο ταξίδευε με την βοήθεια κωπηλατών (Treuil 

1996, 208).  

Αρκετά συχνή είναι την εποχή αυτή η κατασκευή και χρήση λίθινων αγγείων. 

Χαρακτηριστικοί τύποι κεραμικών και λίθινων αγγείων είναι οι φιάλες του Kum Tepe, η 

Καντήλα, ένας τύπος κρατηρίσκου και οι πρόχοι, οι «σαλτσιέρες», οι πυξίδες και τα 

τηγανόσχημα αγγεία, λίθινα πινάκια και ραμφόστομες φιάλες, οι σκύφοι, οι στενόλαιμοι 

αμφορείς σφαιρικού τύπου και οι κυκλικές πυξίδες με πώμα (Barber 1994, 100-101, Treuil 

1996, 176-177). Επίσης, εμφανίζονται ομοιώματα πλοίων και λίθινα ανθρωπόμορφα ειδώλια 

(Barber 1994, 123, Ντούμας 2000, 43), που χαρακτηρίζονται από μια προσπάθεια 

φυσιοκρατικής απόδοσης των ανατομικών τους χαρακτηριστικών, αν και αυτά αποδίδονται 

σχηματικά. Τα ειδώλια αυτά απαντούν κατά κανόνα ως κτερίσματα σε τάφους. Το ύψος τους 

κυμαίνεται συνήθως από 20 έως 30 εκατοστά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 
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1,50 μέτρο. Στη λιθοτεχνία χρησιμοποιείται ο πυριτόλιθος αλλά και ο οψιανός, του οποίου η 

χρήση σταδιακά γενικεύεται (Treuil 1996, 193-194, 200). 

Αν και κατά την ΠΚ Ι φάση η μεταλλουργία παίζει δευτερεύοντα ρόλο, τα πράγματα 

μεταβάλλονται κατά την ΠΚ ΙΙ, στην οποία εντοπίζεται η ανάμειξη του χαλκού με άλλο υλικό 

(αρσενικό, μόλυβδο, κασσίτερο).  

Η σεισμική καταστροφή που κατέστρεψε την πρώτη πόλη της Φυλακωπής και η 

μετάβαση στη δεύτερη πόλη, ενδέχεται να σηματοδοτεί και τον διαχωρισμό μεταξύ ΠΚ και 

ΜΚ, κάτι που δεν είναι βέβαιο. Ωστόσο, η ΠΚ ΙΙΙΒ φάση, φαίνεται να αντιστοιχεί στις 

πρώτες φάσεις της Μέσης Εποχής του Χαλκού της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας 

(Barber 1994, 30-31).    

 

Χρονολόγηση  

Το ζήτημα της χρονολόγησης της Εποχής του Χαλκού στον αιγαιακό χώρο, αποτελεί μια 

πολύπλοκη και συνεχή διαδικασία. Αρκετοί μελετητές της αιγαιακής αρχαιολογίας 

προσπάθησαν να εισαγάγουν διάφορα συστήματα σχετικής χρονολόγησης, Ο Ντούμας (2009, 

263) ανέφερε ότι για να τοποθετηθούν τα αντικείμενα και τα γεγονότα σε μια σχετική 

χρονολόγηση και να καθοριστεί η αρχή, η μέση και το τέλος, έχουν «επινοηθεί και 

συμφωνηθεί» μέθοδοι οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρωματογραφία και την τυπολογία. 

Η χρήση του τριμερούς συστήματος χρονολόγησης εισήχθη στο Αιγαίο από τον Sir 

Arthur Evans κατά τις ανασκαφές του στην Κρήτη στις αρχές του 1900 και βασίστηκε στο 

σύστημα των τριών εποχών (εποχή λίθου, χαλκού και σιδήρου), υπαοδιαιρώντας έτσι την 

Εποχή του Χαλκού στο νησί σε πρώιμη, μέση και ύστερη (Renfrew 1972, 53-54).  

Σε αυτό συνέβαλε και ο  Mackenzie, ο οποίος χώρισε σε τρεις φάσεις την Φυλακωπή3 

και στη συνέχεια σε συνεργασία με τον Evans εφάρμοσαν τον τριμερή διαχωρισμό στην 

Κνωσό και στη μινωική Κρήτη γενικότερα (Sherratt 2000, 11-12).  

Το τριμερές σύστημα υπονοεί και μια γραμμική πολιτισμική πορεία: γέννηση, ακμή 

και παρακμή, μετά από την οποία συνήθως ένας πολιτισμός αντικαθίσταται από άλλους 

                                                            
3 Η σπουδαιότητα του οικισμού προκύπτει και από το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο 
φως από τις ανασκαφές, αποκαλύπτουν τρεις διαδοχικές πόλεις, προσφέροντας έτσι την πρώτη λογικά 
ολοκληρωμένη χρονολογική σειρά για την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο (Hood, 1993, 23).  
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(Sherratt 2000, 12).  Οι πολιτισμικές φάσεις της κάθε περιοχής έλαβαν τις ονομασίες 

«Ελλαδικός» για την ηπειρωτική Ελλάδα, «Κυκλαδικός» για τις Κυκλάδες και «Μινωικός» 

για την Κρήτη, και βάσει αυτού του συστήματος καθιερώθηκαν υποπερίοδοι για καθεμία από 

αυτές. 

Πίνακας 1. Η Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες. Οικιστικές φάσεις και σχετική 

χρονολόγηση. 

(Barber 1994, 21, εικ. 22) 
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Έτσι, η Εποχή του Χαλκού στους πολιτισμούς του Αιγαίου χωρίζεται σε πρώιμες, 

μέσες και ύστερες περιόδους. Στις Κυκλάδες ο όρος «Κυκλαδικός» χαρακτηρίζει τον τοπικό 

πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού και χωρίζεται με βάση το παραπάνω σύστημα σε πρώιμες, 

μέσες και ύστερες περιόδους, με βάση την οικιστική εξέλιξη και τις τεχνικές κατακτήσεις και 

αντιστοιχούν περίπου στην Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο 

(Doumas 1983: 24-27, Barber 1994: 20-21, Ντούμας 2000, 19). Στις Κυκλάδες η πρώτη 

περίοδος (Πρωτοκυκλαδική) εκτείνεται περίπου από το 3200 έως το 2000 π.Χ. η 

Μεσοκυκλαδική από το 2000 έως το 1650/1600 π.Χ. και η Υστεροκυκλαδική περίοδος 

τοποθετείται μεταξύ 1600 και 1100 π.Χ. (Ντούμας 1994, 32) (Πίνακας 1). Πάντως σύμφωνα 

με τον Hood (1993, 23) την περίοδο εκείνη η κατάτμηση του Κυκλαδικού και του Ελλαδικού 

πολιτισμού στο εννεαδικό σύστημα που χρησιμοποίησε ο Evans για την Κρήτη ήταν 

αυθαίρετο, καθώς δεν υπήρχαν τα αρχαιολογικά δεδομένα που θα δικαιολογούσαν 9 

διαδοχικές φάσεις. 

Παρά την ανάλυση των ανασκαφικών δεδομένων, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί σε 

καμία από τις ανασκαμμένες θέσεις πλήρης στρωματογραφική αλληλουχία, μέχρι στιγμής δεν 

έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση αν οι δύο περίοδοι χωρίζονται από χάσμα μεγαλύτερου του 

ενός αιώνα, ή αν υπάρχει ομαλή μετάβαση μέσω μιας ανορθωτικής φάσης από την ΠΚ 

περίοδο στην ΜΚ (Touchais 1996, 279). Με τα μέχρι τώρα δεδομένα το τέλος της ΠΚ 

περιόδου τοποθετείται στην εποχή που καταστρέφεται η Φυλακωπή Ι. Ωστόσο, η παρουσία 

εκεί σε στρώματα πριν την καταστροφή χαρακτηριστικών στοιχείων της ΜΚ περιόδου, 

καθώς και το χάσμα που παρατηρείται στην Αγία Ειρήνη την περίοδο της μετάβασης από τη 

μια φάση στην άλλη, προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα στην απόπειρα ακριβούς 

χρονολόγησης και οριοθέτησης της ΠΚ και της ΜΚ περιόδου (Μαρθάρη 1982, 96, Touchais 

1996, 280). Εξάλλου, όπως αναφέρει η Touchais (1996, 285), «οι διάφορες κατηγορίες που 

συνθέτουν τον υλικό πολιτισμό των αιγαιακών περιοχών δεν αντανακλούν πάντοτε τους 

χρονολογικούς ή τοπικούς διαχωρισμούς». Το τέλος της περιόδου φαίνεται ότι συμπίπτει με 

τις καταστροφές της Φυλακωπής ΙΙ και της Αγίας Ειρήνης V, αν και αυτή η προσέγγιση 

προκαλεί επίσης προβλήματα, καθώς η πολιτισμική εξέλιξη σε άλλους οικισμούς την ίδια 

εποχή δεν επηρεάζεται καθόλου (Barber 1978a 368, Touchais 1996, 280, Barber 2007, 181). 

Αν και γενικά έχει υποστηριχθεί ότι η φάση Φυλακωπή ΙΙ συμπίπτει χρονικά με την φάση ΙV 

και V της Αγίας Ειρήνης, υπάρχουν εμφανείς ασυνέπειες μεταξύ των δύο πόλεων, οι οποίες 
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δεν επιτρέπουν να πιστοποιηθεί με βεβαιότητα η χρονική τους ταύτιση (Barber 1978a, 368, 

Μαρθάρη 1982, 96, Barber 1983, 78).  

Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι μέχρι την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

δεν είναι σαφές το πώς συσχετίζονται μεταξύ τους οι αρχαιολογικές περίοδοι των τριών 

πολιτισμών, της Κρήτης, των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για να αποφευχθεί 

περαιτέρω σύγχυση έχει προταθεί οι όροι Μινωικός, Κυκλαδικός, Ελλαδικός και οι 

υποδιαιρέσεις τους να χρησιμοποιούνται για τις χρονικές περιόδους που οι ίδιοι οι πολιτισμοί 

καλύπτουν και όχι για τους κεραμικούς ρυθμούς, που μπορεί να εκτείνονται σε περισσότερες 

από μια περιόδους ή να σταματούν πριν το τέλος τους (Hood 1993, 19, 23). Όπως και να έχει, 

η απόλυτη ταύτιση των περιόδων (και υποπεριόδων) των τριών διαφορετικών πολιτισμών 

είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς η ιστορία και ο πολιτισμός σε διαφορετικές περιοχές προχωρά 

με διαφορετικούς ρυθμούς, παρά την επιρροή που αναμφισβήτητα ασκούσε ο ένας στον άλλο 

(Barber & MacGillivray 1984, 297). Πάντως, είναι πιθανό ότι η πρώιμη ΜΚ φάση ταυτίζεται 

χρονολογικά με την ώριμη παλαιοανακτορική περίοδο στην Κρήτη και την ώριμη ΜΕ, ενώ η 

ύστερη ΜΚ ταυτίζεται με την ΜΜ και την ΜΕ ΙΙΙ (Πίνακας 1) (Barber 1994, 21, εικ. 22, 162-

163). 

Με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάζει η χρονολόγηση της Πρωτοχαλκής 

περιόδου, ο Renfrew (1972, 135) εισήγαγε ένα σύστημα χρονολόγησης που διαιρείται σε 

ομάδες ή πολιτισμούς. Αυτό το σύστημα των «culture sequences» βασίζεται στην 

αναγνώριση ομάδων διαφορετικών ειδών υλικών καταλοίπων που βρίσκονται συνήθως μαζί 

(για παράδειγμα συγκεκριμένος τύπος κεραμικής με συγκεκριμένο τύπο μαρμάρινων αγγείων 

κλπ.). Με αυτό τον τρόπο προκύπτει μια σειρά ομάδων, οι οποίες συνδυαστικά δημιουργούν 

ομάδες διαφορετικών φάσεων των πολιτισμών. Αυτές στη συνέχεια μπορούν να 

αντιστοιχηθούν με το γνωστό τριμερές σύστημα χρονολόγησης. Μερικές από τις ομάδες 

αυτού του συστήματος είναι ο πολιτισμός Κύρου - Σύρου, Φυλακωπή Ι, Κάμπος, Καστρί κλπ. 

(Renfrew 1972, 152, 170, 186, Sherratt 2000, 11-12). 
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1. Η Μέση Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες (2000-1600 π.Χ.) 
 

Οι οικισμοί 

Το τέλος της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού βρίσκει το Αιγαίο να ταλανίζεται από ένα κύμα 

αναταραχών, το οποίο είναι πιθανό να οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων, 

προερχόμενων από τις Μικρασιατικές ακτές και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου 

(Touchais 1996, 279).  Γύρω στο 2000 π.Χ., που τοποθετείται συμβατικά η αρχή της ΜΚ 

περιόδου, μια ομάδα των πληθυσμών αυτών εγκαταστάθηκε στην Κέα (Αγία Ειρήνη) και μια 

δεύτερη στην Σύρο (Χαλανδριανή)4 (Hood 1993, 25). Συνέπεια των αναταραχών αυτών κατά 

την ΠΚ ΙΙΙΑ περίοδο ήταν οι θέσεις των οικισμών να αλλάξουν εικόνα με τον αριθμό τους να 

μειώνεται, σε σχέση με την ΠΚ ΙΙ. Ο πληθυσμός στη συνέχεια για να προστατευτεί 

συγκεντρώνεται σε στρατηγικές και οχυρωμένες θέσεις, οι οποίες βρίσκονταν κοντά σε 

θάλασσα, είτε πάνω σε λόφους κοντά όμως σε καλλιεργήσιμη γη (Μαρθάρη 1998c 166, 

Sotirakopoulou 2010, 829)5. Η τακτική αυτή φαίνεται να ξεκινάει στην ΠΚ ΙΙΙΑ φάση και να 

εντατικοποιείται στη ΜΚ (Barber 1994, 74). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

εγκαταλείπονται οχυρωμένες θέσεις σε νεόδμητους οικισμούς, όπως το Καστρί της Σύρου και 

η Κύνθος στη Δήλο. Ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί στη θεωρία των αναταραχών είναι το 

χάσμα που παρατηρείται στην κατοίκηση της Αγίας Ειρήνης μεταξύ των πόλεων ΙΙΙ και ΙV 

και της Φυλακωπής μεταξύ των φάσεων Ι και ΙΙ-ΙΙΙ (Barber 1978a, 368, Touchais 1996, 279).  

Οι νέοι μεγαλύτεροι οικισμοί έχουν προσεκτικότερη και πιο πολύπλοκη οργάνωση 

(Barber 1994, 59, 74). Ακόμα και οι μεγάλοι οικισμοί πάντως παραμένουν κώμες και δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν πόλεις6. Στις Κυκλάδες, σε αντίθεση με τους οικισμούς της ίδιας 

περιόδου στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι οικισμοί διακρίνονται από πολεοδομικό σχεδιασμό και 

είναι οχυρωμένοι (Μαρθάρη 1998c, 166). Στη Φυλακωπή και στην Αγία Ειρήνη της Κέας οι 

οικισμοί διαθέτουν συγκροτήματα μικρών σπιτιών με μεσοτοιχία. Τα σπίτια είναι συνήθως 

ορθογώνια και διαθέτουν από ένα έως τρία δωμάτια. Οι δρόμοι είναι πλακόστρωτοι και οι 

                                                            
4 Για κάποιες θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα αυτών των ομάδων βλ. Hood 1993, 25. 
5 Αν και τα αρχικά κίνητρα για την συγκέντρωση πληθυσμών μπορεί να ήταν η άμυνα, ωστόσο στην πορεία οι 
Κυκλαδίτες θα πρέπει να εντόπισαν και να εκμεταλλεύτηκαν τα οργανωτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα 
των μεγαλύτερων οικισμών και αυτό διαφαίνεται και από την οικονομική και πολιτιστική οργάνωση αυτών 
των κέντρων (Barber 1978a, 374 και 1994, 74). 
6 Εξαίρεση ίσως αποτελούν η Φυλακωπή της Μήλου και το Ακρωτήρι της Θήρας, οι οποίες αποτελούν τα 
πρώτα δείγματα εξαστισμού στις Κυκλάδες που σταδιακά μετατράπηκαν σε μεγάλα λιμάνια – σταθμούς 
διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου (Ντούμας 1994, 32). 
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ακάλυπτοι χώροι μικροί (Touchais 1996, 285-286). Στην τοιχοδομία της Μέσης Εποχής του 

Χαλκού οι Κυκλαδίτες χρησιμοποιούν στις γωνίες των σπιτιών λαξευτές πέτρες 

ορθογωνισμένες αδρά, επηρεασμένοι ίσως από την κατασκευή των μινωικών ανακτόρων. Το 

υπόλοιπο μέρος του τοίχου χτίζεται με μικρότερες ακατέργαστες πέτρες (Barber 1994, 48). Σε 

κάποιες περιπτώσεις βάφουν το κονίαμα με κάποιο χρώμα ή το ζωγραφίζουν με απλά σχέδια 

(Barber 1994, 51). Στη Θήρα, λόγω του ηφαιστειογενούς εδάφους, κατασκευάζονταν εκτός 

από υπέργεια και υπόγεια λαξευτά κτίσματα. Τα κτίρια είχαν επιμελημένη μορφή και 

πλακόστρωτα δάπεδα και υπήρχαν τεχνικές για την στατική επάρκεια των μεγάλων 

κτισμάτων (Μαρθάρη 2001, 115). Αυτή η νέα κατανομή και η αλλαγή στο μέγεθος, ο 

συγκεντρωτισμός και οι αμυντικές οχυρώσεις μαρτυρούν την αλλαγή και την αποκοπή των 

κατοίκων από τις πρακτικές του παρελθόντος (Barber 1994, 163). 

Στη Θήρα τα πράγματα διαφοροποιούνται ως ένα βαθμό και επικρατεί ένα οικιστικό 

μοντέλο παρόμοιο με της Μήλου, καθώς δεν παρατηρείται κατά την ΠΚ ΙΙΙ περίοδο 

εγκατάλειψη των μικρών οικισμών και συγκέντρωση των κατοίκων σε ένα κύριο αστικό 

κέντρο. Βέβαια στη Θήρα το μεγαλύτερο κέντρο ήταν το Ακρωτήρι και στη Μήλο η 

Φυλακωπή, τα οποία συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος του πληθυσμού του νησιού, αλλά και 

στα δύο νησιά εξακολουθούν και υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι οικισμοί. Αυτό το οικιστικό 

σχήμα δεν μεταβάλλεται στη Θήρα κατά την πρώιμη ΜΚ περίοδο (Μαρθάρη 2001, 114-115).  

Κατά την ΠΚ φάση, δημιουργούνται οι πρώτες κρατικές οντότητες στην Κρήτη και 

αυτό έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο το Αιγαίο και φυσικά στις Κυκλάδες. Οι Μινωίτες 

οργανώνονται και δημιουργούν πόλεις – κράτη, αρχίζουν να αποκτούν κοινωνική 

διαστρωμάτωση, εμφανίζονται τα ανάκτορα οι γραφές, με την κεντρική εξουσία να ελέγχει 

την αναδιανομή των αγαθών (Μαρθάρη 1998c 166 και 2001, 105). Ως επακόλουθο, οι 

Κυκλάδες δημιουργούν ένα ισχυρό δίκτυο συναλλαγών με την Κρήτη και δέχονται 

επιδράσεις τόσο στην καλλιτεχνική παραγωγή, όσο και στον τρόπο ζωής, χωρίς ωστόσο να 

υιοθετούν την σύνθετη κοινωνική οργάνωση της Κρήτης (Doumas 1982, 8, και 1983, 26-27, 

Barber, 1994, 159-161, Μαρθάρη, 1998c 166 και 2001, 105).  

 

Η οικονομία 

H οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η βιοτεχνική 

παραγωγή περιορίζεται σε κάποια τοπικά εργαστήρια που παρήγαγαν και διένειμαν αγγεία 
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(Touchais 1996, 297-298). Στη Θήρα για παράδειγμα υπήρχε εξειδίκευση της εργασίας. Οι 

κάτοικοι ασχολούνταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ είχαν αναπτύξει τη 

ναυπηγική, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εξόρυσσαν και να 

εκμεταλλεύονταν τα ορυκτά της καλντέρας (Μαρθάρη 2001, 117).  

Οι προηγούμενες μικρές πόλεις μετατρέπονται σε πολύ σημαντικά λιμάνια, μεταξύ 

αυτών και το Ακρωτήρι στη Θήρα, η Φυλακωπή στη Μήλο, η Αγία Ειρήνη στην Κέα, η 

Παροικιά στην Πάρο και η Γρόττα στη Νάξο (Doumas 1983, 25, Μαρθάρη 1998c, 166, 

Nikolakopoulou et al. 2008, 322). Ο Ντούμας (1994, 34) υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός των 

Κυκλάδων της Εποχής του Χαλκού βασίζεται στη ναυτιλία και το εμπόριο. Είναι γεγονός ότι 

οι Κυκλάδες πρωτοστατούν στις ανταλλαγές αγαθών την περίοδο αυτή, καθώς οι επαφές που 

είχαν τόσο μεταξύ τους, όσο και με την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα ήταν συχνές 

(Jones 1978, 471, Doumas 1982, 8 και 1983, 26-27, Barber 1994, 159-161). Η Κέα λειτουργεί 

και ως προγεφύρωμα μεταξύ Κυκλάδων και ηπειρωτικής Ελλάδας. Κυκλαδική κεραμική της 

Μέσης Εποχής του Χαλκού έχει αποκαλυφθεί σε πολλές θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και 

συγχρόνως ΜΕ κεραμική εντοπίστηκε σε θέσεις των Κυκλάδων όπως η Φυλακωπή της 

Μήλου, η Παροικιά της Πάρου, η Αγία Ειρήνη στην Κέα και το Ακρωτήρι της Θήρας 

(Doumas 1983, 26, Touchais 1996, 299), ενώ αρχικά οι σχέσεις τους περιορίζονταν στην 

Αττική και στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα) (Sotirakopoulopou 

2010, 833).  

Η Κέα, η Μήλος και η Θήρα, η λεγόμενη «δυτική αλυσίδα», διατηρούσαν ισχυρούς 

δεσμούς με τη μινωική Κρήτη. Στα ανταλλάξιμα είδη περιλαμβάνονταν τα λίθινα κρητικά 

αγγεία, τα κεραμικά αγγεία και ο οψιανός της Μήλου. Πάντως δεν μπορούν να εξαχθούν 

προς το παρόν ασφαλή συμπεράσματα για την ακριβή σχέση των περιοχών αυτών, ούτε για 

τον τρόπο λειτουργίας των ανταλλαγών. Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι τα προϊόντα που 

εισήγαγαν τα νησιά της δυτικής αλυσίδας από την κεντρική και ανατολική Κρήτη, τα 

αναδιένειμαν μέχρι την Αττική (Touchais 1996, 299-300).  

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ανάλυση της κεραμικής που εντοπίστηκε 

σε διάφορες θέσεις στο Αιγαίο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά την ΠΚ ΙΙΙΒ και την 

πρώιμη ΜΚ περίοδο, οι Κυκλάδες είχαν στενότερες σχέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου 

αναπτύχθηκε ο αμαυρόχρωμος ρυθμός, επηρεασμένος από την κυκλαδική γεωμετρική 

κεραμική. Αν και κατά την ύστερη ΜΚ εποχή οι επαφές με την ηπειρωτική Ελλάδα 
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συνεχίζονται, τις στενότερες επαφές σε αυτή τη φάση αναπτύσσουν οι Κυκλάδες με την 

Κρήτη. Οι Κυκλάδες πλέον δέχονται την έντονη επιρροή των μινωιτών και αυτό είναι 

εμφανές από τα υλικά κατάλοιπα που άφησαν πίσω τους (Barber 1974, 5 και 1981, 2 και 

1984, 180 και 1994, 160-161, Μαρθάρη 1998c, 167).  

Η εποχή αυτή συμβαδίζει με τη νεοανακτορική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας 

οι Μινωίτες ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών σχέσεων, που περιλάμβανε και την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, όσο πιο έντονη γίνεται η επιρροή 

που ασκεί η Κρήτη στις Κυκλάδες, τόσο μειώνεται ο αριθμός των εισαγωγών κυκλαδικής 

κεραμικής στην Κρήτη και αυτό το φαινόμενο κορυφώνεται κατά την ΥΜ ΙΑ περίοδο 

(Barber 1981, 2 και 1994, 161, Μαρθάρη 2001, 118). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 

Σωτηρακοπούλου (2010, 837), η υπόθεση ότι ο Τρούλλος στην Κέα, η Μικρή Βίγλα στη 

Νάξο και το Μαζαρέκο στην Άνδρο μπορεί να λειτουργούσαν σαν Ιερά Κορυφής των 

Μινωιτών θα πρέπει να ερευνηθεί, γιατί αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το είδος των σχέσεων των Κυκλάδων με τη μινωική Κρήτη κατά το πρώτο 

ήμισυ της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και να «ξανατεθεί η ερώτηση σχετικά με το μύθο ή την 

πραγματικότητα αυτού που αποκαλείται “Μινωική Θαλασσοκρατεία”»7. Οι στενές σχέσεις 

Κυκλάδων και Κρήτης πάντως, διαρκούν μέχρι και την καταστροφή των νέων μινωικών 

ανακτόρων (Touchais 1996, 300, Μαρθάρη 1998c, 170).  

Οι σχέσεις των Κυκλάδων με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ήταν σποραδική, ενώ 

τις μεταξύ τους σχέσεις μαρτυρούν τα αγγεία της Μήλου που εντοπίζονται σε πολλές θέσεις. 

Εισαγωγές πρώτων υλών όπως αργύρου, μολύβδου και χαλκού φαίνεται πως έκαναν τα 

κυκλαδικά νησιά από το Λαύριο (Sotirakopoulopou 2010, 833, Touchais 1996, 299-300). 

Στενές σχέσεις διατηρούσε και η Θήρα και με την Μήλο (Μαρθάρη 2001, 118). 

Πάντως, θα μπορούσε να υποτεθεί πως η Μέση Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες 

ήταν μια περίοδος ευημερίας και ισχυρής κοινωνικής οργάνωσης, εντατικού εμπορίου και 

ανταλλαγών με πολλές περιοχές του Αιγαίου (Doumas 1983, 26-27, Sotirakopoulou 2010, 

837). Οι Κυκλάδες σε αυτή τη φάση φαίνεται να γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη και οι πόλεις 

τους να είναι εύρωστες. Αυτό υποδεικνύουν οι άφθονες εισαγωγές τεχνουργημάτων από την 

Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, η διεύρυνση των πόλεων και η εμφάνιση μεγάλων 

                                                            
7 Μετάφραση του γράφοντος από το Αγγλικό κείμενο της Σωτηρακοπούλου.  
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κτιστών τάφων με πλούσια κτερίσματα. Η ζωτικότητα αυτή των Κυκλάδων αποδίδεται συχνά 

στις στενές σχέσεις που διατηρούσαν με τη μινωική Κρήτη (Touchais 1996, 280, 285, 302).  

 

Τα ταφικά έθιμα 

Κατά τη ΜΚ φάση, φαίνεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι τύποι ταφής της 

προηγούμενης περιόδου και τα νεκροταφεία να βρίσκονται έξω από τους οικισμούς σε 

νεκροπόλεις (Sotirakopoulou 2010, 831-832, Μαρθάρη 1998c, 166). Οι τάφοι είναι κατά 

κύριο λόγο κιβωτιόσχημοι8, ενώ σταδιακά γίνονται πιο εξεζητημένοι και διαφοροποιούνται 

μεταξύ τους. Τα δάπεδα του τάφου καλύπτεται από χαλίκια και ο τάφος στεγάζεται από 

καλυπτήριες πλάκες. Στην ΜΚ περίοδο δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται πάντα οι ίδιοι 

τάφοι για μεταγενέστερες ταφές. Έτσι μέσα ενταφιάζεται συνήθως ένας νεκρός ή σε σπάνιες 

περιπτώσεις περισσότεροι που πέθαναν ταυτόχρονα. Στα κτερίσματα περιλαμβάνονται 

κοσμήματα ακόμα και από χρυσό ή ασήμι και μετάλλινα αντικείμενα (Barber 1994, 158. 

Sotirakopoulou 2010, 832-833, Touchais 1996, 287-290).  

Τα περισσότερα δεδομένα για τα ταφικά έθιμα της ΜΚ περιόδου προέρχονται από την 

ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Κέας και της Θήρας (Barber 1994, 158 και 

1978a, 378, Caskey 1972, 383). Στα Φηρά οι τάφοι ήταν κιβωτιόσχημοι, ενώ στον Άγιο 

Ιωάννη τον Ελεήμονα οι θαλαμοειδείς τάφοι ήταν υπόσκαφοι και χρησιμοποιούνταν για 

πολλαπλές ταφές (Μαρθάρη 2001, 116). Από τις ανασκαφές στην Αγία Ειρήνη προκύπτει ότι 

σε αυτή τη φάση εμφανίζεται πάλι το έθιμο του εγχυτρισμού (Barber 1994, 158, Caskey 

1972, 384-386).  

Στις πεζούλες που εντοπίστηκαν δίπλα σε ταφές ήδη από την Πρώιμη Εποχή του 

Χαλκού αποδίδεται λατρευτική λειτουργία, για την οποία όμως δεν υπάρχουν προς το παρόν 

περαιτέρω στοιχεία. Στοιχεία για τη θρησκεία της ΜΚ περιόδου είναι ελάχιστα έως 

ανύπαρκτα (Touchais 1996, 291, 296). 

                                                            
8 Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι αποτελούν μια ένδειξη συνέχειας του κυκλαδικού πολιτισμού από το τέλος της ΠΚ 
φάσης (Barber 1978a, 367 και 1994, 163, Μαρθάρη 1998, 166-167). Στις αρχές της ΜΚ εντοπίστηκαν κυρίως 
στα νεκροταφεία της Αγίας Ειρήνης στην Κέα, ενώ νοτιότερα, στη Μήλο και τη Θήρα, απαντά ο τύπος του 
λαξευτού θαλαμοειδούς τάφου (Μαρθάρη 1998, 166-167). 
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Η τέχνη και ο πολιτισμός 

Η ζωγραφική κατείχε σημαντική θέση στην καλλιτεχνική παραγωγή της ΜΚ 

περιόδου. Ενώ κατά την ΠΚ περίοδο στο κέντρο της καλλιτεχνικής παραγωγής των 

Κυκλάδων βρισκόταν η γλυπτική, στην ΜΚ και στην ΥΚ περίοδο το ενδιαφέρον εστιάζει 

στην αγγειοπλαστική και τη ζωγραφική (Ντούμας 1994, 42). Οι αγγειογράφοι διαμόρφωσαν 

την εικονογραφία με τις συμβάσεις της, οι οποίες μαζί με τον τρόπο απόδοσης των μορφών, 

πιθανόν να οδήγησε στη μεγάλη ζωγραφική των τοιχογραφιών, κάτι για το οποίο θα γίνει 

λόγος στο κεφάλαιο 3. 

Στη γέννηση της μνημειώδους ζωγραφικής συνέβαλε η ανακάλυψη του 

ασβεστοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε για τη φιλοτέχνηση των τοιχογραφιών (Ντούμας 

1994, 42). Στη ζωγραφική μεγάλων επιφανειών με προεξάρχουσες τις τοιχογραφίες 

πρωτοστάτησε η Κρήτη. Η μινωική τεχνική και τεχνοτροπία ενδέχεται να επηρέασε την 

αντίστοιχη παραγωγή στις Κυκλάδες. Η μεγάλη αυτή ζωγραφική ίσως και να ενέπνεε τους 

καλλιτέχνες της μικρής ζωγραφικής που φιλοτεχνούσαν τα έργα τους πάνω σε αγγεία ή 

σφραγιδόλιθους. Αντίστοιχα βέβαια και οι τεχνίτες των τοιχογραφιών θα μπορούσαν να 

δέχονται επιρροές από άλλα τεχνουργήματα. Δεν αποκλείεται κάποιες φορές οι ίδιοι τεχνίτες 

που δημιουργούσαν τις τοιχογραφίες να ασχολούνταν και με την δημιουργία άλλων έργων 

όπως διακόσμηση αγγείων ή κατασκευή ανάγλυφων αγγείων κλπ. (Hood 1993, 56).  

Ένα από τα βασικά γνωρίσματα των τοιχογραφιών του Αιγαίου ήταν οι μεγάλες 

ταινίες και οι διακοσμητικές ζώνες, οι οποίες μπορεί να ήταν από απλές πολύχρωμες μέχρι 

διακοσμημένες με φυτικά ή γεωμετρικά σχέδια. Οι ζώνες αυτές μπορούσαν είτε να 

αποτελούν το κύριο θέμα του έργου είτε να περιβάλουν το βασικό θέμα (Τζαχίλη 2011, 228).  

Αυτές οι ζώνες θεωρούνται δάνειο της τέχνης της μεγάλης ζωγραφικής από την 

αγγειογραφία, καθώς οι μορφές τους μεταφέρουν συνήθως θέματα από την κεραμική 

(Τζαχίλη 2011, 236) 

Κατά την ΜΚ περίοδο παρατηρείται πολιτισμική κατάτμηση στις Κυκλάδες. Η βόρεια 

ενότητα που περιλαμβάνει την Κέα και τη Σύρο εμφανίζει συγγενικούς δεσμούς με τον 

πολιτισμό Λευκαντί Ι και μαρτυρεί σχέσεις με το βορειοανατολικό Αιγαίο. Η νότια ενότητα 

(Μήλος, Θήρα) αλλά και η κεντρική ενότητα (Νάξος, Πάρος) φανερώνουν επιρροές από τον 

μινωικό πολιτισμό (Touchais 1996, 277).  



 

    24 
  

Στη μεταλλοτεχνία παρατηρείται γενίκευση της χρήσης του κασσίτερου, που 

χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή κραμάτων χαλκού. Στις Κυκλάδες πάντως εξακολουθεί 

να χρησιμοποιείται το αρσενικό για την παρασκευή του ορείχαλκου, ενώ περόνες και 

κοσμήματα κατασκευάζονταν από αμιγή χαλκό (Touchais 1996, 279, 292).  

Κατά την ΜΚ περίοδο γενικεύεται και η χρήση της τεχνικής της διάτρησης, μέσω της 

οποίας κατασκευάζονται λίθινα εργαλεία (σφύρες και πελέκεις). Στην Κέα χρησιμοποιείται 

το σωληνοειδές τρύπανο για να επιτευχθεί η κοίλανση των λίθινων αγγείων (Touchais 1996, 

292).  

 

Κεραμική 

Κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού, επανάσταση στην κεραμική φέρνει η εφεύρεση 

του ταχύστροφου κεραμικού τροχού, που εισήχθη στον Ελλαδικό χώρο από την Ανατολία, 

πιθανόν μέσω της μετακίνησης πληθυσμών (Hood 1993, 25, Touchais 1996, 291, Treuil 

1996, 164, Μαρθάρη 1998c, 167, Berg 2007, 84-85).   

Υιοθετείται επίσης η πολυχρωμία και εντοπίζεται μια σειρά καινοτομιών στην 

κεραμική, η οποία εμπλουτίζεται με καινούργια σχήματα (Ντούμας 1994, 36, Touchais 1996, 

279, Μαρθάρη 1998c, 165). Στο Ακρωτήρι της Θήρας έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 60 

διαφορετικοί τύποι αγγείων, καθένας εκ των οποίων εξυπηρετούσε διαφορετικές ανάγκες 

(Μαρθάρη 1998b, 79). Η μελέτη της κεραμικής της περιόδου, έχει δείξει ότι παρά τη 

μεγαλύτερη ομοιογένεια που χαρακτηρίζει τη ΜΚ περίοδο σε σχέση με την ΠΚ, 

εξακολουθούν να εντοπίζονται σημαντικές τοπικές ιδιαιτερότητες (Touchais 1996, 280).  

Στην αρχή της περιόδου, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της 

Φυλακωπής και της Αγίας Ειρήνης, εντοπίστηκε πληθώρα αγγείων έντριπτης μονόχρωμης 

κεραμικής η οποία εμφανίζει κάποιες ομοιότητες με τη μινυακή και περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό σχημάτων. Χαρακτηριστικά είναι το κυκλαδικό γωνιώδες μόνωτο κύπελλο και η 

φιάλη με το ψηλό πόδι. Στα τέλη της ΠΚ ΙΙΙ φάσης ο τύπος αυτός περιορίζεται και 

εμφανίζεται η αμαυρόχρωμη κεραμική η οποία διακοσμείται αρχικά με ευθύγραμμα θέματα 

από τα οποία μάλιστα επηρεάζεται και η ελλαδική κεραμική.  

Στη ΜΚ περίοδο τα θέματα μετατρέπονται σε καμπυλόσχημα, ενώ οι τοπικές 

παραλλαγές περιλαμβάνουν το έντονα ανοιχτόχρωμο βάθος της κεραμικής της Μήλου 
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(Touchais 1996, 280). Η αμαυρόχρωμη αυτή κεραμική μπορεί να αναπτύχθηκε εξαιτίας της 

δυσκολίας που προκαλούσε στους τεχνίτες η επίτευξη στιλπνής όψης, ενδεχομένως λόγω της 

κακής ποιότητας του νησιωτικού πηλού. Κάποια από τα νεότερα αμαυρόχρωμα αυτά αγγεία 

φέρουν δίχρωμη διακόσμηση με ερυθρό και μελανό χρώμα (Hood 1993, 45, 47, Barber 1994, 

154, Sherratt 2000, 245, Nikolakopoulou et al. 2008, 317).   

Στην κεραμική της ΜΚ περιόδου παρατηρείται πως η γεωμετρική διακόσμηση 

εμπλουτίζεται με φυτικό και ζωικό διάκοσμο. Αν και τα άνθη και τα φυτά είναι επηρεασμένα 

από την κρητική ζωγραφική, οι γρύπες και διάφορα άλλα πτηνά, όπως τα χελιδόνια, φαίνεται 

να είναι χαρακτηριστικά μιας τοπικής τεχνοτροπίας που αργότερα υιοθετήθηκε και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα (Barber 1974, 5 και 1981, 2, Doumas 1983, 26-27, Barber 1984, 180, 

Hood 1993, 47, Nikolakopoulou et al. 2008, 311, 323). Τα φυτά στη διακόσμηση των αγγείων 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πτηνά ή άλλα ζώα, σε μια προσπάθεια του τεχνίτη να 

συνθέσει μια πρώιμη τοπιογραφία. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και στην απόδοση του 

θαλάσσιου κόσμου (Ντούμας 1994, 36).  

Έχει υποστηριχθεί πως η αλληλουχία των κεραμικών κατηγοριών, τόσο στην 

περίπτωση της Φυλακωπής Ιiii – IΙ, όσο και στην Αγία Ειρήνη IVa,b,c – V οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει μια πολιτιστική αδιάκοπη συνέχεια (Touchais 1996, 280).  

Η μελέτη και η κατάταξη της κεραμικής, θα μπορούσε να διαχωρίσει τα ΜΚ 

στρώματα σε δύο φάσεις: μια πρώιμη και μια ύστερη. Η ύστερη φάση στην Αγία Ειρήνη είναι 

η περίοδος V και στη Φυλακωπή η περίοδος ΙΙ-iii (βλ. πίνακα 1). Στην πρώιμη φάση 

ξεχωρίζουν η ντόπια σκοτεινόχρωμη στιλβωτή κεραμική, ενώ εμφανίζεται και το πρωιμότερο 

είδος των «Κυκλαδικών Λευκών» (Barber 1994, 150). Στην ύστερη φάση ο αριθμός των 

στιλβωμένων αγγείων περιορίζεται, ενώ εμφανίζεται μια νέα ποικιλία κυκλαδικών λευκών, 

του λεγόμενου φυσιοκρατικού ρυθμού (Barber 1994, 150 και 2007, 183). 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία από το Ακρωτήρι της Θήρας της ΜΚ περιόδου, 

τα κεραμικά εργαστήρια πρέπει να ήταν οργανωμένα με βάση τον καταμερισμό της εργασίας, 

ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχε εξειδίκευση μεταξύ κεραμοπλαστών και αγγειογράφων 

(Μαρθάρη 1998b, 81). Οι διακοσμητικές ζώνες στα αγγεία της Θήρας είχαν σκοπό να 

οργανώσουν τον εσωτερικό προς διακόσμηση χώρο και να τον πλαισιώσουν (Τζαχίλη 2011, 

229). 
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Στην τοπική παραγωγή προστίθεται μεγάλος αριθμός εισαγόμενων κεραμικών από 

την Κρήτη της ΜΜ ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και από την ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ΜΕ ΙΙ φάση 

(Barber 1978a, 377 και 1994, 160-161 ). Οι ντόπιοι τεχνίτες κατασκευάζουν συχνά αγγεία με 

εμφανείς επιρροές από τη μινωική Κρήτη (Barber 1974, 5 και 1981, 2 και 1984, 180 και 

1994, 161, Touchais 1996, 280). Κατά την πρώιμη ΜΚ φάση εισάγονται κλασικά γκρίζα 

μινυακά αγγεία από την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ από την Κρήτη εισάγονται αγγεία ΜΜ ΙΒ-

ΙΙ κεραμικής. Στην ύστερη φάση τόσο οι εισαγωγές, όσο και τα αγγεία τοπικής παραγωγής, 

έχουν έντονα μινωικά στοιχεία (Barber 1994, 150). Παρόλο που θεωρείται πως ο κυκλαδικός 

πολιτισμός της περιόδου οφείλει πολλά στο μινωικό, διατηρεί τον προσωπικό του χαρακτήρα 

και τις παραδόσεις του (Hood 1993, 26, 47). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

κεραμική του Ακρωτηρίου της Θήρας, η οποία, αν και έχει αρκετά μινωικά στοιχεία, δεν 

αποτελεί εκμινωισμό της κεραμικής, αλλά ισορροπία και αρμονική συνύπαρξη θηραϊκών και 

μινωικών στοιχείων (Μάρθαρη 1992, 108).   

 

i) Σκοτεινόχρωμα στιλβωτά αγγεία 

Χαρακτηριστικό δείγμα κεραμικής της πρώιμης ΜΚ φάσης, αποτελούν τα 

σκοτεινόχρωμα στιλβωτά αγγεία (Barber 1978a, 374-375 και 1994, 151 και 2007, 183). Τα 

αγγεία αυτά καλύπτονταν από ένα παχύ στιλπνό αλείφωμα χρώματος μελανού, καστανού ή 

ερυθρού. Ενώ τα αγγεία αυτής της κατηγορίας που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές στη 

Φυλακωπή της Μήλου έχουν επίχρισμα και στίλβωση, η οποία δημιουργεί μια πολύ στιλπνή 

επιφάνεια, στην Αγία Ειρήνη οι τεχνίτες περιορίζονται σε μια λιγότερο στιλπνή στίλβωση 

χωρίς επίχρισμα (Barber 1978b, 113). Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται κυκλαδικά 

αγγεία όπως ο βαρελοειδής πίθος και ο κυκλαδικός σκύφος, αλλά στην πορεία απαντούν τα 

ώριμα πια σκοτεινόχρωμα στιλβωτά αγγεία, που αποκτούν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 

κάποια γκρίζα μυνιακά ελλαδικά αγγεία, όπως ο κάνθαρος και η κύλικα με ψηλό πόδι που 

φέρει διακόσμηση με πλαστικούς δακτυλίους. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς σε αυτή τη 

φάση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων αγγείων εισαγόταν στα 

κυκλαδικά νησιά από την ηπειρωτική Ελλάδα (Barber 1994, 151). Την ίδια στιγμή φαίνεται 

ότι κυκλαδικά σκοτεινόχρωμα στιλβωτά αγγεία εισάγονται και στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

καθώς έχουν εντοπιστεί κάποια στην Αθήνα και στη Λέρνα (Barber 1994, 160). 
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Κάποια από αυτά τα αγγεία έφεραν γραπτή διακόσμηση, κατά κανόνα λευκού, 

σπανιότερα μαύρου, χρώματος. Τα σχέδια ποικίλουν από απλά και γραμμικά όπως π.χ. 

γραμμές στο χείλος των αγγείων ή συνεχή τόξα στο σώμα, σπείρες κ.α., μέχρι πιο πολύπλοκα 

όπως σχέδια φυλλωμάτων. Από τις ανασκαφές στη Φυλακωπή της Μήλου ήρθαν στο φως 

όστρακα μεγάλων αγγείων που απεικονίζουν πτηνά και άλλα περίτεχνα θέματα. Ωστόσο, η 

περίτεχνη διακόσμηση των αγγείων φαίνεται πως κατακτάται κατά την ύστερη ΜΚ φάση 

(Barber 1994, 152-153).  

Στο Ακρωτήρι της Θήρας οι ανασκαφές έφεραν στο φως σκοτεινόχρωμα στιλβωτά 

αγγεία, ενώ στην Αγία Ειρήνη τα αγγεία αυτού του ρυθμού ανήκουν στην πλειονότητά τους 

στην πρώιμη ΜΚ φάση. Το ίδιο μάλλον ισχύει και για τα αντίστοιχα αγγεία της Φυλακωπής 

(Barber 1994, 153. Μαρθάρη 1992, 103).    

Τη θέση των σκοτεινόχρωμων στιλβωτών αγγείων φαίνεται ότι πήραν στην ύστερη 

εποχή της ΜΚ περιόδου στη Μήλο τα αγγεία με θαμπό κόκκινο επίχρισμα. Παρόμοια 

εντοπίζονται την ίδια περίοδο και στο Ακρωτήρι της Θήρας (Barber 1994, 153).  

 

ii) «Κυκλαδικά λευκά» αγγεία και αγγεία «Μελανού και Ερυθρού» ρυθμού 

Στην κεραμική της πρώιμης ΜΚ περιόδου κυριαρχούν τα «Κυκλαδικά Λευκά» 

αγγεία, τα οποία αργότερα κατασκευάζονται σε κεραμικό τροχό, κυρίως στη μέση και στην 

ύστερη φάση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα χειροποίητα (Papagiannopoulou 1990, 61-62, 

Treuil 1996, 164, Barber 2007, 183, Berg 2007, 84-85). Κάποια ανοιχτά αγγεία με λεπτό 

πηλό, μοιάζουν είτε να είναι φτιαγμένα στο χέρι, είτε να έχουν φτιαχτεί στον τροχό και ο 

τεχνίτης να έσβησε τα ίχνη του με μεγάλη επιμέλεια  (Μαρθάρη 2001, 116, Sherratt 2000, 

246).  

Μάλιστα κάποια πρώιμα δείγματα της τεχνικής αυτής στις ραμφόστομες πρόχους 

έχουν φυλλόσχημη προχοή, γεγονός που τις συνδέει με τις πρόχους των ύστερων φάσεων της 

ΠΚ περιόδου (Μαρθάρη 2001, 116). Αν και τα «Κυκλαδικά Λευκά» θεωρούνταν 

αποκλειστικά μηλιακή κεραμική, καθώς είχαν βρεθεί στη Φυλακωπή, μετά τις αποκαλύψεις 

στον Φτέλλο και τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, αποδεικνύεται ότι υπήρχε τοπική παραγωγή 

του είδους αυτού και στη Θήρα. Πάντως τεχνοτροπικά τα Κυκλαδικά Λευκά της Θήρας και 

της Μήλου παρουσιάζουν διαφορές. Οι αγγειοπλάστες της Μήλου χρησιμοποιούσαν πυκνή 

διακόσμηση στα αγγεία. Προτιμούσαν τα διάγραμμα θέματα σε συνθέσεις με σπειροειδή 
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σχέδια, τους φυλλορόδακες και τους ρόμβους. Αντίθετα στη Θήρα τα «Κυκλαδικά Λευκά» 

χαρακτηρίζονται από απλότητα και καθαρότητα και απουσιάζουν τα διάγραμμα θέματα. Οι 

σπείρες εμφανίζονται στα αγγεία ως μεμονωμένα μοτίβα και συχνά διακοσμούνται με 

φυλλορόδακες και δισκιορόδακες (Μαρθάρη 2001, 117).  

Τα αγγεία δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία ποιότητα. Ωστόσο τα τοιχώματα 

ορισμένων είναι λεπτά και φτιαγμένα από προσεκτικά κοσκινισμένο καθαρό πηλό. Σε όλο το 

πάχος τους το χρώμα είναι ομοιόμορφο και κινείται στις αποχρώσεις του κίτρινου και του 

υπόλευκου. Η επιφάνειά τους είναι ομαλή και φέρει συχνά επίχρισμα με το ίδιο υλικό. 

Αργότερα για την διακόσμηση ορισμένων τύπων αγγείων χρησιμοποιείται αμαυρό 

καστανόμαυρο χρώμα (Doumas 1983, 32, Marthari 1987, 360, Barber 1994, 154, Sherratt 

2000, 245, Nikolakopoulou et al. 2008, 317). Ο ρυθμός αυτός, όπως εφαρμόζεται σε κάποια 

αγγεία, εμφανίζει κοινά σημεία με τη γεωμετρική κεραμική με αμαυρά σχέδια, ενώ σε 

κάποιες άλλες περιπτώσεις προσομοιάζει στην ύστερη ντόπια κεραμική, διαφέροντας από 

αυτή ως προς την απόχρωση του ερυθρού και στο γυαλιστερό φινίρισμα (Sherratt 2000: 245-

246, Barber 2007, 182). 

Όταν τα σχέδια των κυκλαδικών λευκών αγγείων περιλαμβάνουν μελανά ή καστανά 

αμαυρά και κόκκινα στιλβωτά στοιχεία, τότε πρόκειται αγγεία του «Μελανού και Ερυθρού» 

ρυθμού. Η επιφάνεια του φόντου είναι πολύ περισσότερο στιλπνή από τα αγγεία του απλού 

«Κυκλαδικού Λευκού» ρυθμού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δίχρωμη παραλλαγή του 

Λευκού ρυθμού (Barber 1978a, 376 και 1994, 155, Sherratt 2000, 263, 246). Χαρακτηρίζεται, 

όπως αναφέρει και το όνομά του, από την χρήση του μελανού και του ερυθρού χρώματος. Τα 

χρώματα αυτά μαζί με το καστανό που εντοπίζεται σε διάφορες περιστάσεις, τοποθετούνται 

στο λευκό επίχρισμα, με το οποίο έχει καλυφθεί το αγγείο, ακριβώς όπως και στον 

«Κυκλαδικό Λευκό». Βέβαια ο Εdgar (1904, 107), στην πρώιμη μελέτη της κεραμικής της 

Φυλακωπής δημιουργεί έναν διαχωρισμό του ρυθμού αυτού σε «Μελανό και Ερυθρό» και 

«Ερυθρό και Μελανό». Ο διαχωρισμός αυτός φαίνεται ότι γίνεται με βάση ποιο από τα δύο 

χρώματα υπερτερεί έναντι του άλλου, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο αυτές παραλλαγές 

φέρουν διαφορές και στον τρόπο στίλβωσης ενός αγγείου. Ωστόσο, στον Κατάλογο του 

Ashmolean για τις Κυκλαδικές Αρχαιότητες (Sherratt 2000, 278), αναφέρεται ότι ο «Ερυθρός 

και Μελανός» ρυθμός αναπτύχθηκε κυρίως στη Φυλακωπή στις αρχές της ΥΚ και θεωρείται 

προπομπός της «υστερότερης τοπικής μονόχρωμης κεραμικής» (later local) που κυριάρχησε 

την ΥΚ περίοδο, κάτι που έχει υποστηριχθεί και από τον Barber (1994, 156).   
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Τα αγγεία του «Μελανού και Ερυθρού» ρυθμού κάνουν την εμφάνισή τους κατά την 

πρώιμη ΜΚ περίοδο και εμφανίζονται πιο έντονα κατά το τέλος της περιόδου και στην αρχή 

της ΥΚ (Barber 1994, 154 και 2007, 183). Φέρουν συνήθως διακόσμηση καμπυλόγραμμη, με 

συχνό μοτίβο το πτηνό, που περιστοιχίζεται από φυτά και φτερά. Στη διακόσμηση αυτών των 

αγγείων συμπεριλαμβάνονται και φυτικά μοτίβα (Sherratt, 2000, 263). Στα αγγεία αυτού του 

ρυθμού συγκαταλέγονται ως επί το πλείστον κλειστά αγγεία αμφορείς με ελλειψοειδές 

στόμιο, ευρύστομες και γεφυρόστομες πρόχοι, λάρνακες και κύπελλα με διακόσμηση σε 

μετώπη (panelled cups) (Sherratt 2000, 263). Πάντως τα αγγεία «Μελανού και Ερυθρού» 

ρυθμού της Φυλακωπής χαρακτηρίζονται από την λιτότητά τους. Οι τεχνίτες σε κάποοιες 

περιπτώσεις δεν επιχειρούν να καλύψουν όλη την επιφάνεια του αγγείου, αλλά την άφηναν 

κενή γύρω από το θέμα τους (Τζαχίλη 2011, 237-238).   

Τα αγγεία αυτού ρυθμού εξάγονταν, όπως προκύπτει από την ανασκαφική έρευνα, 

στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς βρέθηκαν στην πρώτη σε ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΑ 

στρώματα και στον ηπειρωτικό χώρο σε ύστερα ΜΕ ή πρώιμα ΥΕ στρώματα  (Jones 1978, 

471, Doumas 1982, 8, Doumas 1983, 26-27, Barber 1994, 160).  

Τα θέματα των αγγείων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που αντιστοιχούν στην 

πρωιμότερη και στην υστερότερη φάση τους. Στην πρωιμότερη φάση τους φέρουν 

αφηρημένα καμπυλόγραμμα σχήματα τα οποία διατάσσονται συνήθως σε ζώνες και 

εμφανίζουν επιρροές από τα μινωικά πρότυπα (ΜΜ ΙΙ). Στη δεύτερη φάση συγκαταλέγονται 

αγγεία διακοσμημένα με φυσιοκρατική θεματολογία τα οποία σχετίζονται με τα μινωικά 

αγγεία της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου (Barber 2007, 183). Αν και σπανίζουν, κάποια φέρουν 

εντυπωσιακές εικονιστικές παραστάσεις (Barber 1994, 155).  

Κατά τη διάρκεια της ΜΚ περιόδου κάνει την εμφάνισή του ένας μεγάλος αριθμός 

νεοεισερχόμενων μοτίβων, ιδιαίτερα στη θηραϊκή κεραμική. Δείγματα θηραϊκής κεραμικής 

που ήρθαν στο φως, ιδιαίτερα από το Ακρωτήρι, παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα σκηνών και 

μοτίβων, όπως κρίνα, κρόκους, πτηνά, ζώα και ανθρώπινες μορφές. Σε πολλές περιπτώσεις, 

αυτές οι εικόνες μπορεί να αντιπροσωπεύουν συμβολικά θέματα ή αφηγηματικές 

παραστάσεις (Jones 1978, 474, Marthari 2000 887, Nikolakopoulou et al. 2008, 317, 

Papagiannopoulou 2008, 446, Παπαγιαννοπούλου 2013, 66). 

Στα «Κυκλαδικά Λευκά» αγγεία συγκαταλέγονται και κάποια απλά και αδιακόσμητα 

αγγεία (Barber 1994, 154). Στα μεταγενέστερα στάδια του ρυθμού έχει υποστηριχθεί ότι 
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ανήκουν κάποια λιγότερο εκλεπτυσμένα αγγεία φτιαγμένα από ανομοιογενή πηλό. Πρόκειται 

για χονδροειδή αγγεία χρώματος σταχτί ή κιτρινωπού, η διακόσμηση των οποίων είναι πολύ 

πρόχειρη, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη στρωματογραφικά  (Barber 1994, 154). 

Ευρήματα ραμφόστομων πρόχων που εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη του 

Ελεήμονα φέρουν νέους τύπους προχοών οι οποίες είναι είτε λοξότμητες είτε ευθύστομες. 

Παράλληλα εισάγονται πτηνομορφικά χαρακτηριστικά στη θηραϊκή κεραμική (Μαρθάρη 

2001, 116).   

Τα «Κυκλαδικά Λευκά» αγγεία παράγονται σε μια ποικιλία σχημάτων. Σε αυτά 

συγκαταλέγονται ραμφόστομες πρόχοι, οι αβαθείς φιάλες καθώς και σκύφοι με εσωτερική 

διακόσμηση, κύπελλα με και χωρίς γραπτή διακόσμηση, πίθοι κλπ. Τα αγγεία αυτά συχνά 

φέρουν κοινά χαρακτηριστικά με άλλους κεραμικούς ρυθμούς (Sherratt 2000, 246). 

Υπάρχουν σχήματα καθαρά κυκλαδικά, όπως η ραμφόστομη πρόχους, ενώ εξωτερικές 

επιρροές εντοπίζονται σε διάφορους τύπους αγγείων (Barber 1994, 155).  

«Κυκλαδικά λευκά» αγγεία έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις των Κυκλάδων, 

ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι έχουν εισαχθεί από τη Μήλο (Barber 1994, 

154). Ανάλογα παραδείγματα προέρχονται από τον οικισμό του Φτέλλου της Θήρας 

(Μαρθάρη 1988, 472-473) και το ορυχείο Καραγιώργη (Μαρθάρη 2001, 111). Επίσης έχουν 

εντοπιστεί και στην Κέα, στη Νάξο, στην Αμοργό, στην Τήνο, ακόμη και στη Λέρνα της 

ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Κνωσό της Κρήτης. Πάντως με εξαίρεση τα αγγεία της 

Θήρας, τα υπόλοιπα μοιάζουν να είναι εισαγωγές από τη Μήλο (Sherratt 2000, 247). Τα 

«Κυκλαδικά Λευκά» υποδεικνύουν και τις στενές σχέσεις Κρήτης και Θήρας. Η μινωική 

επιρροή φαίνεται στο σχήμα και τη διακόσμηση κάποιων θηραϊκών αγγείων της κατηγορίας 

αυτής. Πάντως τα στοιχεία αυτά είναι προσαρμοσμένα στη θηραϊκή παράδοση (Μαρθάρη, 

2001, 118).  

 

Μεσοκυκλαδικές θέσεις 

Στις ΜΚ θέσεις που είναι γνωστές, συνεχώς προστίθενται νέες, μεταξύ αυτών και η 

Σύρος, η Μύκονος, η Νάξος, η Μήλος, η Θήρα, η Αμοργός, η Άνδρος, η Κέα, η Σίφνος, η 

Ίος, η Δήλος η Πάρος, η Κύθνος, η Τήνος, η Φολέγανδρος και η Ανάφη (Sotirakopoulou 

2010, 827-828) (χάρτης 1). Περισσότερες από τις μισές θέσεις που έχουν εντοπιστεί 

θεωρείται ότι κατοικούνταν τουλάχιστον από την ΠΚ περίοδο (ορισμένες και από τη 
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Νεολιθική), ενώ από αυτές και πάλι περίπου οι μισές συνεχίστηκαν να κατοικούνται και στην 

ΥΚ περίοδο (Sotirakopoulou 2010, 829).  

Οι ΜΚ θέσεις σε σχέση με την ώριμη ΠΚ φάση έχουν αυξηθεί, αλλά συνήθως 

υπάρχει ένας κύριος οικισμός σε κάθε νησί, εκτός από τις περιπτώσεις που το νησί είναι 

μεγαλύτερο και εύφορο όπως η Νάξος ή η Μήλος χάρη στα κοιτάσματα οψιανού. Αυτή την 

εποχή, όπως προαναφέρθηκε, οι οικισμοί είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, πολλές φορές με 

οχυρώσεις, πράγμα που παραπέμπει σε οργάνωση σε τοπικό επίπεδο (Barber 1994, 74, 151).  

Τις περισσότερες πληροφορίες για τον πολιτισμό της περιόδου έδωσαν τα 

ανασκαφικά δεδομένα της Φυλακωπής στη Μήλο, η οποία αναπτύσσεται πάνω σε ένα 

παραθαλάσσιο ομαλό ύψωμα στο ΒΑ άκρο της Μήλου και κατοικήθηκε ήδη από την ΠΚ Ι 

περίοδο. Τη ΜΚ περίοδο αναπτύσσεται η λεγόμενη «δεύτερη πόλη», η οποία ήταν μάλλον 

μεγαλύτερη από την πρώτη με ρυμοτομικό σχέδιο και καλοκτισμένα σπίτια (Μαρθάρη 2006, 

103, Touchais 1996, 277), ενώ η κεραμική της πρώιμης φάσης της παρουσιάζει ομοιότητες με 

εκείνη της ΠΚ ΙΙΙ (Barber 1994, 148 και 2007, 105-196). Φαίνεται πως όλος σχεδόν ο 

πληθυσμός του νησιού έμενε εκεί. Ενώ η ΠΚ χωρίζεται από τη ΜΚ από στρώμα 

καταστροφής, έχει υποστηριχθεί πως δεν υπάρχει διακοπή στην πολιτιστική συνέχεια μεταξύ 

των πόλεων Ι και ΙΙ, γεγονός που οδήγησε στον ισχυρισμό ότι οι δύο περίοδοι συνδέονται με 

μια μεταβατική φάση (Touchais 1996, 277).  Ωστόσο, η έλλειψη γεωμετρικής κεραμικής στα 

στρώματα πόλης ΙΙ-i θα μπορούσε να υποδεικνύει μια τομή μεταξύ των πόλεων (Barber 

1978a, 368 και 1994, 148, 151).  

Σημαντικές πληροφορίες για την εποχή αυτή έδωσαν και τα ευρήματα από την Αγία 

Ειρήνη στην Κέα (περίοδοι IV-V). Ο οικισμός ήταν αρκετά μεγάλος και οχυρωμένος από την 

αρχή της περιόδου. Μετά την ΠΚ ΙΙΙΑ φάση (Περίοδος ΙΙΙ) παρατηρείται εγκατάλειψη του 

οικισμού. Στα στρώματα της επόμενης περιόδου που συνδέεται με την πρώιμη ΜΚ φάση της 

Φυλακωπής (Πόλη ΙΙ-ii), αποκαλύφθηκαν, όπως θα φανεί και στο επόμενο κεφάλαιο, 

σκοτεινόχρωμα στιλβωτά αγγεία, καθώς και λευκά. Πάντως αγγεία της «γεωμετρικής» 

κεραμικής της ύστερης Φυλακωπής Ι δεν έχουν εντοπιστεί στην Αγία Ειρήνη.  

Από την μέχρι τώρα ανάλυση των ανασκαφικών δεδομένων προκύπτει ότι η περίοδος IV 

της Αγίας Ειρήνης σχεδόν συμπίπτει με την πρώτη φάση της Φυλακωπής ΙΙ-ii  (Barber 1994, 

148-149 και 2007, 181). Για τη Φυλακωπή, η ΜΚ περίοδος τελειώνει απότομα εξαιτίας 

πιθανότατα σεισμού ή μινωικής επίθεσης, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται από την 
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εκτεταμένη καταστροφή της δεύτερης πόλης. Στην Αγία Ειρήνη από τα μέχρι τώρα δεδομένα 

δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ωστόσο η αρχιτεκτονική του οικισμού αλλάζει ριζικά στην αρχή 

της Περιόδου VI, της ΥΚ δηλαδή εποχής (Davis 1986, 8, Barber 1994, 150, Touchais 1996, 

277). Το τείχος με τους πεταλόσχημους προμαχώνες της περιόδου IV αντικαταστάθηκε από 

ισχυρή οχύρωση και μεταφέρθηκε σε άλλη θέση (Davis 1986, 8, Παρλαμά κ.α. 2010, 284). 

Το Ακρωτήρι της Θήρας ισοπεδώθηκε από έναν καταστροφικό σεισμό στις αρχές του 

17ου αιώνα, όπως μαρτυρούν και τα ευρήματα από τις ανασκαφές  (Doumas 1983, 44, 

Ντούμας 1994, 34, Πετράκος 2001, 92-93). Ωστόσο, χάρη στη μεγάλη οικονομική άνθηση 

του νησιού γρήγορα η πόλη ανεγέρθηκε ξανά με πολυτελή οικοδομήματα πολλών ορόφων, τα 

οποία διέθεταν πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο. Σύμφωνα με τον Ντούμα (1994, 34), 

«βρισκόμαστε μπροστά σε μια άμιλλα μεταξύ των μελών της θηραϊκής κοινωνίας και μεταξύ 

των καλλιτεχνών της να προβάλουν οι μεν την κοινωνική τους θέση, οι δε την καλλιτεχνική 

τους υπόσταση».  

Σημαντικές πληροφορίες ήρθαν στο φως και από τη μελέτη της κεραμικής κτιρίου 

που ανασκάφηκε από τη Μαρθάρη τη δεκαετία του 1980 στη θέση Φτέλλος (Ορυχείο 

Χιωτόπουλου) της Θήρας. Η κεραμική που βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής του κτιρίου 

του Φτέλλου παρουσιάζει ομοιότητες με τα «Κυκλαδικά Λευκά» και τα σκοτεινόχρωμα 

στιλβωτά αγγεία που αντιστοιχούν στην Φυλακωπή ΙΙ. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την άποψη 

ότι το κτίριο εγκαταλείφθηκε σε πρώιμη φάση της ΜΚ εποχής (Μαρθάρη 2001, 107-108). 

Μία οργανωμένη οχυρωμένη πόλη της Μέσης Εποχής του Χαλκού ανασκάφηκε στη 

θέση Παλαμάρι της Σκύρου. Στη θέση υπήρχε οικισμός ήδη από την πρώιμη Εποχή του 

Χαλκού,  στον οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία αστικοποίησης. Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλους 

οικισμούς της περιόδου, το ΠΚ τείχος παρέμεινε σε χρήση στην ίδια θέση. Η θέση 

εγκαταλείφθηκε στο τέλος της ΜΚ περιόδου  (Παρλαμά et al.  2010, 282, 284-285). 

ΜΚ ευρήματα προέρχονται και από άλλες θέσεις, μεταξύ των οποίων και η Μικρή 

Βίγλα της Νάξου και η Παροικιά στην Πάρο, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 

μεγάλο αριθμό ΜΚ υλικών καταλοίπων τα οποία μαρτυρούν την ευημερία του οικισμού μετά 

την ΠΚ ΙΙΙΒ φάση, η Μαρκιανή της Αμοργού, το Βρυόκαστρο της Τήνου κ.ά., που στις 

περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονταν σε θέσεις που δημιουργούσαν μια φυσική οχύρωση 

(Barber & Hadjianastastasiou 1989, 63, Barber 1994, 151). 
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Χάρτης 1. ΜΚ και πιθανές ΜΚ θέσεις. 

(Sotirakopoulou 2010, 838, fig.1) 
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2. Η εικονιστική κεραμική από τις Κυκλάδες της Μέσης Εποχής του 

Χαλκού: ευρήματα ανά κατηγορία 

 

Η κεραμική και ιδιαίτερα τα κομμάτια που φέρουν επάνω τους γραπτή διακόσμηση, 

θεωρείται από τα πιο σημαντικά ευρήματα, καθώς βοηθάει σημαντικά στη χρονολόγηση, 

ταυτόχρονα όμως επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τους ανθρώπους της εκάστοτε 

εποχής, μέσω των εικονιστικών παραστάσεων που εντοπίζονται στα διάφορα όστρακα είτε 

αγγεία, χρηστικά και μη. Οι εικονιστικές παραστάσεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και για τους 

ανθρώπους της ΜΚ περιόδου, οι οποίοι διακοσμούσαν διάφορους τύπους αγγείων με ποικίλα 

σχέδια και σε ορισμένες περιπτώσεις και χρώματα.  

    Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στη ΜΚ περίοδο κυριάρχησε ως 

βασικός διακοσμητικός ρυθμός ο «Κυκλαδικός Λευκός». Στον ρυθμό αυτό παρατηρείται η 

ύπαρξη αγγείων, χειροποίητων στην πλειονότητά τους, καθώς ο κεραμικός τροχός εισήχθη 

στο τέλος της ΜΚ περιόδου και χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την παραγωγή μικρών 

ανοιχτών σχημάτων (Papagiannopoulou 1990, 61-62, Treuil 1996, 164, Berg 2007, 84-85). 

Γι’ αυτό τον λόγο διαπιστώνεται μια ποικιλία στην ποιότητα των αγγείων. Παρόλα αυτά, τα 

καλύτερα δείγματα του ρυθμού έχουν εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα με υπόλευκο έως 

κιτρινωπό πηλό και επίχρισμα εξίσου ανοιχτόχρωμο. Στην επιφάνειά τους εντοπίζονται 

σχέδια νατουραλιστικά και καμπυλόγραμμα σε σκούρο καστανόμαυρο αμαυρό χρώμα 

(Barber 1994, 154-156 και 2007, 183, 206). Ο λεγόμενος «Μελανός και Ερυθρός» ρυθμός 

που εντοπίζεται σε αγγεία της περιόδου θεωρείται από πολλούς μελετητές, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ως παραλλαγή του «Κυκλαδικού Λευκού» (Εdgar 1904, 107, Barber 1978a, 376 

και 1994, 155, Sherratt 2000,  263).  

Στους δύο παραπάνω ρυθμούς ανήκουν πολυάριθμα ευρήματα ΜΚ εικονιστικής 

κεραμικής σε όλο το εύρος των Κυκλάδων. Ανάμεσα στους οικισμούς που έχουν εντοπιστεί, 

αυτοί που έχουν μελετηθεί περισσότερο και έχουν δώσει κάποια ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα 

δείγματα γραπτών αγγείων είναι η Αγία Ειρήνη στην Κέα, η Φυλακωπή στη Μήλο και το 

Ακρωτήρι στη Θήρα. Από την τελευταία θέση δεν υπάρχουν πολλά ευρήματα ΜΚ λόγω της 

σεισμικής καταστροφής που επήλθε μετά το τέλος της περιόδου, οπότε και κατέστρεψε τον 
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οικισμό (Ντούμας, 1994, 34, Πετράκος 2001, 92-93)9. Ωστόσο, το Ακρωτήρι έχει μια 

ιδιαίτερα έντονη εικονιστική παράδοση στα παραγόμενα αγγεία του και μαζί με τους άλλους 

δύο οικισμούς αλλά και το σύνολο των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων, παρέχουν αρκετά 

δείγματα της εικονιστικής κεραμικής της ΜΚ περιόδου και δίνουν τη δυνατότητα για αρκετές 

εικασίες.   

Από τις πληροφορίες που δίνουν οι υπάρχουσες μαρτυρίες, διαπιστώνεται ότι δεν 

ήταν όλα τα σχήματα αγγείων «δεκτικά» προς διακόσμηση. Κάποια δεν επιδέχονται καμία 

ιδιαίτερη φροντίδα στην εξωτερική τους επιφάνεια, όπως για παράδειγμα τα μαγειρικά 

σκεύη, ενώ άλλα απαντούν διακοσμημένα επανειλημμένως σε διάφορα ανασκαφικά 

περιβάλλοντα της περιόδου. Στα τελευταία θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν τα 

πιο σημαντικά δείγματα από αυτά, να χωριστούν σε κατηγορίες και παράλληλα να αναλυθούν 

τα εικονιστικά τους θέματα.  

 

α. Πίθοι 

Από τους πίθους βρέθηκε ικανός αριθμός, ωστόσο αυτοί που φέρουν εικονιστική διακόσμηση 

δεν είναι πολλοί και μάλιστα από αρκετούς έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα. Ο Barber (1978b, 

131-135) υιοθετεί την ύπαρξη και περαιτέρω ονομασιών εκτός από αυτής του πίθου στη 

συγκεκριμένη κατηγορία. 

Ο πίθος εμφανίζεται με διάφορες ορολογίες, πιθανόν διαβαθμίσεις, ανάλογα με το 

σχήμα και τη χωρητικότητά τους: πίθος (pithos), βαρελοειδές δοχείο/πίθος (barrel jar), 

ωοειδές δοχείο (ovoid jar), πιθοειδές δοχείο (pithoid jar), δοχείο (jar) και δοχείο αποθήκευσης 

(storage jar).  

Από την περίοδο V του οικισμού της Αγίας Ειρήνης στην Κέα, προέρχεται το εύρημα 

ΑΑ-41 (εικ. 1), που ανήκει σε τμήμα χείλους βαρελοειδούς πίθου. Η υπολογιζόμενη 

διάμετρος του χείλους είναι 0.54μ. (Davis 1986, 57). Το όστρακο προέρχεται από στρώμα 

καταστροφής στο δωμάτιο Ν.15, που στην ουσία χρησιμοποιήθηκε στη φάση ανακατασκευής 

του. Στη βόρεια και ανατολική πλευρά του είναι «περικυκλωμένο» από το τείχος του 

                                                            
9 Ο οικισμός του Ακρωτηρίου υπέστη καταστροφή από σεισμό στο τέλος της ΜΚ περιόδου και ξαναχτίστηκε 
έως ότου καταστράφηκε οριστικά από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (Ντούμας 1994, 34, Πετράκος 
2001, 92-93). Στη στρωματογραφία του οικισμού έχει δοθεί ως ονομασία από τους μελετητές το Seismic 
Destruction Level (SDL) και το Volcanic Destruction Level (VDL) (Marthari, 1987, 368, πίνακας 1). 
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οικισμού. Φαίνεται να έχει στιλβωμένη και λειασμένη την εξωτερική του επιφάνεια, ενώ 

παρατηρούνται ίχνη λευκού χρώματος στην εξωτερική πλευρά του χείλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρέθηκε επίσης ένα κομμάτι από το σώμα ενός πιθανού πίθου, το ΑΚ-2 (εικ. 2), οι 

διαστάσεις του οποίου δεν είναι γνωστές. Προέρχεται από το δωμάτιο G.6 (Davis 1986, 70-

71), όπου κάτω από ένα δάπεδο λευκών βοτσάλων υπήρχε αδιατάρακτη μια απόθεση της 

περιόδου V του οικισμού. Έχει διακοσμηθεί σύμφωνα με ένα τοπικό ρυθμό της Κέας και έτσι 

πάνω στον χονδροειδή ερυθρό πηλό του αγγείου παρατηρούνται τα ίχνη δύο έως τριών 

στιλπνών γραμμών.  

Ανάλογο εύρημα με αριθμό καταλόγου ΑΝ-1 (Davis 1986, 75) το οποίο κατατάσσεται 

στην τοπική κεραμική, με υπολογιζόμενη διάμετρο χείλους 0.24 εκ., βρέθηκε στο δωμάτιο 

Α13, που μαζί με άλλο ένα απάρτιζαν μια οικία στο ανατολικό τμήμα του οικισμού. Το 

σωζόμενο αυτό κομμάτι αποτελούσε μέρος του χείλους του αγγείου το οποίο, όπως και το 

προηγούμενο έχει ως βάση έναν χονδροειδή ερυθρό πηλό. Πάνω στην επιφάνεια του 

οστράκου του πίθου διαπιστώνονται ίχνη μαύρου χρώματος.  

Πιθοειδή ΜΚ αγγεία με γραπτή διακόσμηση έχουν έρθει στο φως από το νεκροταφείο 

της Αγίας Ειρήνης στην Κεα10. Στην ταφή 57 στο δυτικό νεκροταφείο του οικισμού βρέθηκε 

                                                            
10 Στην έρευνα που διεξήχθη από το 1966 έως το 1970, βρέθηκαν πάνω από πενήντα ταφές στην Αγία Ειρήνη της 
πρώιμης ΜΚ περιόδου, είτε με την μέθοδο του εγχυτρισμού, είτε σε κιβωτιόσχημους, είτε σε άλλου τύπου τάφους. 
Από αυτές μετράει κανείς τέσσερις τουλάχιστον με την μέθοδο του εγχυτρισμού που φέρουν διακοσμημένα αγγεία 
(jar, barrel jar, pithos) (Caskey 1972, 357, 384-386). Στον εν λόγω οικισμό δεν βρέθηκαν ταφές πρωιμότερες της IV 
περιόδου. Εντοπίστηκαν 3 νεκροταφεία εκτός του οικισμού για βρέφη και παιδιά. Ωστόσο, το νεκροταφείο των 
ενηλίκων της περιόδου IV δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί σε εκείνη τη φάση της έρευνας. Στην  περίοδο V του 
οικισμού δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για εύρεση ταφών (Overbeck G., 1984, 116).  

Εικ. 1. Χείλος πίθου, 

 Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 61) 

 

 

Εικ. 2. Όστρακο πίθου, Αγία 

Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 65) 
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το αγγείο Ε1 (εικ. 3) και οι διαστάσεις του είναι οι εξής: ύψος 0.29μ., διάμετρος 0.28μ. και 

διάμετρο χείλους 0.19μ. και πιθανόν τοποθετείται στις πρώιμες φάσεις της ΜΚ (Caskey 

1972, 375, 384). Έχει κόκκινη στιλπνή επιφάνεια και διακόσμηση με κιτρινόλευκη βαφή, η 

οποία έχει χαθεί εν μέρει. Η διακόσμησή του περιλαμβάνει σχέδια σε σχήμα τόξου στο 

σημείο του χείλους αλλά και ταινίες, τελείες και σπειροειδή σχέδια που έχουν δημιουργηθεί 

με την τοποθέτηση στιγμών. Τα σπειροειδή σχέδια καλύπτουν την περιοχή του λαιμού. 

Διακόσμηση εντοπίζεται και στη λαβή, με κουκκίδες και στοιχεία σε σχέδιο τύπου C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμη ένα πιθοειδές αγγείο βρέθηκε στη ΜΚ ταφή 30 του ίδιου νεκροταφείου της 

Αγίας Ειρήνης με αρ. ευρ. Ε5 (Εικ. 4). Όπως και το προηγούμενο ήταν στο δυτικό 

νεκροταφείο. Οι διαστάσεις του είναι σύμφωνα με τον Caskey (1972, 384): ύψος 0. 409μ. και 

διάμετρος 0.45μ. Έχει κόκκινη στιλπνή επιφάνεια και φέρει ζώνες με συγκεκριμένα πλαίσια, 

που εντός τους έχουν σχεδιαστεί ζιγκ-ζαγκ με διαγράμμιση. Επίσης, διασταυρούμενα τρίγωνα 

με διαγράμμιση και αλληλεπικαλυπτόμενες γιρλάντες συμπληρώνουν τα διακοσμητικά 

μοτίβα του αγγείου για τη δημιουργία των οποίων έχει επιλεγεί η μελανή αμαυρή βαφή.  

Στην ταφή 31 πάλι του ίδιου νεκροταφείου βρέθηκε ένας πίθος με αριθμό ευρήματος 

Ε18. Το ύψος που δίνεται από τους ανασκαφείς είναι 1.18μ. και η διάμετρος 0.80μ. (Caskey 

1972, 385). Πάνω στον χονδροειδή καστανέρυθρο πηλό φέρει διακόσμηση μερικών 

κεκλιμένων και κυματοειδών γραμμών στο σημείο του ώμου. Αυτές οι ταφές υπολογίζεται 

Εικ 3. Πιθοειδές αγγείο Ε1, 

 Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ Ι-ΙΙ.  

(Caskey 1972, plate 86) 

 

Εικ. 4. Πιθοειδές αγγείο Ε5, 

 Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ Ι-ΙΙ.  

(Caskey 1972, plate 86) 
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Εικ. 5. Όστρακο πίθου, 

Φυλακωπή ΙΙiii/IIIi, 

Μήλος, ΜΚ ΙΙI/ΥΚ Ι.  

(Sherratt 2000, plate 480) 

ότι χρονολογούνται στην ΜΚ ΙΙ11. Εκτός αυτών ένας βαρελοειδής πίθος με γραμμική αμαυρή 

διακόσμηση βρέθηκε στην ταφή 55. Κατά τον Caskey (1972, 384) το ύψος του είναι 0.532μ., 

διάμετρος 0.445μ., διάμετρος χείλους 0. 36μ. και διάμετρος επίπεδης βάσης 0.12μ.. Έχει 

τοποθετηθεί κιτρινωπό επίχρισμα στην επιφάνειά του, το οποίο έχει χαθεί εν μέρει. Φέρει 

γραμμική διακόσμηση τοποθετημένη μέσα σε κάθετα πλαίσια και αποτυπωμένη με μελανή 

βαφή.  

Η κεραμική που αποκαλύφθηκε στη Φυλακωππή στα τέλη του 19ου αιώνα στην 

πλειονότητά της είναι σε θραύσματα, ίσως λόγω της συνεχούς κατοίκησης του χώρου (Edgar 

1904, 81). Πράγματι και εδώ απαντούν μονάχα τμήματα πίθων.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε 

καταλόγους συλλογών ή μουσείων, όπως σε αυτόν του 

Αshmolean, δυστυχώς έχει χαθεί η ακριβής προέλευση των 

ευρημάτων, καθώς κατέληγαν στο εκάστοτε μέρος μέσω 

αμφίβολων διαδικασιών, είτε διότι στις αρχικές αναφορές (του 

19ου αιώνα) δεν γίνεται λόγος για τις συνάφειες (Sherratt 2000, 4). 

Έτσι, για αρκετά από τα ευρήματα του Καταλόγου Κυκλαδικών 

Αρχαιοτήτων του Ashmolean είναι γνωστό το νησί από όπου 

προέρχονται και αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, με κάποια 

αμφιβολία.  

Ένα όστρακο σώματος πίθου με αριθμό καταλόγου 13.b.i.401 (εικ. 5), έχει 

κατηγοριοποιηθεί στην «υστερότερη τοπική» (later local) κεραμική της Φυλακωπής του 

καταλόγου του Ashmolean, η οποία ανήκει στην τρίτη πόλη της ΥΚ περιόδου, ενώ το 

σωζόμενο ύψος του είναι 0.18μ. (Sherratt 2000, 292). Η διακόσμηση του οστράκου με λευκό 

χρώμα σε σκούρο φόντο, που φέρει φυτική διακόσμηση με κρίνα, παραπέμπουν σε 

αντίστοιχη κεραμική του Ακρωτηρίου και έτσι το όστρακο αυτό θα μπορούσε  να 

τοποθετηθεί στην κατηγορία του «Μελανού και Ερυθρού» ρυθμού με φυτικές διακοσμήσεις 

(Sherratt 2000, 292). Ανάλογα παραδείγματα απαντούν και στη ΜΜ ΙΙΙ και έτσι ίσως θα 

                                                            
11 Στην περίοδο IV της Αγίας Ειρήνης, η οποία θεωρείται από τους μελετητές ότι ανήκει στη ΜΚ ΙΙ, αντίστοιχη 
της Φυλακωπής ΙΙii (Barber 1983, 77-79), φαίνεται ότι εντοπίστηκαν από τους ανασκαφείς θραύσματα 
βαρελοειδών πίθων με αμαυρή διακόσμηση σε «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό (αρ. ευρ. D65, D66 και D67). 
Βρέθηκαν στην περιοχή Ε (Caskey 1972, 381 και Plate 84), η οποία είναι δυτικά της οικίας C και δίπλα στην 
εσωτερική πλευρά της παλιάς οχύρωσης.  
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μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο πίθος από όπου προέρχεται αυτό το όστρακο βρίσκεται σε ένα 

μεταβατικό στάδιο μεταξύ της ΜΚ ΙΙΙ και ΥΚ Ι.  

Στον «Κυκλαδικό Λευκό» ρυθμό έχουν καταλογογραφηθεί ορισμένα θραύσματα από 

πιθοειδή αγγεία (Sherratt, 2000,  263). Μεταξύ των μοτίβων αναφέρονται και το σπειροειδές 

σχήμα, το μοτίβο του «οφθαλμού» και τα ημικυκλικά «κρόσσια», που ίσως είναι μια πιθανή 

εξέλιξη ενός παλαιότερου μοτίβου γεωμετρικών σχημάτων που χρησιμοποιούνταν στην ΠΚ 

και στις αρχές της ΜΚ στο κατώτερο μέρος του σώματος των βαρελοειδών πίθων. Το σχήμα 

αυτό λεγόταν κρόσσια με βρόχους (fringe of loops) (Edgar 1904, 97).  

Η Παπαγιαννοπούλου (1987, 82) αναφέρει την ύπαρξη τριών ακόμα πίθων από τον 

οικισμό της Φυλακωπής, που πιθανόν να χρονολογούνται στη ΜΚ φάση. Ο ένας είναι 

βαρελοειδής (αρ. ευρ. ΜΜ 158) και χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα στην πρώιμη ΜΚ. 

Ο δεύτερος (αρ. ευρ. ΜΜ 145) κοσμείται με σταυρωτή διαγράμμιση, αστερίσκους και ζιγκ 

ζαγκ σε μελανή και αμαυρή βαφή. Όσο για τον τελευταίο (αρ. ευρ. 321), φέρει απλώς ίχνη 

μαύρης βαφής.  

Ο Barber (2007, 201-202), κάνει λόγο για σχήματα πιθοειδών αγγείων, που ανήκουν 

στην κατηγορία του «Κυκλαδικού Λευκού» με διάφορες απεικονίσεις. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά σε θραύσματα πίθων με διακοσμητικά στοιχεία όπως η ταινία, οι ράβδοι, η σπείρα, 

η κυματιστή ή ευθεία γραμμή, ομόκεντροι κύκλοι, το μοτίβο της αγκύλης και ο ρόδακας σε 

ερυθρό και μελανό χρώμα. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις τάφρους PLa (περιοχή 

κοντά στο ΥΚ ιερό όπου εντοπίστηκαν και ίχνη καύσης) και ΠS (δύο δωμάτια που 

ενώνονται, στα βορειοανατολικά του ΥΚ κτιρίου που χαρακτηρίστηκε «μέγαρο»12), στις 

οποίες εντοπίστηκαν αποθέσεις της ΜΚ φάσης (Barber 2007, 184).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ΜΚ περίοδος της Θήρας13 δεν έχει δώσει την 

πληθώρα των ευρημάτων που έχουν χαρίσει άλλοι οικισμοί, ωστόσο τα ευρήματα που έχουν 

αποκαλυφθεί ως τώρα είναι πολύ σημαντικά. 

                                                            
12 Το «μέγαρο» αποκαλύφθηκε στη βόρεια πλευρά της πόλης της ΥΚ περιόδου και εικάζεται ότι είχε διοικητική 
χρήση (Barber 1984, 181). 
13 Η ΜΚ κεραμική του Ακρωτηρίου στην πλειονότητά της προέρχεται από θαλάμους/φρεάτια κάτω από το 
δάπεδο οικημάτων της ΥΚ ή μέσα σε τοίχους και δάπεδα των οικιών. Λίγα βρέθηκαν μέσα σε αμιγώς 
χρονολογημένα στρώματα. Κάποια από αυτά εντοπίστηκαν στον θάλαμο υπό του δαπέδου της Δυτικής οικίας. 
Ο τρόπος που επιλέχθηκε από τους ανασκαφείς για την χρονολόγηση των ευρημάτων ήταν η εξέλιξη των 
διακοσμητικών μοτίβων (Papagiannopoulou 1987, 65). 
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Εικ. 6. Ωοειδής πίθος νο. 4854, 

 Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ. 

(Ντούμας et al. 2007, 64-65. fig. 67, 68) 

 

 

 

Στη ΜΚ φάση του Ακρωτηρίου χρονολογήθηκαν οι εξής πίθοι: α) ο πίθος με τα 

δελφίνια, τους γλάρους και τον ταύρο, β) ένας μικρός πίθος με ένα γρύπα14 και ένα λιοντάρι 

σε καλπασμό, γ) ένας πίθος με γρύπες και φοινικόδεντρα και δ) ένα όστρακο πίθου που φέρει 

πάνω του δύο γρύπες. Οι τρεις τελευταίοι πίθοι είναι κυλινδρικοί ενώ ο πρώτος ωοειδής.  

Ο πίθος με  αρ. ευρ. 4854 έχει ως διακόσμηση δελφίνια, γλάρους και έναν ταύρο 

(Παπαγιαννοπούλου 2008a, 444), (εικ. 6). Bρέθηκε στο ισόγειο δωμάτιο 3Γ της Δυτικής 

Οικίας (Ντούμας 1999, 54, 63) και χρονολογείται στη ΜΚ ΙΙΙ φάση του Ακρωτηρίου, 

(Vlachopoulos 2013, 64). Οι διαστάσεις του είναι: ύψος 0.86 μ, διάμετρος χείλους 0.535 μ 

και διάμετρος βάσης 0.26μ. Η εικονογραφική του διακόσμηση χωρίζεται σε τρείς οριζόντιες 

θεματικές ζώνες με σχήματα φυσιοκρατικά (Ντούμας 1999, 59), ενώ ο ρυθμός που 

χρησιμοποιείται για τη φιλοτέχνηση του αγγείου είναι ο «Μελανός και Ερυθρός». Πάνω στην 

ανοιχτόχρωμη επιφάνεια του πίθου, εκτός από τα ήδη αναφερόμενα στοιχεία, εντοπίζει 

κανείς φύλλα, φυτά, λουλούδια, ακόμα και μια αίγα. Όλα αυτά ενδεχομένως αποτελούν 

στοιχεία του κυκλαδικού τοπίου. Πάνω από την εικαστική σκηνή υπάρχει μια γραμμή σε 

αμαυρό καστανό έως μελανό χρώμα που περιβάλλει τον πίθο. Τέλος, μια αμαυρή 

καστανέρυθρη επιφάνεια εκτείνεται μέχρι το χείλος του αγγείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Ο γρύπας, είναι ένα μυθικό ζώο με κεφάλι αρπακτικού πτηνού και σώμα λιονταριού με φτερά, που 
συνήθως απεικονίζεται σε καλπασμό. Έχει υποστηριχθεί ότι είναι επιρροή από τη Μεσσοποταμία ή την 
Αίγυπτο (Edgar 1904, 109, Nikolakopoulou et al. 2008, 319, Papagiannopoulou 2008a, 438, Παπαγιαννοπούλου 
2008b, 254, Nikolakopoulou 2010, 218).  
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Εικ. 8. Κυλινδρικός πίθος 8885, 

Ακρωτήρι, Θήρα ΜΚ ΙΙΙ.  

(Nikolakopoulou 2010, 216, fig. 21. 3. d) 

 

 

Ο πίθος με αρ. ευρ. 9323 (εικ. 7) έχει ως διακόσμηση έναν γρύπα και ένα λιοντάρι. 

Και τα δύο ζώα βρίσκονται σε καλπασμό (Πετράκος 2001, 77, 79, Nikolakopoulou 2010, 

215-216). Οι διαστάσεις του είναι οι εξής: ύψος 0.572μ, διάμετρος χείλους 0.423μ., 

διάμετρος σώματος 0.46μ., διάμετρος βάσης 0.40μ. Η διακόσμηση του αγγείου έγινε με το 

ρυθμό της μονόχρωμης κεραμικής χρησιμοποιώντας κόκκινο αμαυρό χρώμα. Σπείρες, τελείες 

και κύκλοι χρησιμοποιούνται για το σώμα του γρύπα – ο οποίος γέρνει ελαφρά το κεφάλι 

προς τα πίσω, όπως και του λιονταριού. Σε κάποιο σημείο υπάρχει φιλοτεχνημένο ένα κρίνο, 

στοιχείο που θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται συχνά στην ΜΚ εικονιστική κεραμική 

(Nikolakopoulou 2010, 218). Βρέθηκε στα φρέατα των πεσσών κατά την διάρκεια της 

δημιουργίας νέου στεγάστρου στον ανασκαφικό χώρο (περίοδος 1999-2003) 

(Papagiannopoulou 2008a, 433).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας ακόμη κυλινδρικός πίθος (εικ. 8) με αρ. ευρ. 8885, προέρχεται από το Ακρωτήρι 

της Θήρας, από το φρεάτιο του πεσσού 67 (Georma et al. 2014, 182). Οι διαστάσεις του είναι: 

ύψος 0.90μ, διάμετρος χείλους 0.695μ, διάμετρος σώματος 0.747μ, διάμετρος βάσης 0.63μ. 

(Papagiannopoulou 2008a, 438). Φέρει υπόλευκο επίχρισμα, πάνω στο οποίο έχουν 

φιλοτεχνηθεί δύο γρύπες, ένας σε κάθε πλευρά του, με τη χρήση του «Μελανού και 

Ερυθρού» ρυθμού. Τα φτερά και το σώμα του γρύπα που βρίσκεται ανάμεσα στα 

Εικ. 7. Κυλινδρικός πίθος 9323, 

Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Georma et al. 2014, plate LIIIa) 
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φοινικόδεντρα είναι σε ερυθρό χρώμα με μαύρο περίγραμμα. Μαύρο χρησιμοποιείται και για 

τη δημιουργία του ματιού. Επιπλέον, στην άνω πλευρά του πίθου υπάρχει μια ζώνη με 

σπείρες και κόκκινους δίσκους στο εσωτερικό τους, η οποία πλαισιώνεται από ταινίες. Στην 

κάτω πλευρά υπάρχει μια ανάλογη ζώνη, που καθρεφτίζει την αντίστοιχη της άνω πλευράς, 

με τη μόνη διαφορά ότι οι δίσκοι στο εσωτερικό των 

σπειρών είναι μαύροι.  

Ένα θραύσμα κυλινδρικού πίθου με σκηνή 

γρυπών που καλπάζουν και με αρ. ευρ. 7256 (εικ. 9), 

προέρχεται από το νότιο τμήμα της Ξεστής 3 

(Papagiannopoulou 2008a, 440). Έχει υποστηριχθεί ότι 

ήταν το πρώτο δείγμα τέτοιου σχήματος πίθου με 

διακοσμητικό θέμα γρυπών που βρέθηκε στο 

Ακρωτήρι (Papagiannopoulou 2008a, 440). Ανήκει 

στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό και όπως και στον 

προηγούμενο πίθο, η διακόσμησή του αποτελείται από 

κόκκινες στιλπνές επιφάνειες με μαύρο περίγραμμα. 

Το φόντο είναι διακοσμημένο με μεγάλους 

κόκκινους δίσκους και στο κάτω μέρος του 

οστράκου εντοπίζεται μια κυματιστή γραμμή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα αναπαριστά το 

έδαφος της εικονογραφικής παράστασης. Δεν είναι γνωστές οι διαστάσεις που πιθανόν να 

είχε το αγγείο από το οποίο προέρχεται το όστρακο.  

Το θέμα του γρύπα απαντά και σε έναν πιθαμφορέα «Μελανού και Ερυθρού» ρυθμού 

που προέρχεται από την Αγία Ειρήνη. Η Μαρθάρη, σημείωσε ότι έχει ομοιότητες με θηραϊκά 

παράλληλα και πιθανώς έχει εισαχθεί από το Ακρωτήρι. Σαν συμπέρασμα, το χρονολογεί στα 

πρώιμα στάδια της YKI (Marthari 1998a, 146). O Α. Βλαχόπουλος (2013, 64) παρόλα αυτά 

σημειώνει ότι χρονολογείται στη ΜΚ ΙΙΙ. 

Στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, έχουν εντοπιστεί σε επιφανειακά στρώματα όστρακα 

ΜΚ πίθων που φέρουν διακόσμηση (Barber & Hadjianastastasiou 1989 81, 85). Ένα από 

αυτά ανήκει πιθανόν σε γεφυρόστομο πίθο και έχει αναπαραστάσεις πτηνών, σχεδιασμένων 

με κόκκινο στιλβωμένο κύκλο και τριγύρω μαύρο περίγραμμα, ενώ σε άλλο γίνεται 

διακόσμηση με ταινίες και χρησιμοποιείται και ιώδες χρώμα.  

Εικ. 9. Θραύσμα κυλινδρικού πίθου 7256 

(σχέδιο), Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ. 

 (Papagiannopoulou 2008b, 254, εικ. 7) 
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Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, στην κατηγορία των πίθων υπάρχουν διάφορα 

διακοσμητικά στοιχεία και ανάλογα με τον οικισμό διαφέρει η νοοτροπία και οι συνήθειες 

στη διακόσμηση.  

 

β. Πρόχοι 

Οι πρόχοι είναι μια κατηγορία αγγείων που εντοπίστηκαν 

σε μεγάλη πυκνότητα στους διάφορους οικισμούς της 

περιόδου, αλλά και σε διάφορους τύπους. Τα πιο συχνά από 

τα σχήματα αυτά θεωρούνται η μαστοπρόχους και η 

ραμφόστομη (μαστο)πρόχους. Ίσως θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί σε αυτή την κατηγορία και το αγγείο με 

σωληνωτή προχοή (tubular-spouted jug), που σε ορισμένες 

περιπτώσεις αποκαλείται και τεϊοδοχείο (teapot). Συνήθως 

οι κατηγορίες αυτές των πρόχων φέρουν επάνω τους 

κάποια επαναλαμβανόμενα στοιχεία διακόσμησης. Τα 

στοιχεία αυτά ίσως διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, ωστόσο υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο 

στο οποίο κινούνταν. Λόγω της πολύ χαρακτηριστικής διακόσμησης που διέπει τον τύπο 

αυτό, αρκετά κοινής στο σύνολο των κυκλαδικών οικισμών, αλλά και της πληθώρας του 

αριθμού τους, θα περιγραφούν μερικά πολύ χαρακτηριστικά δείγματα, αντιπροσωπευτικά του 

κάθε είδους.  

Στην Κέα απαντά μια πληθώρα πρόχων σε διάφορα σχήματα και εκτός από τις τοπικές 

παραγωγές υπάρχουν και αγγεία που θεωρούνται εισηγμένα. Από τον οικισμό της Αγίας 

Ειρήνης, ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός στο νησί (Davis 1992, 712, Berg 2007, 13), 

μεταξύ των ευρημάτων που ανήκουν στην περίοδο V (ΜΚ ΙΙΙ) προέρχεται τμήμα πρόχου 

τοπικής κατασκευής (Davis 1986, 22) που φέρει γραπτή διακόσμηση (εικ. 10). Aπό το αγγείο 

σώζεται μέρος του ώμου, του λαιμού και η λαβή. Φέρει καμπυλόγραμμη διακόσμηση λευκού 

χρώματος πάνω στον καστανέρυθρο πηλό του αγγείου. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια 

λευκή γραμμή στη βάση του λαιμού, ενώ ένας λευκός κύκλος («δαχτυλίδι») διακοσμεί τη 

ρίζα της λαβής. Ως επιστέγασμα, λευκές διαγώνιες ρίγες παρατηρούνται στη λαβή του 

αγγείου, ενώ ίχνη λευκού χρώματος είναι ορατά και στον ώμο της πρόχου. Σύμφωνα με τον 

Davis (1986, 22), το αγγείο αυτό βρέθηκε σε ένα στρώμα της V περιόδου, το οποίο 

Εικ. 10. Μέρος ώμου, λαιμού και 

λαβή πρόχου D-1, 

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚIII.  

(Davis 1986, plate 47) 
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εντοπίστηκε κάτω από δωμάτιο της οικίας EJ του οικισμού. Κάτω από το συγκεκριμένο 

δωμάτιο, στη νότια πλευρά του, εντοπίστηκε η ανακατασκευασμένη οχύρωση της IV 

περιόδου της Αγίας Ειρήνης.  

Επιπλέον εντοπίζονται τμήματα από τρεις πρόχους μηλιακής παραγωγής 

«Κυκλαδικού Λευκού». Οι Ε-19 (εικ. 11), Ε-20, ΑΑ-71 (Davis 1986, 22-23, 25, 58), οι 

οποίες είναι ραμφόστομες και κοσμούνται όλες με το θέμα του πτηνού και άλλα σχέδια 

μαύρου χρώματος, όπως σπειροειδή σχήματα, γραμμές και το μοτίβο του «δαχτυλιδιού» στη 

ρίζα της λαβής. Η διακόσμησή τους έχει γίνει σύμφωνα με τον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό. 

Σε ορισμένα σημεία που εντοπίζεται κόκκινη βαφή είναι στιλβωμένα, όπως συνηθίζεται 

άλλωστε στον διακοσμητικό αυτό ρυθμό (Sherratt 2000, 263).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ε-19 (εικ. 11) και Ε-20 τοποθετούνται στην κεραμική της ομάδας, προερχόμενη 

από στρώματα της περιόδου V κάτω από τα δωμάτια EJ. 3 και EJ. 4, της οικίας EJ (Davis 

1986, 22-23, 25). Η κεραμική των χώρων αυτών ενώθηκε από τους ανασκαφείς, καθώς 

αρκετά από τα όστρακα που βρέθηκαν σε ξεχωριστές διερευνήσεις στα στρώματα αυτά ήταν 

συνανήκοντα. Κάτω από τα όμορα αυτά δωμάτια βρέθηκαν οχυρωματικά τείχη της V και IV 

περιόδου του οικισμού.   

Μεταξύ των ΜΚ ταφών της Αγίας Ειρήνης στην Κέα, η ταφή με αριθμό 31 που 

ανήκει στη βόρεια πλευρά του Δυτικού νεκροταφείου (Caskey 1972, 383, 385) περιείχε δύο 

μικκύλα αγγεία, τα οποία όμως δεν έφεραν κάποια γραπτή διακόσμηση. Οι υπόλοιπες ταφές 

ακολουθούν και αυτές το ίδιο μοτίβο.  

Εικ. 11. Μέρος σώματος, λαιμού και λαβής πρόχου Ε-19, 

Αγία Ειρήνη, Κέα. MK III.  

(Davis 1986, plate 48) 
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Μια λαβή (D135) και μια προχοή (D136) 

που κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από την 

ίδια πρόχου (εικ. 12) προέρχονται επίσης από 

την Αγία Ειρήνη της Κέας και ανήκουν στην 

κατηγορία των σκοτεινόχρομων (Caskey 1972, 

383). Τα τμήματα αυτά έχουν διακόσμηση 

λευκού πάνω στον καστανέρυθρο πηλό. 

Χαρακτηριστικό είναι το δαχτυλίδι στη βάση 

της λαβής. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη από ποιο 

σημείο του οικισμού προέρχονται, ούτε για τις 

διαστάσεις τους.  

Στον «Κυκλαδικό Λευκό» του καταλόγου 

κυκλαδικών Αρχαιοτήτων του Ashmolean  ανήκει η 

ραμφόστομη πρόχους με αρ. κατ. 13.b.i.111 (εικ. 13), 

που προέρχεται από τη Φυλακωπή. Αποτελείται από την 

προχοή, τον λαιμό και τον ώμο. Σύμφωνα με την 

Sherratt (2000, 247) η μέγιστη διάμετρος πλάτους της 

προχοής είναι 0.032μ. ενώ του μήκους υπολογίζεται στα 

0.06μ. Η εξωτερική επιφάνεια έχει λειανθεί και περαστεί 

με ένα κιτρινωπό επίχρισμα. Στην άκρη της προχοής 

παρατηρείται η ύπαρξη βαφής, ενώ το μοτίβο του 

«οφθαλμού» είναι σχηματισμένο και στις δύο πλευρές 

της (Barber, 2007, 204). Ο Edgar (1904, 108) κάνει 

αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα και το χρονολογεί στην 

πρώιμη ΜΚ εποχή του οικισμού15, πιθανότατα στην πόλη 

ΙΙ-i, ενώ απαντά και σε άλλα ευρήματα πρόχων (Sherratt, 

2000, 249). Παρακάτω, πιθανόν ακολουθεί θέμα σε 

ζώνη: μια ταινία είναι φιλοτεχνημένη γύρω από το λαιμό και μια άλλη διακοσμεί τον ώμο του 

                                                            
15 Στην έρευνα του 1904 η ΜΚ περίοδος αναφέρεται ως «Μυκηναϊκή», λόγω του ελεύθερου και 
νατουραλιστικού ρυθμού που επικρατεί στις μορφές τέχνης και ιδιαίτερα στην κεραμική (Edgar 1904, 106-
107). Έτσι η κεραμική της περιόδου ονομάστηκε «Πρώιμη Μυκηναϊκή τεχνοτροπία με σχέδια αμαυρά 
σκοτεινόχρωμα/μελανά» (“Early Mycenean style with designs in matt black”). Αργότερα υιοθετήθηκε από τον 
Barber (1978b, 113 και 2007, 206) o όρος «Κυκλαδικός Λευκός» (“Cycladic White”) που επικρατεί μέχρι 
σήμερα. 

Εικ. 13. Προχοή, λαιμός και ώμος 

ραμφόστομης πρόχου, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ Ι; 

 (Sherratt 2000, plate 339) 

 

Εικ. 12. Τμήμα πρόχου (λαβή και προχοή), 

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙ.  

(Caskey 1972, plate 84) 
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τμήματος του αγγείου που έχει σωθεί. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια σειρά από «γραπτούς» 

κύκλους σε σκούρα καστανή έως μελανή απόχρωση.  

Διακόσμηση με τη χρήση της τεχνικής των ζωνών παρατηρείται και σε άλλα 

αντίστοιχα ευρήματα (Edgar 1904, 108, Papagiannopoulou 1987, 31, Sherratt 2000, 247-248), 

στα οποία χρησιμοποιούνται ποικίλα μοτίβα εντός αυτών, όπως οι φυλλωτές ταινίες, ο 

διακεκομμένος πλοχμός (quirk motif), η τρέχουσα σπείρα αλλά και συμπαγείς  ή και ανοιχτοί 

κύκλοι. 

Ένας άλλος τύπος πρόχου που εντοπίζεται συχνά 

είναι εκείνος της ραμφόστομης μαστοπρόχου (nippled 

beaked jug), αγγείο του οποίου το στόμιο είναι σε σχήμα 

ράμφους (Edgar 1904, 98-100, 108, 119, Doumas 1983, 

109-110). Έχει υποστηριχθεί πως ο συγκεκριμένος τύπος 

συνδέεται με το θέμα της γονιμότητας, λόγω του 

σχηματισμού μαστών στο ύψος του ώμου στον 

συγκεκριμένο τύπο (Nikolakopoulou 2010, 219) και 

πολλές φορές έχει συνδεθεί με θρησκευτικά τελετουργικά 

δρώμενα (Jones 1978, 474, Marthari 2000, 887, 

Papagiannopoulou 2008: 443, 446). Παρόλο που τα αγγεία 

που έχουν ανευρεθεί δεν είναι χειροποίητα ή τροχήλατα 

σαν σύνολο, φαίνεται να υπάρχει μια τυποποίηση στη 

διακόσμηση των πρόχων αυτών, οι οποίες απαντούν πιο 

συχνά στη Μήλο και στη Θήρα.  

Από τη Φυλακωπή της Μήλου προέρχεται η 

μαστοπρόχους με αρ. κατ. 13.b.i.120 (Ashmolean) (εικ. 14) και οι διαστάσεις της είναι: ύψος 

0.28 μ και διάμετρος βάσης 0.064μ. (Sherratt 2000, 248). Η εξωτερική επιφάνεια έχει 

λειανθεί επιμελώς και για την διακόσμηση χρησιμοποιείται αμαυρή καστανή βαφή. Δύο 

«μαστοί» έχουν πλαστεί στο ύψος του ώμου και έχει τοποθετηθεί χρώμα σε όλη την 

επιφάνειά τους. Τις μαστοειδείς αυτές προεξοχές πλαισιώνουν στιγμές σε ένα κυκλικό 

μοτίβο. Ένας αριθμός πέντε ευθύγραμμων ταινιών διακοσμεί το αγγείο σε διάφορα σημεία 

του. Γραπτή διακόσμηση υπάρχει και στο χείλος της προχοής αλλά και στη βάση. Κάτω από 

τους «μαστούς» εντοπίζεται ένα σχέδιο, που αποτελείται από σπείρες που έχουν αντίθετη 

Εικ. 14. Ραμφόστομη μαστοπρόχους.  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 344) 
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φορά, καθώς και μια διαγώνια τοξωτή ζωγραφική σύνθεση. Ένα αντίστοιχό του υπάρχει και 

στην άλλη πλευρά του αγγείου κάτω από την λαβή. Τετράφυλλοι ρόδακες ευρισκόμενοι μέσα 

στο εσωτερικό κύκλου, στολίζουν το αγγείο, ενώ σε κάποια σημεία της επιφάνειας της 

πρόχου είναι πλασμένοι στιγμορόδακες. Και εδώ διακρίνεται η τεχνική των ζωνών.  

Τμήμα ραμφόστομης μαστοπρόχου (αρ. κατ. 13.b.i.1210-Ashmolean) που 

περιλαμβάνει την προχοή, τον λαιμό, τον ώμο και τμήμα της λαβής (εικ. 15), προέρχεται από 

τη Φυλακωπή της Μήλου (Sherrat 2000, 248-249). Οι σωζόμενες διαστάσεις της προχοής 

είναι 0.029μ. μέγιστη στο πλάτος και 0.04μ. στο μήκος. Οι «μαστοί» του αγγείου που είναι 

επίθετοι, έχουν επιχρωματιστεί και πλαισιώνονται από στιγμές, ενώ η σχεδιαστική 

αναπαράσταση ενός άνθους κρόκου16 και το μοτίβο ενός «περιδέραιου» με μεγάλες γραπτές 

χάντρες συμβάλλουν στη διακόσμηση του αγγείου. Εκτός αυτού, η Sherratt (2000, 248) 

αναφέρει την ύπαρξη ακόμα ενός «περιδέραιου» στο εναπομείναν τμήμα του αγγείου καθώς 

επίσης και χρώματος στην βάση της λαβής, ενώ προτείνει πως θα μπορούσε να τοποθετηθεί 

στις πρώιμες φάσεις της πόλης ΙΙΙ.  

 

  

 

 

 

 

 

Στον κατάλογο του Ashmolean, έχουν καταγραφεί αρκετά τμήματα πρόχων (Sherrat 

2000, 249-253), των οποίων τα διακοσμητικά στοιχεία είναι ποικίλα. Εντοπίζονται τόσο η 

διπλή σπείρα, όσο και το σχήμα της «τρέχουσας σπείρας» (running spiral) με το κέντρο των 

φιλοτεχνημένων σπειρών να περιέχει συμπαγείς χρωματισμένους κύκλους. Η «τρέχουσα 

σπείρα» περιέβαλλε ως ζώνη την περιοχή γύρω από το κατώτερο όριο του λαιμού έως και το 

άνω σημείο του ώμου (Sherratt 2000, 253, plate 359). Το ήδη αναφερθέν μοτίβο του 

                                                            
16 Το άνθος κρόκου είναι διακοσμητικό στοιχείο που υιοθετείται μεταγενέστερα, κοντά στην ίδρυση της τρίτης 
πόλης της Φυλακωπής και είναι σύνηθες θέμα στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό (Atkinson et al., 1904, 125-
127, Sherratt 2000, 249). 

Εικ. 15. Τμήμα Ραμφόστομης μαστοπρόχου. 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ/ΥΚΙ; 

(Sherratt 2000, plate 345) 

Εικ. 16. Όστρακο σώματος ραμφόστομης 

πρόχου. Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ.  

(Sherratt 2000, plate 350) 

 

 

Εικ. 17. Όστρακο ραμφόστομης 

πρόχου. Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

(Sherratt 2000, plate 343) 



 

    48 
  

Εικ. 18. Ραμφόστομη πρόχους με 

διακόσμηση γρύπα,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙ;  

(Zervos 1957, εικ. 271) 

«οφθαλμού» απαντά και με τη μορφή των αμυγδαλωτών οφθαλμών, ενώ ένα ακόμα 

διακοσμητικό στοιχείο είναι αυτό της «αγκύλης» (bracket) ή αλλιώς βρόχοι που 

προσομοιάζουν σε σχήμα παζλ (looped jigsaw) όπως φαίνεται από όστρακο σώματος 

ραμφόστομης πρόχου που φέρει τον αριθμό καταλόγου 13.b.i.131 (Sherratt 2000, 250) (εικ. 

16).  

Ένα άλλο νεοεισαχθέν σχήμα είναι το επονομαζόμενο «grass pattern» το οποίο 

σύμφωνα με την Sherratt (2000, 250) είναι ενδεικτικό μιας μεταγενέστερης περιόδου στην 

ΜΚ κεραμική, πιθανότατα προς το τέλος της και πιο συγκεκριμένα στην Φυλακωπή ΙΙ-iii. 

Στην εικόνα 17 (αρ. ευρ. 13.b.i.132 - Ashmolean (Sherratt 2000, 250), εντοπίζεται το μοτίβο 

του ρόδακα, όπου τα φύλλα από τα οποία είναι σχηματισμένος είναι γεμισμένα με χρώμα 

(solid-leafed rosette). Επιπλέον, δίπλα στο στοιχείο του ρόδακα παρατηρείται ένα 

διακοσμητικό στοιχείο με την ονομασία pendent “shell”. Δεν φαίνεται όλο το σχέδιο πάνω 

στο όστρακο, ωστόσο η γωνία που έχει σχεδιαστεί δίπλα στο σχέδιο του ρόδακα στη δεξιά 

πλευρά του οστράκου, παραπέμπει στο μοτίβο αυτό. Τέλος, απαντούν σχήματα ως 

διακοσμητικά στοιχεία σε αρκετά ευρήματα όπως οι γραμμές, κυματιστές ή ευθείες, το 

μοτίβο του φύλλου, καθώς και το στοιχείο του τόξου (Sherrat 2000, 249).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον «Κυκλαδικό Λευκό» εμφανίζεται και το θέμα του γρύπα. Χαρακτηριστικό 

δείγμα πρόχου με ανάλογη διακόσμηση προέρχεται από τη Φυλακωπή (εικ. 18) με 

Εικ. 19. Πρόχους με απεικόνιση 

πτηνού και περιδέραιο στο λαιμό, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Ντούμας 1994, 51, εικ. 10) 
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Εικ. 20. Τμήματα ραμφόστομων μαστοπρόχων,   

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ III. 

(Barber 2007, Plate 25c.) 

διακοσμητικό μοτίβο γρύπα, ύψους 0.325μ. Ο γρύπας βρίσκεται σε καλπασμό, ενώ κανένα 

άλλο στοιχείο δεν κοσμεί το αγγείο, παρά μια κυματιστή μελανή γραμμή στη βάση.  

Στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό ανήκει πρόχους με απεικόνιση πτηνού (εικ. 19), 

που προέρχεται από τη Φυλακωπή της Μήλου. Το ύψος της είναι 0.242μ. Τα πτηνά ήταν από 

τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα μεταξύ των υπόλοιπων ζωικών απεικονίσεων στην κυκλαδική 

τέχνη (Zervos 1957, 40, Jones 1978, 472, Doumas 1983, 25, 42, Nikolakopoulou et al. 2008, 

311) και δεν αποκλείεται μάλιστα, λόγω της συχνής εμφάνισής τους στην τέχνη  της ΜΚ και 

ΥΚ περιόδου να είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το συγκεκριμένο αγγείο, εκτός από τη 

σχεδιαστική αναπαράσταση πτηνού με ανοιχτά φτερά και τα πόδια του κρεμασμένα, φέρει 

περιδέραιο στο σημείο του λαιμού αλλά και φυτικά παραπληρωματικά κοσμήματα.  

Η Sherratt (2000, 267, 268) περιγράφει 

και άλλα τμήματα πρόχων «Μελανού και 

Ερυθρού» ρυθμού στον κατάλογο του 

Ashmolean, εκ των οποίων ορισμένες είναι 

ραμφόστομες. Το σχήμα της  σπείρας αλλά και 

της φυλλωτής ταινίας εμφανίζεται σε κάποιες 

περιπτώσεις, καθώς και οι ταινίες.  

Τμήματα από ραμφόστομες πρόχους 

«Κυκλαδικού Λευκού» ήρθαν στο φως και από 

τις ανασκαφές του 1974-77 στη Φυλακωπή της 

Μήλου (εικ. 20). Απαντούν στοιχεία όπως οι 

ταινίες, η ζώνη με συμπαγείς κύκλους, η ζώνη με 

φυλλώδη στοιχεία και το «δαχτυλίδι» στη ρίζα 

της λαβής (119), οι γραμμές, το μοτίβο 

«οφθαλμού» (121) και η οφιοειδής γραμμή (123) 

(Barber 2007, 204-205). Τα ευρήματα προέρχονται από ΜΚ στρώματα καταστροφής στα 

νότια του Μεγάρου, όπου εντοπίστηκαν τα λείψανα παλαιότερων κτιρίων, πιθανών οικιών 

και συγκεκριμένα στις τάφρους ΠD (119) και ΠC (123). Για το 121 δεν είναι γνωστή η 

ακριβής θέση.  

Στα ευρήματα που προέρχονται από τη Θήρα ανήκει μια πρόχους με σωληνωτή 

προχοή, με τη συμβατική ονομασία «πρόχους του Γανυμήδη» (Βλαχόπουλος 2013, 64, 
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Morgan 2013, 112) ή αλλιώς πρόχους με σπονδή («libation jug») (Παπαγιαννοπούλου 2008a, 

441), που προέρχεται από τη ΜΚ ΙΙΙ φάση του Ακρωτηρίου (εικ. 21). Βρέθηκε στο φρεάτιο 

του Πεσσού 67 (Πετράκος 2000, 91, 93).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εν λόγω πρόχους, (αρ. ευρ. 8960) έχει τις εξής διαστάσεις: το ύψος της 

υπολογίζεται σε 0.361μ., η διάμετρος χείλους 0.117μ., η διάμετρος σώματος 0.27μ. και η 

διάμετρος βάσης 0.118μ. Ανήκει στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό και χρησιμοποιείται το 

ερυθρό χρώμα για τη δημιουργία των μορφών, ενώ το μαύρο λειτουργεί ως περίγραμμα. Από 

τη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ένα πτηνό, ίσως αετός, που έχει σχηματιστεί με 

ανοιχτά τα φτερά του. Από την άλλη όψη, αναπαριστώνται δύο ανθρώπινες μορφές που 

εικάζεται ότι πραγματοποιούν μια σπονδή. Φυτικά σχήματα γεμίζουν την επιφάνεια του 

ευρήματος. Μια κυματοειδής γραμμή φαίνεται στο κάτω μέρος να περικυκλώνει τη βάση, 

ενώ κύκλοι κοσμούν τις ρίζες της λαβής («δαχτυλίδι»). 

Σύμφωνα με τον Βλαχόπουλο (2013, 64) πρόχοι με σωληνωτή προχοή (tubular-

spouted jug) ήταν συχνά ευρήματα του ΜΚ Ακρωτηρίου και εκτός αυτού παρουσίαζαν 

επάνω τους διάφορα διακοσμητικά στοιχεία. Η πρόχους με τα κρίνα (αρ. ευρ. 8578) (εικ. 22) 

βρέθηκε στο φρεάτιο του Πεσσού 43. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε στην μέση του δωματίου 

14, το οποίο ανήκει στο κτίριο της Ξεστής 4 σε ΥΚ Ι στρώμα. Ωστόσο, με βάση τη 

διακόσμησή του με μοτίβα που απαντούν στη ΜΚ κεραμική χρονολογήθηκε ως εύρημα της 

MKIII (Vlachopoulos 2013, 57, 67-68). Οι διαστάσεις της έχουν μετρηθεί ως: ύψος 0.372μ., 

Εικ. 21. «Πρόχους του Γανυμήδη»,  

Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Nikolakopoulou 2010, 216, fig. 21.3, a-b) 
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μέγιστη διάμετρος σώματος 0.28μ., διάμετρος χείλους 0.127μ. και διάμετρος βάσης 0.115μ. 

Για τη διακόσμησή της έχουν χρησιμοποιηθεί το ερυθρό, το καστανό και το λευκό χρώμα. 

Ομόκεντρες σπείρες που έχουν στο κέντρο τους ένα ρόδακα, λευκές κουκκίδες, ταινίες στο 

κάτω μέρος του σώματος του αγγείου και φυτικά στοιχεία σε σχήμα κρίνου κοσμούν το 

αγγείο. Στις δυο πλευρές της προχοής ορατό είναι το μοτίβο του «οφθαλμού». Τέλος, 

κυματιστές γραμμές παρατηρούνται στο χείλος του στομίου, ενώ πάλι φαίνεται να υπάρχει το 

«δαχτυλίδι» στις ρίζες της λαβής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Παπαγιαννοπούλου (2008a, 444- 446), αναφέρει την ύπαρξη 2 ακόμα όμοιων ΜΚ 

πρόχων με σωληνωτή προχοή, που φέρουν διάφορες διακοσμήσεις: στην πρώτη (αρ. ευρ. 

9021) απεικονίζεται ένα δέντρο, ενώ η δεύτερη (αρ. ευρ. 9109) φέρει διακόσμηση ιπτάμενων 

πτηνών. Τέλος, εντοπίζεται και η απεικόνιση δέντρου ροδιάς (αρ. ευρ. 9144) 

(Papagiannopoulou 2008a, 445, fig. 40.24, 446, Nikolakopoulou 214-215). Τα αγγεία αυτά 

βρέθηκαν στα φρέατα των πεσών και χρονολογούνται στην ΜΚ ΙΙΙ (Papagiannopoulou 

2008a, 433). 

Εικ. 22. Πρόχους με κρίνα, 

 Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ. 

 (Vlachopoulos 2013, 56, fig. 6.1.) 
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Ένα συχνό θέμα στην ΜΚ ΙΙΙ εικονιστική 

κεραμική του Ακρωτηρίου είναι το χελιδόνι 

(Nikolakopoulou 2010, 215). Mια μαστοπρόχους (εικ. 

23), η οποία χρονολογείται στο τέλος του 18ου αιώνα, 

προέρχεται από το Ακρωτήρι της Θήρας και 

συγκεκριμένα από τα φρέατα των πεσών, κάτω από το 

δάπεδο των δωματίων 3, 4 και 5 της Δυτικής Οικίας 

(Ντούμας et al. 2007, 24). Δεν είναι γνωστές οι 

διαστάσεις του αγγείου. Έχει εικονιστική 

αναπαράσταση χελιδονιών σε πτήση, ενώ το μοτίβο του 

«οφθαλμού» είναι ορατό στο σημείο της προχοής. 

Πλατιά ταινία μαύρου χρώματος κοσμεί τον λαιμό με 

μικρότερες ερυθρού χρώματος τριγύρω και στιγμές 

περιτριγυρίζουν κυκλικά τις μαστοειδείς προεξοχές.  

Mία ραμφόστομη πρόχους (εικ. 24), (αρ. ευρ. ΑΜΘ 3851) «Κυκλαδικού Λευκού» 

βρέθηκε στον Φτέλλο, σε ένα ελλειψοειδές υπόσκαφο κτίριο με πέτρινο τοίχο, που 

θεωρήθηκε ότι ήταν κατοικία (Μαρθάρη 1982, 91 

και 1988, 472-473 και 2001, 107-108). Έχει ως 

διακοσμητικά στοιχεία σιγμοειδείς σπείρες, 

τετράφυλλους ρόδακες και στιγμορόδακες. Με όμοια 

διακοσμητικά στοιχεία διακοσμούνται και 3 

ραμφόστομες πρόχοι «Κυκλαδικού Λευκού» (ΜΠΘ 

4859, ΜΠΘ 4862, ΜΠΘ 4863) που βρέθηκαν σε  

ταφή στην περιοχή του ορυχείου του Άγιου Ιωάννη 

του Ελεήμονα (Μαρθάρη 2001, 110, εικ. 17, 18, 19). 

Η ταφή αυτή ήταν υπόσκαφη, και έδωσε ποικίλα 

ευρήματα (Μαρθάρη 2001, 109-111). Με βάση τη 

χρήση του κτιρίου στον οποίο βρέθηκε, αλλά και με 

τη διακόσμηση των αγγείων, είναι πιθανό ότι η 

χρονολόγησή τους κυμαίνεται στην πρώιμη ΜΚ 

(Μαρθάρη 1982, 91, 95-96 και 2001, 108-109). 

Εικ. 23. Ραμφόστομη μαστοπρόχους με 

χελιδόνια, Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Ντούμας et al. 2007, 24, εικ. 10) 

 

Εικ. 24. Ραμφόστομη πρόχους, Φτέλλος, 

Θήρα. ΜΚ Ι. 

 (Μαρθάρη 2001, 108, εικ. 7) 
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Στον οικισμό της Μικρής Βίγλας, ήρθαν στο φως δείγματα από τμήματα πρόχων που 

είναι διακοσμημένα σε «Κυκλαδικό Λευκό». Φέρουν ίχνη από σχέδια πτηνών, κυματιστές 

γραμμές και μαύρες ταινίες. Εντοπίστηκαν πάνω από την περιοχή S νότια του οικισμού, αλλά 

και στην περιοχή Α16, μια επίπεδη  πλευρά μέσα στην οποία βρίσκεται το οίκημα αρ. 7 (S7) 

(Barber & Hadjianastastasiou 1989, 70, 85-86).  

Από τη Μαρκιανή της Αμοργού προέρχεται μια προχοή ραμφόστομης πρόχου με 

διακόσμηση σε «Κυκλαδικό Λευκό» (Σωτηρακοπούλου 2004, 67). Οι διαστάσεις του 

ευρήματος είναι: ύψος 0.23μ., πλάτος 0.27μ. και ως διακοσμητικό στοιχείο φέρει μια λεπτή 

κυματοειδή ταινία. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ένα τμήμα ραμφόστομης πρόχου, σε 

«Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό που κοσμείται με ταινίες, ενώ έχουν πλαστεί ως επιπλέον 

στοιχείο πλαστικοί οφθαλμοί (Σωτηρακοπούλου 2004, 70). Το ύψος του ευρήματος είναι 

0.71μ. Τα παραπάνω ευρήματα, όπως και τα επόμενα που θα αναφερθούν, προέρχονται από 

διαταραγμένο επιφανειακό στρώμα μεταξύ των δύο τομών του ανδήρου 1, κατά τη διάρκεια 

των ανασκαφών του ΠΚ οικισμού.  

 

γ. Κύπελλα 

Τα κύπελλα αποτελούν ακόμα μια κατηγορία γραπτών αγγείων που έχει εκπροσωπηθεί σε 

μεγάλο βαθμό στην εξεταζόμενη περίοδο. Κύπελλα βρέθηκαν πολλά και σε διάφορες θέσεις, 

που άλλοτε έφεραν διακόσμηση, άλλοτε όχι. Ο όρος απαντά σε διάφορες μορφές: τα κυκλικά 

ή σφαιρικά κύπελλα (rounded cups), τα αβαθή κύπελλα (shallow cups), τα κύπελλα με 

διακόσμηση σε μετώπη (panelled cups) και τέλος τα ημισφαιρικά κύπελλα (semiglobular 

cups). Κάποια δημιουργήθηκαν περισσότερο σε κάποιους οικισμούς, κάποια ήταν πιο 

δημοφιλή, ενώ άλλα κατασκευάστηκαν σε συγκεκριμένες υποπεριόδους της ΜΚ. Ωστόσο, 

αρκετά από αυτά είχαν ένα κοινό σημείο: τη διακόσμησή τους.  

Στην Κέα, στην Αγία Ειρήνη της περιόδου V, υπάρχει μια πληθώρα κυπέλλων. 

Ορισμένα, όπως τα άωτα, είναι ακόσμητα, όμως τα λεγόμενα σφαιρικά αλλά και τα panelled 

cups, που αυτή την περίοδο ήταν δημοφιλή στον οικισμό (Overbeck J. 1984, 111), έχουν μια 

ισχυρή παρουσία μεταξύ των υπόλοιπων γραπτών αγγείων. Τα περισσότερα panelled cups 

είναι μηλιακής παραγωγής. Ο Edgar (1904, 115) αναφέρει ότι λόγω της διακόσμησης του 

αγγείου, που περιορίζεται εντός ενός πλαισίου, στην πλευρά που είναι δεξιά από την λαβή, 

δόθηκε και επικράτησε η ονομασία panelled cup. Το είδος αυτό του κυπέλλου χρονολογείται 
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κυρίως στην τελική φάση της ΜΚ περιόδου (ΜΚ ΙΙΙ), αν και υπάρχουν εξαιρέσεις που 

εμφανίζονται σε προγενέστερες φάσεις (Barber 2007, 197). 

Κύπελλα βρέθηκαν σε πολλές ομάδες κεραμικής της Αγίας Ειρήνης στην Κέα. 

Επιπλέον, απαντά ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σφαιρικών κυπέλλων, που συνήθως 

διακοσμούνται με παρόμοια στοιχεία και σε αρκετές περιπτώσεις συνηθίζεται η λείανση 

εσωτερικά και εξωτερικά.  

Ένα συχνό διακοσμητικό στοιχείο είναι οι ταινίες σε διάφορους χρωματισμούς. 

Ταινίες ευθύγραμμες στην πλειονότητά τους, σε διάφορα σημεία του αγγείου, όπως στη 

βάση, στο χείλος, στο σώμα, στον ώμο και στη λαβή (εικ. 25). Το κύπελλο της εικόνας 25 

προέρχεται από στρώμα της περιόδου V της οικίας EJ και συγκεκριμένα του δωματίου EJ 4. 

Οι διαστάσεις του υπολογίστηκαν ως εξής: ύψος 0.088μ., διάμετρος χείλους 0,14μ. και 

διάμετρος βάσης 0.056μ. Η παρουσία λευκού χρώματος στο χείλος κάποιων κυπέλλων πάνω 

σε σκούρο φόντο, έχει υποστηριχθεί ότι ήταν ένας τύπος διακόσμησης που χρησιμοποιούσε 

την αντίθεση των δύο αυτών αποχρώσεων (Papagiannopoulou 1987, 91; Barber 2007, 195).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα άλλο διακοσμητικό στοιχείο που εμφανίζεται αρκετά συχνά, είναι τα scallops17 ή 

όπως θα μπορούσε ονομαστεί, σχέδιο με κυματιστό ή οδοντωτό τελείωμα. Τα υπόλοιπα 

διακοσμητικά στοιχεία που εντοπίζονται είναι η καμπυλόγραμμη διακόσμηση σε λευκό και 

σε μελανό χρώμα (Davis 1986, 53, 55, 72), κυματισμοί (ripples), ελικοειδείς σπείρες (J-

spiral) (εικ. 26) και στιγμές. Οι ελικοειδείς σπείρες, απαντούν στο εύρημα ΑΑ-8 (εικ. 26) με 

                                                            
17 Scallops ονομάζεται μια κατηγορία θαλάσσιων οστράκων, τα χτένια. Τα χτένια ανήκουν στην οικογένεια των 
Pectinidae και στη μεγάλη οικογένεια των Pectininoidea (Serb 2016, 1-2,19). Το σχήμα τους υιοθετήθηκε μέσα 
στους αιώνες από πολλούς πολιτισμούς ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά συγχρόνως και ως έμπνευση σε 
διάφορες μορφές τέχνης (Werness 2004, 358-359). 

Εικ. 25. Σφαιρικό κύπελλο με 

ταινίες λευκού χρώματος, 

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 48l) 

Εικ. 26. Θραύσμα σφαιρικού κυπέλλου, 

ζώνη με ελικοειδείς σπείρες,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 60) 
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υπολογιζόμενη διάμετρο χείλους 0.14μ. που, σύμφωνα με τον Davis (1986, 55), είναι 

μελανής απόχρωσης. Προέρχεται από το στρώμα καταστροφής του δωματίου Ν.15. 

Τα panelled cups που έχουν εντοπιστεί, στην πλειονότητά τους, έχουν λειανθεί 

εσωτερικά και εξωτερικά. Εκτός αυτού, διαπιστώνεται ότι επιμελούνταν διακοσμητικά και 

εσωτερικά, καθώς ορισμένα έχουν χρωματισμένη κόκκινη την εσωτερική τους επιφάνεια. Οι 

ταινίες απαντούν και στη συγκεκριμένη κατηγορία σε μαύρη απόχρωση και συνήθως 

ευθύγραμμες, ή σε κάποιες περιπτώσεις κυματιστές, που βρίσκονται σχεδιασμένες στο σώμα, 

στη βάση, στο πόδι και στο χείλος.  Επίσης, οι φυλλωτές ταινίες (foliate bands) εμφανίζονται 

σχετικά συχνά.  

Βλαστοί σε μορφή σπείρας εντοπίζονται στο C-14 (εικ. 27), όπου παρεμβάλλονται 

μεγάλες συμπαγείς κουκκίδες μεταξύ τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε και το μοτίβο της 

αγκύλης (εικ. 28), να βρίσκεται στην περιοχή της βάσης και άλλες φορές στο χείλος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ακόμα δημοφιλές φυτικό μοτίβο είναι το ανθέμιο, (εικ. 28). Τα ημικύκλια, 

απαντούν επίσης (εικ. 27), ως ομάδα ομόκεντρων ημικυκλίων που βρίσκεται πάνω από τους 

βλαστούς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ως συμπαγή, κρεμαστά και λευκού χρώματος. Οι 

γραμμές είναι εξίσου συνήθεις με όλα τα υπόλοιπα σχήματα, όπως και το «δαχτυλίδι» στη 

ρίζα της λαβής (εικ. 27, 28). Και τα δύο ευρήματα θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί από τη 

Μήλο (Davis 1986, 83), ενώ επίσης και στα δύο παρατηρείται το «δαχτυλίδι» να 

περικυκλώνει τη βάση σε μορφή ταινίας. 

Οι διαστάσεις του C13 (εικ. 28) υπολογίζονται ως εξής: ύψος 0.105μ., διάμετρος 

χείλους 0.14μ. και διάμετρος βάσης 0.051μ., ενώ για το C-14 (εικ. 27) είναι γνωστή η 

Εικ. 27. Panelled cup με βλαστούς σε μορφή 

σπείρας,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ. 

 (Davis 1986, plate 46) 

Εικ. 28. Panelled cup με διακόσμηση 

ανθεμίου και αγκύλης, 

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 46) 
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διάμετρος βάσης στα 0.05μ. (Davis 1986, 19). Εντοπίστηκαν και τα δυο στο δωμάτιο EJ 1 της 

οικίας EJ δίπλα στο μεταγενέστερο τείχος, όπου βρέθηκε διαταραγμένο στρώμα της V 

περιόδου.   

Στην περίοδο IV της Αγίας Ειρήνης, σύμφωνα με τους Caskey (1972, 381) και 

Overbeck J. (1984, 111), έχουν έρθει στο φως panelled cups, τα οποία χρονολογούνται στην 

IVc φάση του οικισμού, λίγο πριν την αρχή της τακτικής εισαγωγής τους από την Μήλο, 

αλλά και παραγωγής τους στον ίδιο τον οικισμό και συγχρόνως την αρχή της V περιόδου της 

Αγίας Ειρήνης.  

Στη δεύτερη πόλη της Φυλακωπής απαντούν τα αβαθή κύπελλα (shallow cups), τα 

panelled cups και ορισμένα ημισφαιρικά προς το τέλος της περιόδου. Τα αβαθή κύπελλα, 

όπως και τα υπόλοιπα αγγεία είχαν τη δική τους τεχνοτροπία. Στον «Κυκλαδικό Λευκό» 

έχουν καταγραφεί αγγεία του είδους από τη Φυλακωπή, ορισμένα από τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως αβαθή κύπελλα (shallow cups) ή αβαθή κύπελλα με επίπεδη βάση 

(shallow-flat based cups). Ωστόσο και αυτά έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ορισμένα έχουν 

διακοσμημένη την εσωτερική τους επιφάνεια (Sherratt 2000, 255-256), με την εξωτερική να 

παραμένει ακόσμητη. Η μόνη διακόσμηση που μπορεί να φέρει η εξωτερική επιφάνεια είναι 

ταινίες στη βάση ή στο χείλος. Αντιθέτως, σε κάποια άλλα αγγεία ή τμήματα αγγείων τείνουν 

τα διακοσμητικά στοιχεία να «τοποθετούνται» μόνο στην εξωτερική επιφάνεια (Edgar 1904, 

113).  

Επιπλέον, παρατηρείται η ύπαρξη κυπέλλων τα οποία διακοσμούνται με ερυθρό 

αμαυρό επίχρισμα εσωτερικά και καστανή σκούρα βαφή εξωτερικά (Barber, 2007, 197). Στην 

εξωτερική επιφάνεια πραγματοποιείται σχεδίαση διακοσμητικών γραπτών στοιχείων. Η 

Sherratt (2000, 257) αναφέρει ότι αυτός ο τύπος αβαθών 

κυπέλλων με τον τρόπο που κοσμείται και τα μοτίβα που 

χρησιμοποιούνται, δείχνει ότι είναι σύγχρονος με τα panelled 

cups, τα οποία είναι χαρακτηριστικά σχήματα της Φυλακωπής 

ΙΙ-iii.  

Τα εικονιστικά στοιχεία που απαντούν σε αυτό το είδος 

κυπέλλου ποικίλουν. Οι ταινίες, οι στιγμές και οι σπείρες είναι 

κλασικά στοιχεία. Η σπείρα αποτυπώνεται σε διάφορες 

μορφές: Η τρέχουσα σπείρα, η βλαστοειδής σπείρα (stemmed 

spiral), δηλαδή η σπείρα που το σχήμα της μοιάζει με μίσχο 

Εικ. 29. Όστρακο κυπέλλου με 

σπείρα σε σχήμα μίσχου φυτού, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ. 

(Sherratt 2000, plate 373) 
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φυτού, που απαντά ως διακόσμηση εσωτερικά ή και εξωτερικά, όπως στο εύρημα με αρ. κατ. 

13.b.i.182-Ashmolean (εικ. 29) που ανήκει σε αγγείο με υπολογιζόμενη διάμετρο βάσης 0,7μ.  

Κατόπιν, θα πρέπει να αναφερθεί το tondo18, το οποίο είναι ένας κύκλος σχεδιασμένος 

στο εσωτερικό του αγγείου. Στο εσωτερικό του, το tondo του ευρήματος με αρ. κατ. 

13.b.i.181-Ashmolean (εικ. 30) εμπεριέχονται σχεδιαστικές αποδόσεις πετάλων, τα οποία 

έχουν εντοπιστεί και άλλα κύπελλα εντός κυκλικής ταινίας.  

Η φυλλωτή ταινία (εικ. 30, 31) και η κυκλική ταινία είναι συχνά διακοσμητικά 

στοιχεία, όπως και το μοτίβο της αγκύλης (Sherratt 2000, 256-257).  Η διακόσμηση σε ζώνες 

εμφανίζεται σε κάποια ευρήματα, ενώ υπάρχει και μια τελευταία κατηγορία στην οποία έχει 

εντοπιστεί  γραπτή διακόσμηση εσωτερικά και εξωτερικά, κάτι που θεωρείται σπάνιο (Edgar 

1904, 113-114).  

 

 

 

 

 

 

 

Το εύρημα με αρ. κατ. 13.b.i.183-Ashmolean (εικ. 31), φέρει διακόσμηση σε όλες τις 

επιφάνειες. Από το κύπελλο έχει σωθεί μόνο ένα όστρακο από το σώμα, που δείχνει ότι στο 

σύνολό του είχε υποστεί λείανση. Στο εξωτερικό έχει χρησιμοποιηθεί διακόσμηση σε ζώνες 

με τη χρήση φυλλωτής ταινίας και κύκλων με συμπαγή χρωματισμό που χωρίζονται μεταξύ 

τους από λεπτές ταινίες.  

Ανάλογα ευρήματα που χαρακτηρίζονται ως αβαθή κύπελλα και τα οποία φέρουν 

γραπτή διακόσμηση, ήρθαν στο φως από τις αναφκαφές του 1974-77 στη Φυλακωπή, τα 

οποία είναι διακοσμημένα με ταινίες, κρεμαστές σταγόνες (pendent droplets), μοτίβο που 

πιθανολογείται ότι είναι κάποιο είδος φυτικής διακόσμησης (Barber 2007, 197). Επιπλέον, 

                                                            
18 Η λέξη tondo προέρχεται από τα ιταλικά και είναι συντόμευση της λέξης “rotondo” (λατινικά rotondus), που 
σημαίνει κύκλος. Χρησιμοποιήθηκε και στην τέχνη της Αναγέννησης. (www.collinsdictionary.com/-
www.artsy.net/gene/tondo) 

Εικ. 30. Όστρακο κυπέλλου: τμήμα tondo με 

πέταλα στο εσωτερικό του και φυλλωτή ταινία, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

 (Sherratt 2000, plate 372) 

 

 

Εικ. 31. Διακόσμηση της εξωτερικής 

επιφάνειας οστράκου αβαθούς κυπέλλου,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 374) 

 

 

http://www.collinsdictionary.com/
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διαπιστώνεται η ύπαρξη του εικονιστικού στοιχείου της ταινίας που προσομοιάζει σε 

σιδηροδρομική γραμμή (railway line) αλλά και των «σφυριών».  

Μεταξύ των κυπέλων του «Κυκλαδικού Λευκού» της Φυλακωπής, έχουν καταγραφεί 

και panelled cups ή τμήματα αυτών, που όλα φαίνεται να έχουν υποστεί λείανση. Επίσης, 

πρέπει να αναφερθεί, ότι ορισμένα έχουν τοποθετημένο ελαφρύ κόκκινο επίχρισμα επάνω 

στην εσωτερική επιφάνεια, με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Τα υπόλοιπα κύπελλα έχουν 

ακόσμητο το εσωτερικό τους. Η εξωτερική επιφάνεια ωστόσο ακολουθεί άλλους κανόνες. 

Στην πλειονότητα των ευρημάτων έχει χρησιμοποιηθεί σκούρα καστανή αμαυρόχρωμη βαφή 

για τη δημιουργία των σχημάτων, εκτός από μια μόνο περίπτωση, που αν εξαιρεθεί το 

γεγονός ότι η σκούρα καστανή βαφή δεν διαφοροποιείται, η αμαυρή αλλάζει και 

χαρακτηρίζεται ως ημίστιλπνη από την Sherratt (2000, 261) κάτι που συμβαίνει ενίοτε (Edgar 

1904, 115).  

Πολλά από τα μοτίβα που διακοσμούν τα κύπελλα αυτά, έχουν αναφερθεί και σε 

άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων, όπως η  σπείρα, η 

ταινία, το ανθέμιο και το ζιγκ ζαγκ. Έχει παρατηρηθεί στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης η 

ύπαρξη γραμμών που δίνουν τα όρια του διακοσμητικού πλαισίου. Έτσι κι εδώ, σε κάποιες 

περιπτώσεις παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Η ταινία, που τόσο συχνά εμφανίζεται ως 

διακοσμητικό μοτίβο, εντοπίζεται είτε με την μορφή της οριζόντιας ταινίας (Edgar 1904, 

115), είτε σαν ταινία που είναι στο ύψος της βάσης 

(Sherratt 2000, 258-260). Η γραμμή, κυματιστή ή 

ευθύγραμμη, προσθέτει και αυτή στο σύνολο. Οι 

γραμμές απαντούν σε αρκετές περιπτώσεις συνήθως στο 

σημείο του χείλους και στην πλειονότητά τους είναι 

κυματιστές (Sherratt 2000, 260-261). Οι εναπομένουσες 

γραμμές έχουν σχεδιαστεί στο κάτω μέρος ή στο κέντρο 

του σώματος του κάθε αγγείου. Όσο για τη σπείρα, 

απαντά και εδώ σε πληθώρα σχεδιαστικών 

αναπαραστάσεων. H τρέχουσα σπείρα, σπείρες με 

συμπαγές κέντρο που προσομοιάζει με ζωγραφισμένο 

κύκλο, αντίστροφη σπείρα αλλά και σπείρες που φέρουν βλαστούς ή «πλοκάμια» (tendrils) 

προσκολλημένα πάνω τους.  

Ακόμα εντοπίζεται η ύπαρξη του ανθεμίου (εικ. 32) (αρ. κατ. 13.b.i.196-Ashmolean), 

όπου ξεπροβάλλει από μια ταινία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι 

Εικ. 32. Θραύσμα panelled cup, μοτίβο σε 

σχήμα παζλ, ανθέμιο και όρια διακοσμητικού 

πλαισίου,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

 (Sherratt 2000, plate 383) 
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προσκολλημένο σε μια τριπλή κυματιστή γραμμή και επίσης υπό την μορφή των πετάλων του 

ανθεμίου.  

Ένα άλλο διακοσμητικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά, είναι το μοτίβο σε 

σχήμα παζλ (ή της αγκύλης) (εικ. 32)  (Edgar 1904, 114, Sherratt 2000, 259). Θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι ο τρόπος που γίνεται ο κυματισμός της γραμμής δημιουργεί το σχήμα αυτό. 

Τα σχήματα μπορεί να είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάνω από την ταινία του 

ποδιού. Φυτικό μοτίβο (floral pattern) εντοπίζεται επίσης, που απαντά να αποτελείται από 

καμπυλωτούς μίσχους και μέρος ενός συμπαγούς κύκλου (Edgar 1904, 116). Άλλα στοιχεία 

που εμφανίζονται πιο σπάνια, είναι αυτό του πτηνού, της γιρλάντας (festoon) και κάποιες 

ακόμα μεμονωμένες περιπτώσεις.  

Σημαντικό είναι να αναφερθεί το εύρημα με αρ. κατ  13.b.i.197-Ashmolean (εικ. 33) 

από το οποίο σώζεται τμήμα του χείλους. Καλά λειασμένο το σύνολο των επιφανειών και στο 

εξωτερικό εντοπίζονται σχεδιασμένοι μικροί σταυροί, που εικάζεται ότι παραπέμπουν σε 

σχέδιο υφάσματος (Sherratt 2000, 258). Η εσωτερική επιφάνεια δεν έχει επιδεχθεί 

διακόσμηση.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό έχουν επίσης καταγραφεί ορισμένα panelled cups. 

Στον κατάλογο του Ashmolean αναφέρονται 2 παραδείγματα όπου απαντούν σχέδια όπως 

ταινίες, ζιγκ ζαγκ, μίσχοι και κυματιστές γραμμές (Sherratt 2000, 266).  

Ο Ζερβός (1957, 38, 39) αναφέρει την ύπαρξη κυπέλλων διακοσμημένων με φυτικά 

σχήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με το μοτίβο της σπείρας, και η διακόσμηση λαμβάνει 

Εικ. 33. Panelled cup με 

διακόσμηση σταυρών, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

(Sherratt 2000, plate 384) 

 

Εικ. 34. Panelled cup με φυτική 

διακόσμηση, 

 Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

(Zervos 1957, fig. 274) 
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χώρα σε όλη την εξωτερική επιφάνεια. Η εικόνα 34 αφορά ένα panelled cup από τη 

Φυλακωπή ύψους 0.094μ. που φέρει φυτικό διάκοσμο με το μοτίβο της σπείρας.  

Από τις ανακαφές της Φυλακωπής 

του 1974-77, ήρθαν στο φως panelled 

cups «Κυκλαδικού Λευκού» με γραπτή 

διακόσμηση (εικ. 35), που 

χρονολογούνται στη ΜΚ ΙΙΙ φάση (Barber 

2007, 197). Τα κύρια σχήματα που 

απαντούν στα αγγεία αυτά είναι το μοτίβο 

της αγκύλης ή σχήμα παζλ (65, 67, 70, 73, 

75), η γραμμή στην κορυφή του χείλους, η 

γραμμή απλά ευθύγραμμη ή κυματιστή 

(75), το πτηνό (68) και οι συμπαγείς 

κύκλοι. Τα υπόλοιπα είναι το λιοντάρι 

(65), ο γρύπας (66), το δελφίνι (67), η 

τελεία (69), η ταινία (73, 74), συστάδες 

φυλλωμάτων (74), σειρά ομόκεντρων 

κύκλων (66), και ο τρέχων βρόχος (75) 

(Barber 2007, 197). Τα κύπελλα αυτά 

εντοπίστηκαν στις τάφρους ΠDI, PLa, ΠΕ, ΠΗ και ΠC σε διάφορα επίπεδα. Όλες οι τάφροι 

Π, ανήκουν σε δωμάτια που πιθανόν να αποτελούσαν οικίες, γύρω από το ΥΚ μέγαρο, ενώ η 

PLa βρίσκεται βόρεια του τείχους της αρχαίας πόλης (Barber 2007, 183-184)19. Η μέγιστη 

διάμετρος των ανωτέρω αναφερόμενων κυπέλλων, κυμαίνεται μεταξύ 0,048μ. και 0,14μ.  

Στο Ακρωτήρι της Θήρας, έχουν εντοπιστεί panelled cups καθώς και τμήματα αυτών, 

διακοσμημένα σε «Κυκλαδικό Λευκό». Βρέθηκαν σε θαλάμους κάτω από το δάπεδο της 

Δυτικής Οικίας, στα δωμάτια 3Γ, 4 και 5 (Nikolakopoulou et al 2008, 311). Η 

Παπαγιαννοπούλου (2008b, 241 – 242, 245) αναφέρει την ύπαρξη ενός ΜΚ/ΥΚ panelled cup 

με επάλληλες φυτικές ζώνες (αρ. ευρ. 10042) που προέρχεται από τις ανασκαφές των 

φρεάτων, αλλά και ενός απιόσχημου (αρ. ευρ. 8722) σε «Κυκλαδικό Λευκό» με σχεδιαστική 

αναπαράσταση κισσού σε ζώνη, που βρέθηκε στο φρεάτιο του πεσσού 66. Γενικότερα, στο 

ΜΚ Ακρωτήρι δεν έχουν καταγραφεί πολλά δείγματα κυπέλλων με γραπτή διακόσμηση, 

                                                            
19 Βλ. σελ. 39. 

Εικ. 35. Panelled cups, 

 Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Barber 2007, Plate 24 f, h) 
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ωστόσο αναφέρεται ότι στην ύστερη φάση του ΜK οικισμού του Ακρωτηρίου, τα panelled 

cups αποτελούσαν ένα πολύ συνηθισμένο σχήμα (Nikolakopoulou et al. 2008, 317).  

Από το Ακρωτήρι της Θήρας προέρχεται ένα panelled cup (εικ. 36) «Κυκλαδικού 

Λευκού», που ήρθε στο φως από τις ανασκαφές στη Δυτική Οικία, στα ΜΚ στρώματα 

καταστροφής της ΥΚ Ι θέσης (Papagiannopoulou 1987, 34, 41). Το ύψος του έχει 

υπολογιστεί σε 0.108μ., ενώ η διάμετρος χείλους σε 

0.125μ. Φέρει το μοτίβο της γραμμής, της 

σιγμοειδούς σπείρας, το μοτίβο της αγκύλης στο 

χείλος και το «δαχτυλίδι» στη βάση.   

Στη Μικρή Βίγλα της Νάξου βρέθηκαν 

κύπελα ΜΚ φάσης που έφεραν διακόσμηση, ωστόσο 

δεν ήταν σε τόσο μεγάλες ποσότητες όσο στην 

Φυλακωπή ή ακόμα και στην Αγία Ειρήνη. Δύο από 

αυτά αναφέρεται ότι πιθανόν είναι μηλιακής 

παραγωγής (Barber & Hadjianastastasiou 1989, 77). Και εδώ, υπάρχουν δείγματα 

διακόσμησης με γραμμές και ταινίες, καθώς και τα σχήματα της σπείρας και της αγκύλης 

στην περιοχή του χείλους ή της βάσης. Στα υπόλοιπα τμήματα κυπέλλων που έχουν βρεθεί 

δεν αναφέρεται τι διακόσμηση φέρουν ή αν φέρουν (Barber & Hadjianastastasiou 1989, 77). 

Τα ευρήματα προέρχονται από το οίκημα S7, αλλά και από τις γύρω περιοχές στις οποίες 

έλαβε χώρα η επιφανειακή έρευνα.  

Για τη Μαρκιανή της Αμοργού, η Σωτηρακοπούλου (2004, 64) αναφέρει την εύρεση 

ενός θραύσματος κυπέλλου, του οποίου η διακόσμηση καλύπτει το σύνολο των επιφανειών. 

Τα διακοσμητικά στοιχεία έχουν σχηματιστεί από αμαυρή καστανόμαυρη βαφή στην 

εξωτερική επιφάνεια και αποτελούνται από λεπτή οριζόντια ταινία και ομάδα κάθετων 

γραμμών.  Με βάση την διακόσμηση του οστράκου που ομοιάζει με αγγεία της Αγίας 

Ειρήνης IVc  (Π.Σωτηρακοπούλου, 2004, 64), υπολογίζει κανείς ότι το θραύσμα αυτό ανήκει 

στο τέλος της πρώιμης ΜΚ.  

 

δ. Φιάλες  

Οι φιάλες είναι ένα αγγείο ανοιχτού τύπου, το οποίο, όπως και τα προηγούμενα που έχουν 

αναφερθεί, είχε αναπτύξει διάφορους τύπους, με τον δημοφιλέστερο να αποτελεί τη λεγόμενη 

μηλιακή φιάλη (melian bowl). Άλλοι τύποι αποτελούν την απλή φιάλη (bowl), τη φιάλη με 

Εικ. 36. Panelled cup, 

 Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Papagiannopoulou 1987, plate 13) 
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προχοή (spouted bowl) και την αβαθή φιάλη (shallow bowl). Αναφέρονται επίσης η φιάλη με 

στενή προχοή (bowl with pinched spout) και η φιάλη με βάση (pedestalled bowl), ωστόσο η 

πρώτη θεωρείται ότι ανήκει στα πρώιμα στάδια της τρίτης πόλης της Φυλακωπής (ΥΚ Ι) 

(Sherratt 2000, 271, 275) και η δεύτερη ότι είναι πρόδρομος της μεταγενέστερης κύλικας.  

Μια φιάλη με προχοή (spouted bowl) με 

αρ. κατ. U-69 (εικ. 37) προέρχεται από την Αγία 

Ειρήνη της Κέας. Αποτελείται ουσιαστικά από 

τρία όστρακα χείλους που δεν κατέστη δυνατό 

να ενωθούν, καθώς και μερικά όστρακα 

σώματος. H ομάδα κεραμικής U στην οποία 

ανήκει, αφορά ένα στρώμα καταστροφής της 

ΜΚ φάσης, που πιθανότατα αργότερα είχε 

χρησιμοποιηθεί ως μέρος της οικοδόμησης και 

κάλυψης του δαπέδου των μεταγενέστερων δωματίων Ν. 1, Ν. 2 και Ν.3 (Davis 1986, 39). 

Για τον λόγο αυτό, στα εν λόγω δωμάτια έχουν εντοπιστεί συνανήκοντα όστρακα. Η 

διάμετρος χείλους του αγγείου υπολογίζεται ως 0.14μ. Σύμφωνα με τον Davis (1986, 43) 

λείανση παρατηρείται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια, στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα 

ελαφρύ γκρι επίχρισμα. Η σχεδίαση των διακοσμητικών στοιχείων έγινε με μαύρη βαφή. Μια 

κυματιστή ταινία κάτω από το χείλος κοσμεί το αγγείο, ενώ ομόκεντρα ημικύκλια βρίσκονται 

στη βάση προχοής. Ομόκεντροι κύκλοι πιθανόν στολίζουν το σώμα. Το τελευταίο 

διακοσμητικό στοιχείο που καταγράφεται είναι ταινίες, οι οποίες εντοπίζονται στην κορυφή 

του χείλους. Θεωρείται ότι ανήκει στα εισηγμένα αγγεία από τη Μήλο (Davis 1986, 84). 

Από την Αγία Ειρήνη προέρχονται και άλλα ευρήματα που χαρακτηρίστηκαν ως 

φιάλες, τα οποία κοσμούνται εσωτερικά και εξωτερικά. Τα δείγματα αυτά είναι τοπικής 

παραγωγής αλλά και κάποια μηλιακά. Φιάλες εντοπίστηκαν στις διάφορες ομάδες του 

οικισμού V, μεταξύ αυτών και οι U, W και AI (Davis 1986, 49, 66-67). Η ομάδα κεραμικής 

W, ήταν ουσιαστικά ένα «γέμισμα» με υλικά της V περιόδου, που βρέθηκε κάτω από τον 

τοίχο που χώριζε τα δωμάτια Ν. 8 και Ν. 7. Όσο για την ομάδα ΑΙ, εντοπίστηκε στο δωμάτιο 

Ζ. 10 κάτω από το θεμέλια του τείχους της VII περιόδου, τα οποία δεν είχαν τεθεί τόσο βαθιά 

όσο στο δωμάτιο Ζ. 11 και έτσι το στρώμα της εξεταζόμενης περιόδου δεν είχε διαταραχθεί.  

Όσο για τυχόν ευρήματα σε ταφές, σύμφωνα με τον Caskey (1972, 384-385) φιάλες 

βρέθηκαν στις ταφές 55, 30 και 31, ωστόσο δεν είχαν κάποια διακόσμηση. Υπάρχει αναφορά 

για δύο φιάλες της IV περιόδου του οικισμού που προέρχονται από ταφές, η διακόσμηση των 

Εικ. 37. Όστρακα από φιάλη με προχοή,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Davis 1986, plate 55) 
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Εικ. 38. Αβαθής «Κυκλαδική Λευκή» φιάλη,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙ.  

(Barber 1994, 157, fig. 110) 

 

 

οποίων έφερε γεωμετρικά και ευθύγραμμα σχέδια (Overbeck G. 1984, 117, Overbeck J. 1984, 

111).  

Στη Φυλακωπή, φαίνεται να κυριαρχούν δύο 

είδη φιαλών, η αβαθής (shallow bowl) (εικ. 38) και 

η μηλιακή φιάλη. Η αβαθής φιάλη κάνει την 

εμφάνισή της κατά πάσα πιθανότητα στα πρώιμα 

στρώματα της δεύτερης πόλης και συγκεκριμένα 

στη Φυλακωπή ΙΙ-ii (Sherratt 2000, 254, Barber 

2007, 199). Η Παπαγιαννοπούλου (1987, 44) 

αναφέρει ότι η μετάβαση από την αβαθή φιάλη στη 

μηλιακή πραγματοποιήθηκε με βάση διάφορα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στις υποπεριόδους  

ΙΙ-ii και II-iii της Φυλακωπής. Η φιάλη της εικόνας 3820, έχει μέγιστη διάμετρο 

υπολογιζόμενη στα 0.23μ. Κοσμείται με πέταλα στο εσωτερικό της, τα οποία ξεπροβάλλουν 

από μια κυκλική ταινία. Στο κέντρο της ταινίας έχουν σχεδιαστεί βλαστοί σε μορφή σπείρας. 

Στον Κατάλογο κυκλαδικών Αρχαιοτήτων του Ashmolean έχουν καταγραφεί τμήματα 

από αβαθείς φιάλες, τα οποία ανήκουν σε αγγεία που φαίνεται ότι είχαν υποστεί λείανση σε 

όλες τις επιφάνειες. Για τη διακόσμησή τους έχει χρησιμοποιηθεί η καστανή σκούρα αμαυρή 

βαφή. Επιπλέον, τα αγγεία αυτού του είδους στην πλειονότητά τους κοσμούνται 

αποκλειστικά στο εσωτερικό τους (Edgar 1904, 111).  

Όπως και σε προηγούμενους τύπους αγγείων και 

εδώ απαντούν ποικίλα μοτίβα που κοσμούν τις διάφορες 

φιάλες. Καθώς η διακόσμηση πραγματοποιείται στην 

εσωτερική επιφάνεια ενός ανοιχτού αγγείου, οι κύκλοι 

αναπαριστώνται συχνά, είτε με μορφή ταινίας, είτε με 

μορφή γραμμής ή ακόμα και με το tondo. Μια γενική 

παρατήρηση είναι ότι σχεδόν όλα τα tondo περιέχουν εντός 

τους άλλες σχεδιαστικές αναπαραστάσεις. Το μοτίβο της 

ταινίας, διαπιστώνεται ότι τοποθετείται κατά κύριο λόγο 

στο εσωτερικό των αγγείων και σε κάποιες περιπτώσεις είναι «κυκλική» (encircling band) 

(Sherratt 2000, 255), δηλαδή περικυκλώνει κάτι.  

                                                            
20 Από τον Ζερβό (1957, 38) χαρακτηρίζεται ως σκύφος.  

Εικ. 39. Όστρακο αβαθούς φιάλης, στο 

κέντρο σχεδιασμένα αντιθετικά 

ημικύκλια, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 367) 
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Ένα μοτίβο που απαντά επίσης συχνά, είναι τα πέταλα (εικ. 38, 40). Μπορεί να 

εντοπιστεί είτε εντός ενός tondo, είτε σε άλλη περίπτωση ως πέταλα που ξεπροβάλλουν από 

μια ταινία ή ακόμα να «κρέμονται» από το χείλος στο εσωτερικό του αγγείου. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί ότι γίνεται αναφορά και σε συστρεφόμενα πέταλα (torsion petals) (Sherratt 

2000, 254), ενώ η σπείρα χρησιμοποιείται σπανιότερα.  

Τελευταία σχήματα που αξίζει να αναφερθούν είναι οι γραμμές, οι ράβδοι (bars), τα 

καμπυλόγραμμα στοιχεία και τα ημικύκλια. Στα τελευταία, που απαντούν στο εύρημα με αρ. 

κατ. 13.b.i.294-Ashmolean (εικ. 39), η διακόσμηση έχει πραγματοποιηθεί με απεικόνιση ενός 

κύκλου στο κέντρο του αγγείου, όπου μέσα του έχουν 

σχεδιαστεί αντιθετικά ημικύκλια. 

Ένα θραύσμα αβαθούς φιάλης (αρ. κατ. 13.b.i.168-

Ashmolean), το οποίο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

είδους (εικ. 40), φαίνεται να έχει υποστεί καλή στίλβωση, με 

την εξωτερική του επιφάνεια να είναι ακόσμητη. Εσωτερικά 

παρατηρείται σχεδιαστική αναπαράσταση πετάλων, ενώ 

τριγύρω τους είναι πολύ πιθανό να έχει φιλοτεχνηθεί μια 

ταινία.   

Οι μηλιακές φιάλες της Φυλακωπής, συνήθως έχουν τροπίδωση και η διακόσμησή 

τους επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή κάτω από το χείλος έως την τροπίδωση (Edgar 

1904, 143). Ταινίες, γραμμές (κάθετες και οριζόντιες), ζιγκ ζαγκ, κηλίδες (blobs) και μοτίβο 

σε σχήμα παζλ κοσμούν τα ευρήματα. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην 

πλειονότητά τους τα αγγεία αυτά φέρουν υπόλευκο επίχρισμα που ομοιάζει με σκόνη, αρχικά 

στην περιοχή του χείλους και έπειτα στην εξωτερική επιφάνεια ή στο σύνολο του αγγείου. Το 

λευκό επίχρισμα σε κάποιες περιπτώσεις 

εναποτίθεται στο σύνολο των επιφανειών του 

αγγείου και ενίοτε επιχρίεται και το εσωτερικό 

της προχοής (Edgar 1904, 144). 

Ορισμένα έχουν ερυθρό επίχρισμα στην 

εσωτερική επιφάνεια, αλλά και στην εξωτερική 

πάνω από την τροπίδωση, ενώ πιθανότατα αυτή 

αποτελεί τη μόνη διακόσμηση των αγγείων 

(Edgar 1904, 144). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

Εικ. 40. Όστρακο αβαθούς φιάλης, 

με διακόσμηση πετάλων και ταινίας, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 367) 

 

Εικ. 41. Μηλιακή φιάλη,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 419) 
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εκτός από ένα αγγείο του καταλόγου που δεν φέρει τροπίδωση (Sherratt 2000, 273), όλες οι 

φιάλες είναι πολύ καλά στιλβωμένες.  

Το μοτίβο σχήματος παζλ (jigsaw pattern) απαντά σε μια περίπτωση (αρ. κατ. 

13.b.i.294-Ashmolean) (εικ. 41) και δεν εμφανίζεται ξανά σε καμία από τις υπόλοιπες 

μηλιακές φιάλες του καταλόγου (Sherratt 2000, 274). Το συγκεκριμένο εύρημα είναι σε 

«Κυκλαδικό Λευκό». Οι υπολογιζόμενες διαστάσεις είναι: διάμετρος χείλους 0,14μ., ύψος 

0,061μ. και διάμετρος βάσης σε 0,063μ. Το μοτίβο έχει σχεδιαστεί με μελανή αμαυρή βαφή, 

κατά μήκος του χείλους, ενώ μια γραμμή καλύπτει την κορυφή του χείλους και το στόμιο.  

Ένα από τα πιο συχνά διακοσμητικά στοιχεία είναι η ταινία. Σχεδόν σε όλα υπάρχει 

σχεδιασμένη μια λεπτή ταινία στην άκρη του χείλους και μια λίγο πιο πάνω από την 

τροπίδωση ή στο μέσο του αγγείου. Άλλοτε, έχουν σχεδιαστεί ζεύγη οριζόντιων λεπτών 

ταινιών στα ίδια αυτά σημεία. Οι γραμμές είναι σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο για τις 

μηλιακές φιάλες. Κάνουν αισθητή την παρουσία τους ευρισκόμενες είτε κατά μήκος του 

χείλους και της τροπίδωσης ή ακόμα και της προχοής, είτε σαν ομάδες γραμμών κάθετες 

προς το χείλος ή ακόμα μια κυρτή οριζόντια γραμμή, πάνω στην οποία στηρίζονται οι ομάδες 

των κάθετων.  

Σε μηλιακή φιάλη με λαβή με αρ. κατ. 13.b.i.293-Ashmolean από την Φυλακωπή (εικ. 

42) διακρίνονται γραμμές «κρεμαστές» από το χείλος σε ομάδες των τεσσάρων ή των δύο, 

ενώ ανάμεσά τους εντοπίζονται μεγάλες κηλίδες (blobs) (Sherratt, 2000, 274). Η διάμετρος 

χείλους έχει υπολογιστεί σε 0,125μ., το ύψος της σε 0,06μ. και η διάμετρος βάσης σε 0,05μ. 

Σε άλλη περίπτωση παρατηρείται η ύπαρξη τριών ράβδων (bars) στην κορυφή του χείλους 

(Sherratt 2000, 273).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 42. Μηλιακή φιάλη,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

 (Sherratt 2000, plate 418) 

 

 

Εικ. 43. Όστρακο μηλιακής φιάλης  με 

ζιγκ ζαγκ και διαγράμμιση, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;  

(Sherratt 2000, plate 417) 
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Ένα όστρακο από μηλιακή φιάλη (αρ. κατ. 13.b.i.291-Ashmolean) μεγαλύτερου 

τύπου (εικ. 43) έχει εντοπιστεί, που αντιστοιχεί σε αγγείο με διάμετρο χείλους 0.17μ. 

(Sherratt 2000, 273-274). Φέρει λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά και η σχεδίαση 

των διακοσμητικών στοιχείων έχει γίνει με αμαυρή μελανή βαφή. Η εσωτερική επιφάνεια 

χαρακτηρίζεται ως ακόσμητη, αν εξαιρέσει κανείς δύο μικρές πιτσιλιές. Στην εξωτερική 

επιφάνεια διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας στενής ταινίας στο χείλος, ενώ ένα σχέδιο ζιγκ ζαγκ, 

στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί διαγράμμιση, στολίζει την περιοχή και αποτελείται από 

ομάδες διαγώνιων γραμμών οι οποίες εναλλάσσονται. Οι διαγώνιες αυτές γραμμές ενώνονται 

μεταξύ τους με κάθετες γραμμές. Μια ταινία κοσμεί το μέσο του σώματος του αγγείου.  

Για το Ακρωτήρι δεν υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα παραδείγματα κυκλαδικών 

φιαλών, ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως το συγκεκριμένο είδος ήταν ανάμεσα στα σχήματα 

αγγείων που δέχονταν καλή επεξεργασία ήδη από την ΜΚ Ι (Nikolakopoulou et al. 2008, 

313). Η Μαρθάρη (1992, 102) σχολιάζει ότι στον οικισμό μεγαλύτερη συχνότητα 

παρουσιάζουν τα κύπελλα, οι σκύφοι, οι πίθοι και οι πρόχοι. Η Παπαγιαννοπούλου (2008b, 

242) αναφέρει ότι διάφορες ΜΚ θηραϊκές φιάλες τείνουν να διακοσμούνται με φυλλωτές 

ζώνες, προσομοιάζοντας σε χαρακτηριστικά των γνωστών μηλιακών φιάλων. Στον Φτέλλο 

και στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα δεν υπάρχουν αναφορές για το συγκεκριμένο είδος στα 

ευρήματα (Μαρθάρη 1982, 86-101 και 2001, 108-111).  

Στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, υπάρχουν μερικά εξακριβωμένα τμήματα γραπτών 

φιαλών που ανήκουν στην ΜΚ και ακολουθούν τον «Κυκλαδικό Λευκό» ρυθμό. Το ερυθρό 

επίχρισμα στην εσωτερική και κατά περίπτωση στην εξωτερική επιφάνεια είναι εμφανές.  Σε 

μια περίπτωση παρατηρείται διακόσμηση που αποτελείται από ρίγες στο χείλος και τη λαβή, 

ενώ σε άλλα διαπιστώνεται η ύπαρξη ιχνών από σκουρόχρωμες αμαυρές ταινίες στην 

εξωτερική επιφάνεια στο σώμα, ίσως και κατά μήκος της προχοής σε μια περίπτωση (Barber 

& Hadjianastastasiou 1989, 79 και plate 17b).  

Στην Αμοργό έχει αναφερθεί ένα τμήμα χείλους μηλιακής φιάλης (αρ. ευρ. Μα 88, Μ 

1066, ΕΕ 059). Στο αγγείο είχε τοποθετηθεί λευκό επίχρισμα, αλλά ταυτόχρονα 

διαπιστώνεται και η ύπαρξη ομάδας κάθετων και αμαυρών μελανών γραμμών κάτω από το 

χείλος. Η Σωτηρακοπούλου (2004, 66-67) σχολιάζει ότι η φιάλη αυτή βρίσκει περισσότερες 

ομοιότητες ως προς τη διακόσμηση με αυτές της Φυλακωπής, λόγω της κάλυψής της εξ’ 

ολοκλήρου με λευκό επίχρισμα, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλα νησιά, όπως η Πάρος 

(Παροικιά) και η Κέα (Αγία Ειρήνη).  
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Εικ. 44. Κυκλαδικός σκύφος,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙ.  

(Davis 1986, plate 50) 

 

 

ε. Σκύφοι 

Οι σκύφοι της MK περιόδου είναι γνωστοί με την ονομασία «Cycladic cups», ωστόσο 

υπάρχει και η αναφορά τους ως “Cycladic bowls” και πολλές φορές παρατηρείται η χρήση 

και των δύο όρων στην περιγραφή του ίδιου αγγείου. Ο Caskey (1972, 378) σχολιάζοντας ένα 

σχετικό αγγείο, αναφέρει ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τύπου οδήγησε σε αυτό που 

αργότερα ονομάστηκε «Cycladic cup» ή «Cycladic bowl», ότι δηλαδή οι δύο ονομασίες 

ταυτίζονται. Σύμφωνα με τη Μαρθάρη ωστόσο (Marthari 1987, 372), το σχήμα των 

«Cycladic bowls» εξελίχθηκε στα «Cycladic cups». H Παπαγιαννοπούλου (1987, 74), 

εξισώνει το «Cycladic bowl» με τη μηλιακή φιάλη («Melian bowl»). Εκτός από τον τύπο 

αυτό, υπάρχει και ο γεφυρόστομος σκύφος.  

Στην Αγία Ειρήνη υπάρχει μια πληθώρα σκύφων που στην πλειονότητά τους είναι 

διακοσμημένοι με ερυθρή ή μελανή στίλβωση ήδη από την IV περίοδο του οικισμού 

(Overbeck C., 1984, 110, Papagiannopoulou, 1987, 44).  

Οι σκύφοι ή τα τμήματα σκύφων που εντοπίστηκαν στην Αγία Ειρήνη της Κέας, 

κάποια είναι μηλιακής παραγωγής, ενώ κάποια άλλα κατασκευάστηκαν σε τοπικό εργαστήρι. 

Ορισμένα είναι στιλβωμένα εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει 

χρησιμοποιηθεί επιπλέον στιλπνή βαφή.  

Στα αγγεία μηλιακής παραγωγής εκτός της στίλβωσης, συνήθως υπάρχει και 

επίχρισμα καστενέρυθρου ή ερυθρού χρώματος (Barber 2007, 188). Η γραπτή διακόσμηση 

των μηλιακών αφορά σχέδια όπως η ανάστροφη σπείρα, η ταινία, το μοτίβο της αγκύλης και 

το μοτίβο του «δαχτυλιδιού» που σχηματίζεται γύρω από τις ρίζα της λαβής.  
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Εικ. 45. Τμήμα κυκλαδικού σκύφου, 

Φυλακωπή, Μήλος, ΜΚ ΙΙΙ; 

(Sherratt 2000, plate 420) 

 

 

Το S-3 (εικ. 44) με το ύψος να υπολογίζεται σε 0.63μ., τη διάμετρο χείλους 0.105μ. 

και διάμετρο βάσης 0.054μ. (Davis 1986, 36), φέρει στίλβωση και λείανση εσωτερικά και 

εξωτερικά, ενώ διακρίνονται ίχλη λευκών γραμμών/ταινιών. Εντοπίστηκε κάτω από το 

δωμάτιο J3 σε διαταραγμένη απόθεση της V περιόδου, που πιθανόν να ανήκε σε δωμάτιο 

προγενέστερης οικίας.  

O Overbeck C. (1984, 110) αναφέρει την ύπαρξη 2 κυκλαδικών σκύφων (D40 και 

D145) που ανήκουν στο τέλος της IV περιόδου του οικισμού και όσον αφορά τη διακόσμησή 

τους, φαίνεται ότι εκτός από την στίλβωση φέρουν και επίχρισμα. Για το D40 ο Caskey 

(1972, 378), παρατηρεί ότι έχει τοποθετηθεί καστανέρυθρο ελαφρύ επίχρισμα εσωτερικά και 

εξωτερικά, καθώς και ότι το αγγείο έχει στιλβωθεί. Επίσης, δίνονται οι διαστάσεις του 

σκύφου, οι οποίες μετρώνται ως εξής: ύψος 0.097μ. και διάμετρος 0.15μ. Για την περίοδο V 

αναφέρει την ύπαρξη δύο χειλών Cycladic bowls με αριθμό ευρήματος F31-F32 (Caskey 

1972, 388).  

Από τη Φυλακωπή προέρχεται ένα τμήμα Cycladic 

bowl στον κατάλογο του Ashmolean (αρ. κατ. 13.b.i.295) (εικ. 

45). Το εύρημα αφορά τμήμα χείλους και λαβή στο οποίο έχει 

τοποθετηθεί υπόλευκο επίχρισμα στην εξωτερική επιφάνεια, 

αλλά και στη λαβή Sherratt (2000, 274). Για τη σχεδίαση των 

διακοσμητικών στοιχείων έχει χρησιμοποιηθεί μια 

καστανέρυθρη αμαυρή βαφή, κάπως ξεθωριασμένη πλέον. Το 

εσωτερικό του αγγείου είναι ακόσμητο, εκτός από μια 

κόκκινη κηλίδα που πιθανότατα να έγινε ακούσια. Δύο 

παράλληλες ταινίες σχηματίζονται πάνω στη λαβή (που έχει 

σχήμα θηλειάς), οι οποίες είναι εξαιρετικά ξεθωριασμένες και 

από αυτό που είναι ορατό, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι 

ενώνονται στην κορυφή της. Ένα άλλο σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο διακρίνεται 

ακριβώς κάτω από το τόξο που σχηματίζει η λαβή. Εκεί σχηματίζεται ένα πλαίσιο με 

ακατάστατες διαγώνιες γραμμές, ενώ μια λεπτή ταινία διατρέχει το σώμα του αγγείου στο 

ύψος της ρίζας της λαβής. Κατά τη Sherratt (2000, 275) αυτός ο τύπος αγγείου βρίσκεται 

μόνο στη δεύτερη πόλη της Φυλακωπής, ίσως μεταξύ της ΜΚ ΙΙ και ΜΚ ΙΙΙ, καθώς υπάρχουν 

ανάλογα ευρήματα στην Αγία Ειρήνη των περιόδων IV και V.  

«Cycladic bowls» εντοπίστηκαν και στις ανασκαφές της Φυλακωπής το 1974-77, 

συνολικά πέντε στον αριθμό (Barber 2007, 188) και ανήκουν στην κατηγορία της 
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Εικ. 46. Θραύσμα «Κυκλαδικού Λευκού» 

σκύφου,  

Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ. 

 (Papagiannopoulou 1987, plate 14, n. 148.) 

 

Εικόνα. 2.Αμφορέας ραδινός με μοτίβο κρόκου. 
Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ (Nikolakopoulou, 2010,fig 
21.2 d)Εικόνα 3 γεφυρόστομος σκύφος κυκλαδικού 
λευκού, Θήρα, Άγιος Ιωάννης Ελεήμων. ΜΚ ΙΙ? 
(Μαρθάρη, 2001,fig 22) 

σκουρόχρωμης στιλβωμένης κεραμικής, ενώ ορισμένα επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη 

στιλπνότητα. Στην πλειονότητά τους προέρχονται από τις ίδιες τάφρους στις οποίες 

εντοπίστηκαν και τα αγγεία της προηγούμενης κατηγορίας. Η μέγιστη διάμετρός τους 

κυμαίνεται μεταξύ 0.12μ. και 0.189μ.   

Οι μηλιακοί κυκλαδικοί σκύφοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως για την Αγία 

Ειρήνη, έχουν υποστεί την εξής επεξεργασία: επίχρισμα ερυθρού ή καστανέρυθρου χρώματος 

και στίλβωση. Ο Overbeck C. (1984, 110) αναφέρει ότι μεταξύ των αγγείων που φέρουν 

τροπίδωση στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης, είναι και ο κυκλαδικός σκύφος, χαρακτηριστικό 

της ύστερης ΜΚ και χρησιμοποιεί ως προς την διακόσμησή του επίχρισμα και στίλβωση. 

Πολλά από αυτά τα «ύστερα» αγγεία ήταν μηλιακής παρασκευής. Όσον αφορά τη 

διακόσμηση των «Κυκλαδικών Λευκών» σκύφων,  η Παπαγιαννοπούλου (1987, 45) αναφέρει 

ότι οι κάθετες γραμμές και τα ημικύκλια ή αλλιώς ημισέληνοι ήταν δημοφιλή μοτίβα.  

Στη Θήρα θα πρέπει πρωτίστως να σημειωθεί ότι στο Ακρωτήρι δεν επέζησε κανένα 

ολόκληρο δείγμα «Κυκλαδικού Λευκού» σκύφου (Papagiannopoulou 1987, 44), ωστόσο 

δείγματα από απλά στιλβωτά αγγεία ή ακόμα και 

ακόσμητα προσφέρουν μια ιδέα για το πώς θα 

πρέπει να ήταν το σχήμα του αγγείου. Από 

θραύσματα «Κυκλαδικών Λευκών» σκύφων, 

φαίνεται ότι τυπικά διακοσμητικά στοιχεία που 

σχεδιάζονταν στα αγγεία αυτά ήταν βρόχοι στο 

χείλος καθώς και ταινίες, συνήθως δύο στον 

αριθμό (Papagiannopoulou 1987, 44). Οι ταινίες 

αυτές τοποθετούνταν η μια άνω και η άλλη κάτω 

της τροπίδωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

προέρχεται από το Ακρωτήρι της Θήρας (εικ. 46), όπου διαπιστώνεται ο προαναεφρόμενος 

τρόπος διακόσμησης. Το θραύσμα προέρχεται από στρώμα καταστροφής που εντοπίστηκε 

ΜΚ κεραμική, μεταξύ της Ξεστής 2 και του συγκροτήματος Δ (Papagiannopoulou 1987, 28). 

Στη πρώιμη φάση του ΜΚ Ακρωτηρίου εισάγεται το σχήμα του κυκλαδικού σκύφου, 

ενώ στα μέσα της περιόδου ο «Κυκλαδικός Λευκός» φαίνεται ότι είναι πολύ δημοφιλής στα 

αγγεία που χρησιμοποιούνται για ρίψη υγρών (Nikolakopoulou et al. 2008, 317). Στη 

διακόσμηση με μελανό ή ερυθρό επίχρισμα και στίλβωση, ένα από τα αγγεία που 

ακολουθούν την πρακτική αυτή είναι και το συγκεκριμένο, με τη στίλβωση ωστόσο να χάνει 
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Εικ. 47. Γεφυρόστομος σκύφος «Κυκλαδικού 

Λευκού», 

 Άγιος Ιωάννης Ελεήμων, Θήρα. ΜΚ Ι 

.(Μαρθάρη, 2001, εικ. 22) 

 

Εικόνα. 4.Αμφορέας ραδινός με μοτίβο κρόκου. 
Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ (Nikolakopoulou, 2010,fig 
21.2 d)Εικόνα 5 γεφυρόστομος σκύφος 
κυκλαδικού λευκού, Θήρα, Άγιος Ιωάννης 
Ελεήμων. ΜΚ ΙΙ? (Μαρθάρη, 2001,fig 22) 

τη λάμψη της σε μεγάλο βαθμό προς τα τέλη της περιόδου (Nikolakopoulou et al. 2008, 317, 

319).  

Ένας γεφυρόστομος σκύφος σε «Κυκλαδικό 

Λευκό» ρυθμό ήρθε στο φως από υπόσκαφο 

θαλαμοειδή τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου 

Ιωάννη του Ελεήμονα –αρ. ευρ. ΜΠΘ 4867 (εικ. 

47). Οι διαστάσεις του έχουν μετρηθεί ως εξής: 

ύψος 0.095μ., μέγιστη διάμετρος 0.081μ. 

(Papagiannopoulou 1987, 323, n.19).  Είναι 

διακοσμημένος με το μοτίβο του «οφθαλμού» στην 

γεφυρωτή προχοή, καθώς και με κρεμαστές σπείρες 

από το χείλος (Μαρθάρη 2001, 111). Το 

διακοσμητικό στοιχείο του «δαχτυλιδιού» στολίζει τις ρίζες της λαβής αλλά και της προχοής, 

ενώ τρεις ταινίες κοσμούν το κάτω μέρος του σώματος. Τέλος, το μοτίβο της αγκύλης, 

ελαφρώς ξεθωριασμένο, στέκεται πάνω στην ανώτερη ταινία. Θεωρείται ότι ανήκει στην 

πρώιμη φάση της ΜΚ περιόδου.  

Στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, έχουν εντοπιστεί δείγματα σκύφων που διακοσμούνται 

με «Κυκλαδικό Λευκό» και κάποια στο εσωτερικό τους φέρουν ερυθρό επίχρισμα, ενώ σε 

κάποια άλλα είναι ορατά ίχνη μελανής βαφής εσωτερικά και εξωτερικά και βάσει ανάλογων 

ευρημάτων της Αγίας Ειρήνης IV και V, χρονολογούνται μεταξύ της MK II και MK III 

(Barber & Hadjianastastasiou 1989, 89). Επιπλέον αναφέρονται και αγγεία που ανήκουν στην 

κατηγορία των σκοτεινόχρωμων στιλβωτών (dark burnished), με χαρακτηριστικό κάποιων τη 

λαβή σε σχήμα θηλειάς (Barber & Hadjianastastasiou 1989, 79).  

 

στ. Αμφορείς 

Παραδείγματα γραπτών αμφορέων δεν υπάρχουν πολλά, καθώς δεν ήταν ένα σχήμα τόσο 

σύνηθες στη ΜΚ φάση, όσο σε μεταγενέστερες περιόδους. Για αυτό το λόγο έχουν 

καταγραφεί ελάχιστα δείγματα από τους εξεταζόμενους οικισμούς. Για τη Φυλακωπή, η 

Παπαγιαννοπούλου (1987, 82) σχολιάζει ότι μια πληθώρα χονδροειδών αγγείων βρέθηκε στις 

ανασκαφές του 1974-77, ανάμεσα στα οποία και αμφορείς. Ωστόσο, εκτός από χονδροειδείς 

αμφορείς υπάρχει αναφορά και σε έναν γραπτό. 
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Εικ. 48. Αμφορέας με φυτική διακόσμηση,  

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ. 

(Zervos 1957, fig. 311) 

Ο Edgar (1904, 119, 122-123) αλλά και ο Ζερβός (1957, 38) αναφέρουν τον ίδιο 

ωοειδή αμφορέα (εικ. 48), ο οποίος έχει ύψος 0,195μ. Έχει φυτική διακόσμηση και έχει 

χρησιμοποιηθεί ο «Μελανός και Ερυθρός» ρυθμός για τη σχεδίαση των μοτίβων του αγγείου. 

Το φυτό που διακρίνεται με γυρισμένα τα πέταλα πιθανόν να είναι ο αιγυπτιακός τύπος 

κρίνου ή ακόμα και ένας φοίνικας (Edgar 1904, 123). Επίσης με βάση την υπόθεση του 

Ζερβού (1957, 38) ότι ο τύπος αυτός είναι παρόμοιος με αντίστοιχους της ΜΜΙΙ, αλλά και 

τον χρονολογικό πίνακα που παραθέτουν οι Barber και Macgillivray (1984, 301), μπορεί να 

το τοποθετήσει κανείς στην ΜΚ. Εκτός αυτού, η διακόσμησή του με χρήση του «Μελανού 

και Ερυθρού» ρυθμού, το τοποθετεί συγκεκριμένα στην ΜΚ ΙΙΙ και στην Φυλακωπή ΙΙ-iii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ούτε στο Ακρωτήρι υπάρχουν πολλά δείγματα ΜΚ αμφορέων. Για την ακρίβεια 

υπάρχουν τρεις αναφορές, όπου οι δύο έχουν ραδινό σχήμα σώματος και φέρουν ως 

διακόσμηση το μοτίβο του κρόκου (Nikolakopoulou 2010, 218). Έχει χρησιμοποιηθεί ο 

«Μελανός και Ερυθρός» ρυθμός, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την άποψη ότι στη 

σχεδίαση του θέματος αυτού χρησιμοποιούνταν η δίχρωμη τεχνική. Στους εν λόγω αμφορείς, 

έχουν δοθεί οι αριθμοί ευρήματος 10745 και 10746 (εικ. 49) και εντοπίστηκαν στο φρεάτιο 

Εικ. 49. Αμφορέας ραδινός με μοτίβο 

κρόκου, Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ. 

 (Nikolakopoulou 2010, fig. 21.2d) 

 

Εικόνα .6.Αμφορέας με φυτική 
διακόσμηση. Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ 
(Zervos, 1957,fig 311)Εικόνα. 7.Αμφορέας 
ραδινός με μοτίβο κρόκου. Ακρωτήρι, 
Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ (Nikolakopoulou, 2010,fig 21.2 
d) 
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του Πεσσού 67 (Παπαγιαννοπούλου 2008b, 247). Επιπλέον, υπάρχει αναφορά για την ύπαρξη 

ενός oval-mouthed αμφορέα με γραπτή διακόσμηση, ο οποίος έχει αριθμό ευρήματος 9661 

(Nikolakopoulou et al. 2008, 321).  

Στη Μικρή Βίγλα της Νάξου, γίνεται λόγος για δύο θραύσματα πιθανών αμφορέων. 

Το ένα είναι διακοσμημένο σε «Κυκλαδικό Λευκό», ενώ το άλλο διακοσμήθηκε με μια 

παραλλαγή του «Κυκλαδικού Λευκού», τον λεγόμενο ωχρό λεπτόκοκκο (pale gritty). Έχει 

σωθεί τμήμα του χείλους αλλά και η λαβή, στα αριστερά της οποίας διακρίνεται σχεδιασμένο 

καμπυλόγραμμο διακοσμητικό μοτίβο (Barber & Hadjianastastasiou 1989, 81).  

  

ζ. Αγγεία σε σχήμα πάπιας (ασκοί) 

Το αγγείο σε σχήμα πάπιας (duck-vase) είναι ένας τύπος ασκού που απαντά κυρίως στην ΠΚ 

περίοδο. Όλα τα αγγεία τέτοιου τύπου έχουν πεπλατυσμένη βάση με ευρεία αλλά και 

ταυτόχρονα πλατειά προχοή, ενώ μία λαβή σχηματίζεται στο ύψος του λαιμού (Edgar 1904, 

89). Στη ΜΚ φάση δεν είναι γνωστά πολλά παραδείγματα αυτού του αγγείου και αυτά που 

σώζονται προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Αγία Ειρήνη της Κέας, όπου σε όλη την 

διάρκεια της IV φάσης εντοπίστηκαν διάσπαρτα αγγεία του τύπου αυτού με εγχάρακτη 

διακόσμηση, σε αντίθεση με τη Φυλακωπή όπου διαπιστώνεται η απουσία τους πριν το τέλος 

της ΠΚ (Overbeck & Overbeck 1979, 114, Barber 1983, 79). Ο Barber (1983, 78) 

υποστηρίζει ότι το γεγονός της μη απόλυτης χρονολογικής και τυπολογικής σύμπτωσης των 

οικισμών της Φυλακωπής και της Αγίας Ειρήνης και του κενού στην χρονολογική ακολουθία 

της πρώτης, αποδεικνύεται εν μέρει με την ύπαρξη του αγγείου αυτού. Ωστόσο, εκτός από 

την εγχάρακτη διακόσμηση, στην περίοδο IV της Αγίας Ειρήνης έχουν εντοπιστεί τέτοιου 

σχήματος ασκοί, οι οποίοι φέρουν στίλβωση, ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό της ΜΚ 

περιόδου (Overbeck & Overbeck, 1979, 114). Τέτοια δείγματα όμως είναι λίγα, σύμφωνα με 

τον J. C. Overbeck (1984, 110) και προέρχονται από ανασκαφικά περιβάλλοντα της IVb 

φάσης.  

Τμήματα δύο αγγείων (D56 και D57) πιθανον αυτού του είδους, έχουν έρθει στο φως 

από στρώμα καταστροφής της περιοχής Ε της Αγίας Ειρήνης στην Κεα, βορειοδυτικά της ΥΚ 

οικίας C. Το D56 φέρει εγχάρακτη διακόσμηση και θεωρείται πρώιμο MK, συγκεκριμένα της 

φάσης IVb της Αγίας Ειρήνης (Caskey 1972, 381, Overbeck 1984, 110). Το D57 είναι ίδιου 

τύπου αλλά πιο χονδροειδές. Υπολογίζεται ότι χρονολογείται στην ίδια περίοδο όπως και το 

D56 (Caskey 1972, 381). 
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Εικ. 50. Θήλαστρο,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙ. 

(Caskey 1972, plate 88) 

Τέλος, υπάρχουν αναφορές για την εμφάνιση του συγκεκριμένου είδους στις Φάσεις 

IVa, IVb και IVc του οικισμού της Αγίας Ειρήνης, καθώς εντοπίστηκαν σχετικά δείγματα, 

γεγονός που σημαίνει ότι μάλλον σε όλη την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ο τύπος 

αυτός ήταν «ενεργός» (Nikolakopoulou et al. 2008, 317). 

 

η. Θήλαστρα 

Το θήλαστρο είναι ένας τύπος αγγείου με προτεταμένη προχοή. Δεν έχουν σωθεί 

πολλά δείγματα του αγγείου αυτού, ωστόσο υπάρχουν τουλάχιστον μερικά καταγεγραμμένα 

παραδείγματα ΜΚ θηλάστρων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ΜΚ ΙΙΙ 

φάσης του Ακρωτηρίου, η διακόσμηση του τύπου σκοτεινό σε ανοιχτό φόντο ήταν πολύ 

δημοφιλής σε αγγεία πόσης και ρίψης και ανάμεσά τους βρισκόταν και το θήλαστρο. Τα 

σχήματα που χρησιμοποιούνταν ήταν καμπυλόγραμμης, νατουραλιστικής και εικονιστικής 

φύσης (Barber 2007, 183, Nikolakopoulou et al. 2008, 317).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Αγία Ειρήνη της περιόδου IV διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός τέτοιου τύπου 

αγγείου από την ταφή 31 (εικ. 50) (αρ. ευρ. Ε24), στο δυτικό νεκροταφείο του οικισμού. Το 

ύψος του υπολογίζεται σε 0.115μ. και η διάμετρός του σε 0.102μ (Caskey 1972, 385). Φέρει 

διακόσμηση σε στιλπνό ιώδες και θαμπό μελανό χρώμα. Τα χρώματα αυτά, συνδυάζονται και 

δημιουργούν τα διακοσμητικά μοτίβα που κυριαρχούν στο αγγείο. Η ταινία είναι φανερή, 

τοποθετημένη, τόσο στο ύψος του ώμου, όσο και στην προχοή και στην βάση. Ράβδοι 

στολίζουν το χείλος και τη λαβή. Μία σπείρα μεγάλου μεγέθους στο σώμα μαζί με δύο 

κύκλους μέσα στους οποίους βρίσκονται δύο συμπαγείς κηλίδες, δίνουν το δικό τους στίγμα. 
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Εικ. 51. Τμήμα από θήλαστρο,  

Αγία Ειρήνη, Κέα. ΜΚ ΙΙΙ. 

(Davis 1986, plate 45) 

Στην περίοδο V του οικισμού της Αγίας Ειρήνης, 

ανήκει ένα δείγμα του εν λόγω αγγείου που θωρείται 

μηλιακής παρασκευής, με αριθμό ευρήματος Α-5 (εικ. 

51), που βρέθηκε σε τομή εκτός των οχειρωματικών 

τειχών. Από το σωζόμενο τμήμα του θηλάστρου, που 

είναι η προχοή, διαπιστώνεται ότι η επιφάνειά του ήταν 

καλά στιλβωμένη. Γίνεται αντιληπτό το μοτίβο του 

«δαχτυλιδιού» στη ρίζα της προχοής, καθώς και η 

αφετηρία σχεδίασης μιας ταινίας με κατεύθυνση προς το 

σώμα του αγγείου (Davis 1986, 11). 

Από το νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα στη Θήρα, προέρχονται δύο 

θήλαστρα (εικ. 52) που ανήκουν στον «Κυκλαδικό Λευκό» (αρ. ευρ. ΜΠΘ 4864 και ΜΠΘ 

4868) (Μαρθάρη 2001, 111). Βρέθηκαν στον υπόσκαφο θαλαμοειδή τάφο που εντοπίστηκε 

και και ο γεφυρόστομος σκύφος και χρονολογούνται στη ΜΚ Ι. Το ένα κοσμείται με συνεχές 

σπειροειδές σχέδιο και το άλλο έχει δύο οφιοειδείς γραμμές. Εκτός αυτού, οι ταινίες 

παραμένουν βασικό διακοσμητικό μοτίβο και στα δύο, τόσο στο κάτω μέρος του σώματος, 

όσο και στην προχοή στον λαιμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 52. Θήλαστρα «Κυκλαδικού Λευκού»,  

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Θήρα. ΜΚ Ι. 

 (Μαρθάρη 2001, εικ. 20, 21) 

 

Εικόνα .8.Λάρνακα δίχρωμης τεχνικής με θέμα κυνηγιού. Ακρωτήρι, Θήρα. 
ΜΚ ΙΙΙ (Παπαγιαννοπούλου, 2013,p.66,fig 1)Εικόνα .9.θήλαστρα 
«Κυκλαδικού Λευκού». Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Θήρα. (Μαρθάρη, 
2001,fig 20,21) 



 

    75 
  

Εικ. 53. Λάρνακα δίχρωμης τεχνικής με θέμα κυνηγιού, 

Ακρωτήρι, Θήρα. ΜΚ ΙΙΙ.  

(Papagiannopoulou 2008, 434, fig. 40.1, 40.2, 40.3, 40.4) 

θ. Λάρνακα 

Η λάρνακα είναι κάτι το εξαιρετικά 

μνημειακό και σπάνιο, ιδιαίτερα για τη 

ΜΚ περίοδο. Υπάρχει μόνο ένα 

γνωστό εύρημα από τη ΜΚ ΙΙΙ φάση 

του Ακρωτηρίου (εικ. 53) (αρ. ευρ. 

8886), παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε 

στρώμα χρονολογημένο ως ΥΚ Ι 

(Vlachopoulos 2013, 64). Προέρχεται 

από τις ανασκαφές των ετών 1999-

2003 και εντοπίστηκε στους άξονες 

θεμελίωσης των πεσσών για το νέο 

στέγαστρο. Οι διαστάσεις της 

υπολογίστηκαν ως εξής: ύψος 0.68μ., 

διαστάσεις στόματος 0.99μ. x 0.53μ. 

και διαστάσεις βάσης 0.69μ. x 0.47μ. 

(Papagiannopoulou 2008a, 433). Είναι 

διακοσμημένη με τη δίχρωμη τεχνική. Θεωρείται ότι επέζησε στην ΥΚ περίοδο μετά τον 

σεισμό που κατέστρεψε το ΜΚ Ακρωτηρι, λόγω της ιδιότητάς της ως κειμήλιο. Φέρει 

επίχρισμα στο ίδιο χρώμα με τον πηλό, με τα εικονιστικά θέματα να είναι σχεδιασμένα σε 

ερυθρό χρώμα που δεν φέρει στίλβωση και θαμπό μελανό. Χωρίζεται σε δύο θεματικές 

ζώνες, από τις οποίες η μια παραπέμπει στον κόσμο του κυνηγιού. Αυτό θεωρείται κάτι 

εξαιρετικά πρωτότυπο για την κυκλαδική θεματική. Μία ανθρώπινη μορφή, αίγες και πτηνά, 

παίρνουν μέρος στην σκηνή του κυνηγιού που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της λάρνακας, 

ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν διάφορα φυτικά στοιχεία, καλύπτοντας την επιφάνεια και 

επιδεικνύοντας μια τάση φόβου του κενού (horror vacui) (Papagiannopoulou, 2008a, 435). 

Μία μελανή και ερυθρή ταινία στολίζουν το άνω μερος της λάρνακας με ένα μοτίβο βράχου 

σε μελανή απόχρωση να ακολουθεί. Η ίδια απεικόνιση βράχου υπάρχει και στην κάτω 

πλευρά, καλύπτοντας μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Σημαντικό είναι το μοτίβο της 

οκτώσχημης ασπίδας, που σχηματίζεται από δύο κύκλους ερυθρού χρώματος, θέμα σπάνιο 

στην εικονιστική κεραμική του Ακρωτηρίου. 
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ι. Ανθοδοχεία  

Το ανθοδοχείο είναι ένα κωνικό αγγείο που 

εμφανίζεται προς το τέλος της ΜΚ περιόδου και 

συνεχίζει στην ΥΚ. Στον οικισμό της Φυλακωπής 

εντοπίστηκαν τέτοιου είδους αγγεία. Ένα από αυτά, 

«Κυκλαδικού Λευκού» ρυθμού βρίσκεται 

καταγεγραμμένο στον Κατάλογο Κυκλαδικών 

Αρχαιοτήτων του Ashmolean (εικ. 53) (αρ. κατ. 

13.b.i.228). Όσο για τις διαστάσεις του, υπολογίζεται 

ότι το ύψος του είναι 0.12μ., η διάμετρος του χείλους 

του 0.17μ. και η διάμετρος της βάσης του 0.07μ. 

(Sherratt 2000, 262). Έχει στιλβωθεί, όχι όμως καλά, ενώ για τα σχέδια που έχουν 

φιλοτεχνηθεί στην επιφάνειά του χρησιμοποιήθηκε μελανή αμαυρή βαφή. Μια γραμμή 

στολίζει το χείλος από το οποίο «κρέμονται» μερικές επιτηδευμένες πιτσιλιές. Εκτός αυτού, 

τέσσερις συστάδες από καλαμιές, μοτίβο που στην ΥΚ είναι αρκετά δημοφιλές, κοσμούν το 

σώμα του αγγείου από τη βάση μέχρι το χείλος. Ως επιστέγασμα, διαπιστώνεται ότι το 

σύνηθες μοτίβο της ταινίας χρησιμοποιείται τριγύρω από την βάση. 

 

κ. Κάλαθος 

Ο κάλαθος ήταν ένα αγγείο με ωοειδές 

σώμα, λαβή (basket handle) και 

γεφυρόστομη προχοή. Ο Edgar (1904, 

119 και fig. 91) το αναφέρει στην 

κατηγορία των αγγείων επηρεασμένων 

από τον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό με 

την ονομασία «basket-handled vases». 

Δίνει την πληροφορία ότι η λαβή μερικές 

φορές είναι επίπεδη και άλλες στρογγυλή. 

Συγχρόνως, δίνει και ένα παράδειγμα τέτοιου αγγείου με αναπαράσταση πτηνού και φυτικά 

παραπληρωματικά κοσμήματα (εικ. 54), για το οποίο σχολιάζει ο Ζερβός (1957, 40), ότι από 

την διακόσμησή του διαφαίνεται η αγάπη για τη φύση. Το αγγείο αυτό έχει ύψος 0.132μ. 

χωρίς τη λαβή. 

Εικ. 54. Ανθοδοχείο «Κυκλαδικού Λευκού», 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ;.  

(Sherratt 2000, plate 388) 

 

Εικ. 55. Κάλαθος με παράσταση πτηνού, 

Φυλακωπή, Μήλος. ΜΚ ΙΙΙ; 

 (Zervos 1957, fig. 306) 
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3. Συζήτηση 

 

Οι συνάφειες 

Κάνοντας μια νοητή αναδρομή στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει 

μια ποικιλία ΜΚ αγγείων που υπόκεινται γραπτή διακόσμηση, τα οποία στην πλειονότητά 

τους προέρχονται από οικίες. Πράγματι, ευρήματα σε ταφές έχουν κατονομαστεί σε λίγες 

περιπτώσεις και βρίσκονται στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης κατά κύριο λόγο (Barber 1994, 

15), καθώς εκεί έχουν βρεθεί οι περισσότερες ΜΚ ταφές, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη τον 

Ελεήμονα στη Θήρα. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν σε ταφές, με βάση την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, είναι: πίθοι, πρόχοι, σκύφοι και θήλαστρα.  

Δυστυχώς η ακριβής προέλευση των ευρημάτων του καταλόγου του Ashmolean που 

προέρχονται από τις ανασκαφές του οικισμού της Φυλακωπής της Μήλου το 1904 δεν είναι 

γνωστή, οπότε κατά συνέπεια παραμένει άγνωστη η αρχαιολογική τους συνάφεια. Τα 

ευρήματα του Ακρωτηρίου βρέθηκαν κατά κύριο λόγο σε θαλάμους κάτω από τα δάπεδα των 

οικιών, όταν έγιναν οι ανασκαφές για την τοποθέτηση των πεσσών του στεγάστρου και δεν 

είχαν στρωματογραφηθεί. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, καθώς ορισμένα αγγεία που 

εντοπίστηκαν σε περιβάλλοντα της ΥΚ Ι κατέληξαν να χρονολογηθούν ως ΜΚ (οικίες κατά 

κύριο λόγο, όπως η Δυτική Οικία και η Ξεστή 3).  

Η Αγία Ειρήνη της φάσης V, ήταν πυκνοχτισμένη, καθώς όμως δεν έχουν σωθεί όλοι 

οι τοίχοι σχεδόν από κανένα δωμάτιο της περιόδου, δημιουργείται το εύλογο συμπέρασμα ότι 

αν και κάποια δωμάτια ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι ανήκαν 

και στην ίδια οικία (Davis 1986, 101-102). Ωστόσο, δε μπορεί να αποκλειστεί ως υπόθεση. 

Στον δυτικό τομέα του οικισμού, από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος των αγγείων 

που παρατέθηκαν, τα καλύτερα διατηρημένα στρώματα της φάσης V βρέθηκαν κάτω από 

δωμάτια χτισμένα δίπλα στις οχυρώσεις. Συγκεκριμένα, στρώματα που εντοπίστηκαν κάτω 

από τις Οικίες EJ και J έδωσαν πληθώρα ευρημάτων (Davis 1986, 16). Όμως και στον 

Ανατολικό τομέα του οικισμού, τα περισσότερα ευρήματα της φάσης V βρέθηκαν σε 

δωμάτια δίπλα στο τείχος (Davis 1986, 42). Τα δωμάτια Α.12, Α.13 και Α.14 απάρτιζαν την 

Οικία Α. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ομάδα κεραμικής Α είναι η μοναδική που 

περισυνελέγη εκτός των τειχών και ως εκ τούτου δεν ανήκει σε κάποια οικία ή δωμάτιο. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συγκέντρωση κάποιου είδους 
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αγγείου σε μια συγκεκριμένη ομάδα κεραμικής, αλλά όλα διασκορπίζονται ισότιμα σε 

διάφορες από τις υπάρχουσες ομάδες. 

Στη Φυλακωπή υπάρχουν ενδείξεις για συνάφειες των ευρημάτων μόνο από τις 

ανασκαφές του 1974-77. Σύμφωνα με τον Barber (2007, 182) η ΜΚ κεραμική που προήλθε 

από τα ΜΚ στρώματα του οικισμού αφορά ευρήματα που ήταν σε μορφή οστράκων.  Στην 

πλειονότητά τους, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως «γέμισμα» σε στρώματα/επίπεδα, που 

χρονολογούνται κατά την ανακατασκευή του οικισμού, μετά την καταστροφή της δεύτερης 

πόλης, κάτι που σηματοδοτούσε το τέλος της ΜΚ περιόδου (Barber 2007, 182). 

Όσο για τη Μικρή Βίγλα, από την επιφανειακή έρευνα έχουν συλλεχθεί ευρήματα από 

το οίκημα S7 (τμήματα μιας πρόχου και ενός panelled cup), ενώ τα υπόλοιπα σημεία απ’ 

όπου προέρχονται τα συλλεχθέντα επιφανειακά όστρακα, είναι επίπεδες ή βραχώδεις 

περιοχές εντός του οικισμού (Barber & Hadjianastastasiou, 1989, 65). Γίνεται υπόθεση ότι 

είναι απίθανο να είχε μείνει μεγάλη ποσότητα ευρημάτων στην αρχική τους θέση, λόγω της 

εκτεταμένης διάβρωσης που είχε υποστεί ο λόφος (Barber & Hadjianastastasiou 1989, 65).  

Τέλος, για την Μαρκιανή της Αμοργού τα ΜΚ όστρακα που αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο προέρχονται από διαταραγμένο επιφανειακό στρώμα μεταξύ των δύο 

τομών του ανδήρου 1, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του ΠΚ οικισμού (Σωτηρακοπούλου 

2004, 61-62).  

 

Τα εικονιστικά θέματα  

Τα εικονιστικά θέματα που απαντούν στη ΜΚ περίοδο, σύμφωνα με τα ευρήματα που 

παρατέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, ήταν πολλά και ποικίλα. Ειδικότερα, κάποια είδη 

αγγείων όπως οι πρόχοι, επέδειξαν μια μεγάλη ελευθερία ως προς τη δεκτικότητα διαφόρων 

διακοσμητικών στοιχείων, χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να υποδηλώνει ότι δεν υπήρχε μια 

σχετική τυποποίηση. Τα κύπελλα σφαιρικού τύπου, οι αβαθείς και οι μηλιακές φιάλες 

φαίνεται να είναι αυτά με τη μεγαλύτερη τυποποίηση. Τα σχήματα που απαντούν πιο συχνά 

σε σχέση με τα υπόλοιπα και παράλληλα είναι παρόντα σε όλα σχεδόν τα είδη αγγείων, είναι 

η ταινία, η σπείρα και η γραμμή. Αν εξαιρεθούν τα αγγεία σε σχήμα πάπιας, στα υπόλοιπα 

είδη η ταινία είναι παρούσα. Ωστόσο για τη σπείρα η εξαίρεση βρίσκεται στις μηλιακές 

φιάλες. 
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Η σχεδιαστική απόδοση ορισμένων πιο σπάνιων θεμάτων σε εξωτερική ή και 

εσωτερική επιφάνεια δεν είναι κάτι ασύμβατο προς τους κανόνες της εικονογραφίας. 

Φαίνεται πως υπήρχαν και θέματα «ευέλικτα» που οι κεραμείς μπορούσαν να τοποθετήσουν 

ανάλογα με τη θέλησή τους στην πιο αρεστή προς αυτούς επιφάνεια.  

Οι πίθοι προσφέρουν μια ποικιλία εικονιστικών θεμάτων, παρόλα αυτά κάποια σχέδια 

(τοξωτά, ζιγκ ζαγκ, ημικυκλικά κρόσσια, σταυροί, αστερίσκοι) απαντούν σπάνια και είναι 

αρκετά γραμμικά. Ωστόσο, στα ευρήματα της Φυλακωπής οι ράβδοι εμφανίζονται αρκετά 

συχνά ως διακοσμητικό μοτίβο και κατόπιν ακολουθεί η γραμμή, το μοτίβο της αγκύλης 

(bracket pattern) και η σπείρα. Οι ομόκεντροι κύκλοι και ο ρόδακας εμφανίζονται επίσης.  

Τη διαφορά κάνουν τα ευρήματα του Ακρωτηρίου, όπου διαπιστώνεται μια συνήθεια 

των καλλιτεχνών να αναπαριστούν τη μορφή του γρύπα στα ευμεγέθη αυτά αγγεία. Σπάνιες 

ΜΚ απεικονίσεις φοινικόδεντρων και λιονταριού έχουν φιλοτεχνηθεί από τους 

αγγειογράφους. Τα φοινικόδεντρα, που εμφανίζονται στον πίθο με τους γρύπες (αρ. ευρ. 

8885) και σε μια ακόμα πρόχου της ΜΚ περιόδου, θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και κατά 

την ΥΚ Ι στα ίδια είδη αγγείων, όμως θα αποτελέσουν σπανιότερο εικονογραφικό θέμα 

(Παπαγιαννοπούλου, 2008b, 243). Ένας ταύρος, μια αίγα, δελφίνια και γλάροι 

αναπαριστώνται στον πίθο με αρ. ευρ. 4854. Η αίγα εμφανίζεται συχνά στη θεματολογία των 

εικονιστικών σχημάτων, ενδεχομένως λόγω της σημασίας που είχε για τους τότε πληθυσμούς, 

ενώ ο ταύρος φαίνεται να απεικονίζεται πολύ σπάνια (Παπαγιαννοπούλου 2008b, 250). Τα 

θαλάσσια θέματα δε θα μπορούσαν να λείπουν από τις νησιωτικές κοινωνίες της ΜΚ 

περιόδου, παρότι η εμφάνισή τους δεν είναι συχνή, σε σχέση με την ΠΚ και την ΥΚ. 

Στις πρόχους υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων. Τα πιο συχνά 

είναι η σπείρα σε διάφορους τύπους, ο ρόδακας και οι γραμμές. Στην περίπτωση του ρόδακα, 

εμφανίζεται στη μορφή του στιγμορόδακα, του τετράφυλλου ρόδακα, του ρόδακα με 

συμπαγή φύλλα (solid leafed rosette) και εντός πλαισίου (framed rosette). Αρκετά συχνά και 

ιδιαίτερα σημαντικά όμως είναι και το μοτίβο του οφθαλμού, το οποίο τοποθετείται πάντα 

στην προχοή και η αναπαράσταση πτηνών. Επίσης παρατηρήθηκαν: η αγκύλη (bracket 

pattern), το μοτίβο του γρασιδιού (grass pattern), το pendent shell , το φύλλο, το τόξο, το 

περιδέραιο, ο ανθός κρόκου, το κρίνο, το δέντρο ροδιάς, οι διαγώνιες ρίγες, ο γρύπας, και η 

οφιοειδής γραμμή. Ένα περίεργο μοτίβο με ανεστραμμένη σπείρα και τοξωτό σχέδιο φαίνεται 

ότι αποτελούσε σταθερό διακοσμητικό στοιχείο διάφορων μαστοπρόχων. Οι στιγμές, οι 

φυλλωτές ταινίες και ιδιαίτερα η διακόσμηση σε ζώνες, είναι ακόμα μερικά χαρακτηριστικά 

που παρατηρούνται στις πρόχους. Κύκλοι συμπαγείς ή μη εντοπίζονται συνήθως μέσα στις 
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ζώνες, όπως και ο διακεκομμένος πλοχμός και η φυλλωτή ταινία. Εντός των ζωνών ενίοτε 

σχεδιάζονται και ημικύκλια. Επίσης, σημαντικό είναι το στοιχείο του χελιδονιού, 

προερχόμενο από τη Θήρα. Τέλος, στις πρόχους, απαντούν σπάνιες απεικονίσεις ανθρώπινης 

μορφής, θέμα που ποτέ δεν οικειοποιήθηκαν πλήρως οι κεραμείς (Παπαγιαννοπούλου, 2008b, 

253). Οι μορφές αυτές συνήθως πραγματοποιούσαν μια ενέργεια (Nikolakopoulou 2010, 218) 

όπως στην «πρόχου του Γανυμήδη» που εικάζεται ότι αφορά σκηνή με σπονδή. 

Στα κύπελλα, ο κάθε τύπος διαθέτει και ξεχωριστά χαρακτηριστικά διακοσμητικά 

στοιχεία. Στα σφαιρικά κύπελλα απαντά και εσωτερική διακόσμηση με τη χρήση της ταινίας, 

ενώ τα υπόλοιπα σχήματα βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια του αγγείου με τις ταινίες, 

τις πιτσιλιές λευκού χρώματος και τα scallops να εμφανίζονται συχνά. Το λευκό 

χρησιμοποιείται συχνά ως χρώμα στις ταινίες, αλλά υπάρχουν και σε ερυθρή και καστανή 

απόχρωση. Τέλος, οι γραμμές, οι κουκκίδες, οι ελικοειδείς σπείρες, οι κυματισμοί και η 

καμπυλόγραμμη διακόσμηση εμφανίζονται πιο σπάνια. Το σχήμα των scallops βρισκόταν 

κατά κανόνα «κρεμασμένο» από το χείλος.  

Στα panelled cups απαντά πληθώρα διακοσμητικών στοιχείων, από τα οποία 

ξεχωρίζουν οι ταινίες, οι αγκύλες, οι σπείρες, οι μίσχοι, οι γραμμές και τα ανθέμια. Οι 

αγκύλες (bracket/jigsaw pattern) βρίσκονται συνήθως στο σημείο του χείλους ή της βάσης. 

Το αμέσως επόμενο πιο συχνό μοτίβο είναι ο ρόδακας, ενώ πιο σπάνια απαντούν τα σχήματα: 

σπειροειδείς βλαστοί, φυλλωτές ταινίες, ημικύκλια, κρεμαστά συμπαγή ημικύκλια, συμπαγείς 

κύκλοι, σειρά ομόκεντρων κύκλων, κουκκίδες, μοτίβο γρασιδιού (grass pattern), άνθος 

κρόκου, πουλί, λέων, γρύπας, δελφίνι, γιρλάντα, τόξο, ζιγκ ζαγκ, σταυρός κλπ. Ως εκ τούτου, 

διαπιστώνεται συχνή χρήση φυτικών και νατουραλιστικών μοτίβων (Edgar 1904, 115) και 

πάντα μέσα στο διακοσμητικό πλαίσιο του οποίου τα όρια αρκετές φορές σώζονται.  

Στα αβαθή κύπελλα (shallow cups), πιο συχνά εμφανίζονται η σπείρα, η φυλλωτή 

ταινία και η απλή ταινία. Κατόπιν, δύο στοιχεία με παρόμοια χρήση είναι η κυκλική ταινία 

και το tondo. Απαντούν πάντα στο εσωτερικό του αγγείου και εμπεριέχουν στο εσωτερικό 

τους άλλα στοιχεία διακόσμησης. Τα υπόλοιπα μοτίβα που αναφέρονται είναι: το μοτίβο του 

γρασιδιού (grass pattern), το ανθέμιο, οι στιγμές, οι γραμμές, οι αγκύλες, τα πέταλα, ο 

διακεκομμένος πλοχμός (quirk motif), οι κρεμαστές σταγόνες (pendent droplets), η ταινία που 

ομοιάζει με σιδηροδρομική γραμμή, τα «σφυριά» και οι μίσχοι. Κάποια σχήματα, όπως οι 

φυλλωτές ταινίες, τα πέταλα και οι σπείρες (σε διάφορους τύπους) επαναλαμβάνονται στη 

διακόσμηση της εσωτερικής επιφάνειας και φαίνεται ότι προτιμούνταν.  
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Στις φιάλες, η διακόσμηση τοποθετείται κατά κύριο λόγο εσωτερικά. Στις ρηχές 

φιάλες αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα μοτίβα των ταινιών, των tondo και των 

πετάλων. Στο μοτίβο της ταινίας συμπεριλαμβάνεται και η κυκλική ταινία. Τα λοιπά 

διακοσμητικά στοιχεία είναι τα εξής: ημικύκλια, σπείρες, ράβδοι, γραμμές. Φαίνεται ότι 

υπήρχαν συγκεκριμένα σχήματα που χρησιμοποιούνταν τακτικά για τη διακόσμηση της 

εσωτερικής επιφάνειας. Αυτό γίνεται αντιληπτό συγκρίνοντας τα διακοσμητικά σχέδια της 

ρηχής φιάλης με του ρηχού κυπέλλου. Όσο για τις μηλιακές φιάλες, οι ταινίες και οι γραμμές 

αποτελούν τα πιο συχνά στη χρήση τους διακοσμητικά στοιχεία. Τέλος, εμφανίζονται και οι 

αγκύλες, οι συμπαγείς κύκλοι, οι κηλίδες, οι διαγώνιες εναλλασσόμενες γραμμές, οι ράβδοι 

και τα ζιγκ ζαγκ. 

Για τους σκύφους και ιδιαίτερα τους κυκλαδικούς, δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

με γραπτά διακοσμητικά στοιχεία. Εντοπίστηκαν ωστόσο η ταινία, η σπείρα, η αγκύλη και το 

«δαχτυλίδι» στη ρίζα της λαβής, που απαντούν και στις άλλες κατηγορίες. Στον γεφυρόστομο 

σκύφο υπάρχουν και πάλι τα σχήματα της αγκύλης, της ταινίας, της σπείρας και των 

δαχτυλιδιών στη ρίζα της λαβής, ενώ γίνεται χρήση και του στοιχείου του «οφθαλμού» στην 

προχοή. Παράλληλα γίνεται αναφορά και στα μοτίβα των βρόχων και των ημικυκλίων. 

Όσο για τους αμφορείς, το μόνο που μπορεί να ειπωθεί, όσον αφορά τα υπάρχοντα 

δείγματα, είναι ότι υπερισχύουν τα φυτικά θέματα (αιγυπτιακό κρίνο ή φοίνικας και ο 

κρόκος). Ταινίες και σπείρες υπάρχουν ως παραπληρωματικά μοτίβα.  

Κατόπιν, στα θήλαστρα, η ταινία και η σπείρα ή το σπειροειδές κόσμημα, 

παραμένουν τα πιο δημοφιλή στοιχεία. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν τους κύκλους, τα κρίνα, 

τις κηλίδες και τις οφιοειδείς γραμμές. 

H λάρνακα και το ανθοδοχείο, καθώς δεν υπάρχει άλλο ΜΚ δείγμα ως μέτρο 

σύγκρισης, το μόνο που θα μπορούσε να υποτεθεί είναι ότι επέδειξαν σπάνιες απεικονίσεις 

(κυνηγιού και ασπίδας η λάρνακα, καλαμιού το ανθοδοχείο) κατεξοχήν ΥΚ εικονιστικών 

θεμάτων. 

Ο κάλαθος, ενώ βρίσκεται στην ίδια θέση με τα δύο προηγούμενα, διαφέρει στο 

γεγονός ότι απεικονίζει μια παράσταση συχνά χρησιμοποιημένη από τους αγγειογράφους της 

εποχής στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό. 
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Από την εικονιστική κεραμική στις τοιχογραφίες 

Οι μαρτυρίες από τη μικρή και τη μεγάλη τέχνη, θα μπορούσαν να στηρίξουν την άποψη ότι 

η τοιχογραφία έχει επιρροές από την τέχνη της αγγειογραφίας (Τζαχίλη 2011, 234). Στη 

μινωική Κρήτη η τοιχογραφία ή αλλιώς «μεγάλη τέχνη» εμφανίστηκε απρόοπτα στην 

Παλαιοανακτορική Περίοδο (ΜΜ) χωρίς προηγούμενα στοιχεία που να οδηγούν στην 

ανάπτυξή της (Marthari 2000, 885, Τζαχίλη 2011, 231). Στο Ακρωτήρι όμως είχε 

δημιουργηθεί μια εικονιστική παράδοση, παρέχοντας στο τέλος της ΜΚ περιόδου δείγματα  

αναπαραστάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως η σύνδεση μεταξύ των δύο μορφών 

τέχνης, της αγγειογραφίας και της τοιχογραφίας (Τζαχίλη 2011, 236).  

Ο ωοειδής πίθος με αρ. ευρ. 4854 αποτελεί ένα από αυτά τα αγγεία, όπως και η 

λάρνακα με την παράσταση κυνηγιού. Επίσης από την Τζαχίλη (2011, 238-243) 

κατονομάζονται ως μέλη της ομάδας αυτής και οι πίθοι με παραστάσεις γρυπών, η «πρόχους 

του Γανυμήδη», τα αγγεία με τα πτηνά ή μυθικά όντα της Μήλου και ένα όστρακο 

προερχόμενο από το Ακρωτήρι που αναπαριστά μια ανθρώπινη μορφή να πλησιάζει προς ένα 

άνθος κρίνου. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά (Τζαχίλη 2011, 243) «οι συμβάσεις και το νοητό 

πλαίσιο είναι παρόντα από τη ΜΚ περίοδο».  

Στο Ακρωτήρι εντοπίστηκαν τοιχογραφίες σε διάφορα κτίρια του οικισμού που έχει 

αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής, με μόνη εξαίρεση τον τομέα Γ. Η μορφή αυτή τέχνης έχει την 

ιδιαιτερότητα, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, να δίνει πληροφορίες για την ιδιότητα του 

κτιρίου, για τη θέση του ιδιοκτήτη στην κοινωνία, αλλά και τη χρήση του δωματίου, κατά τα 

λεγόμενα του αναγεννησιακού ζωγράφου και θεωρητικού της τέχνης Leon Batista Alberti 

(Renfrew 2000, 136). Παράδειγμα είναι η Δυτική Οικία, της οποίας το εικονογραφικό 

πρόγραμμα έχει σαν κεντρικό θέμα τη θάλασσα. Κινητά αντικείμενα με εικονιστικά 

θαλάσσια θέματα, όπως ο πίθος με αρ. ευρ. 4854 βρέθηκαν εντός της οικίας, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι ο ιδιοκτήτης είχε σχέση με τη θάλασσα. Η Ξεστή 3, θεωρήθηκε δημόσιο 

κτίριο, πιθανότατα ιερό και ίσως να σχετίζεται με τη γονιμότητα, αν κρίνει κανείς από τις 

τοιχογραφίες με αναπαραστάσεις φυτικών θεμάτων (Marthari 2000, 885). Σύμφωνα με τον 

Renfrew (2000, 144), το locus iste μιας τοιχογραφίας, η τοποθεσία της δηλαδή, παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς ανάλογα με την προϋπάρχουσα χρήση του δωματίου μπορεί 

να υπαγορευθεί και το θέμα. 

Οι τοιχογραφίες είχαν και αποκλειστικά δικά τους στοιχεία, καθώς επιτρέπονταν 

στους ζωγράφους κάποιες παραπάνω καλλιτεχνικές ελευθερίες λόγω του μεγέθους της 
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επιφάνειας, σε σχέση με την αγγειογραφία. Ωστόσο, κάποια στοιχεία ή συγκεκριμένα 

σχήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επιρροές της ζωγραφικής μικρής κλίμακας. Η 

Μαρθάρη (2000, 885) προτείνει ότι ο δανεισμός στιλιστικών τεχνοτροπιών και θεμάτων είναι 

διμερής, ότι δηλαδή τα εικονογραφικά θέματα μεταφέρονταν από τη μικρή στη μεγάλη τέχνη 

και αντίστροφα. Επιπλέον, εκφράζει την υπόθεση για την ύπαρξη τοιχογραφιών ακόμη και 

πριν την Σεισμική Καταστροφή (Seismic Destruction Level), βασιζόμενη σε θραύσματα 

πρώιμων δειγμάτων που εντοπίστηκαν στα στρώματα αυτά. Οι απεικονίσεις των θραυσμάτων 

αυτών, αλλά και οι πίθοι με διακόσμηση γρυπών και διάφορα ακόμα αγγεία, πιθανολογεί ότι 

επηρεάστηκε ο τρόπος χειρισμού των διακοσμητικών στοιχείων από ενδεχόμενες 

προϋπάρχουσες τοιχογραφίες (Marthari 2000, 886-887).  

Ωστόσο, ο Βλαχόπουλος (2013, 68) έχει αντίθετη γνώμη και ισχυρίζεται ότι σε 

μετέπειτα ανασκαφές που διεξήχθησαν στον χώρο του οικισμού, δεν βρέθηκαν στοιχεία 

(θραύσματα τοιχογραφιών) που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Εκτός αυτού, η Τζαχίλη 

(2011, 236) σημειώνει ότι οι ορθομαρμαρώσεις που παρατηρούνται ως διακόσμηση στις 

τοιχογραφίες είναι επιρροή από την αγγειογραφία και τις ταινίες που καλύπτουν μεγάλο 

κομμάτι της επιφάνειας κάποιων αγγείων. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αναζητήσει κανείς τις 

ρίζες της μεγάλης τέχνης αποκλειστικά στην αγγειογραφία, καθώς στις τοιχογραφίες 

απαντούν θέματα και μορφές που δεν υπήρχαν στη μικρή τέχνη (Τζαχίλη, 2011, 234, 240) 

Τοιχογραφίες παρόλα αυτά βρέθηκαν και σε άλλους οικισμούς, όπως η Αγία Ειρήνη 

της Κέας και η Φυλακωπή στη Μήλο. Στην Αγία Ειρήνη δεν υπήρχε κάποια έντονη 

εικονιστική κεραμική παράδοση που να προκαταβάλλει για το πέρασμα από την μικρή τέχνη 

στη μεγάλη (Morgan 2013, 110).  

Το Ακρωτήρι από αυτή την άποψη, με την πλούσια εικονιστική του κεραμική, 

φαίνεται μέχρι στιγμής μοναδικό. Παρότι η λειτουργικότητα των αγγείων διαφέρει από αυτήν 

των τοιχογραφιών, παρατηρούνται διάφορα μοτίβα, όπως αυτά του χελιδονιού, των κρόκων 

και των καλαμιών, τα οποία απαντούν και στις δύο μορφές τέχνης (Morgan 2013, 112). Ο 

Βλαχόπουλος προσθέτει και το μοτίβο του κρίνου και παρομοιάζει την διακόσμηση της 

πρόχου με τα κρίνα, με την Τοιχογραφία της Άνοιξης στο κτίριο της Ξεστής 3 (Vlachopoulos 

2013, 70).  

Οι Θηραίοι ζωγράφοι δεν είχαν τον φόβο του κενού (horror vacui) όπως συμβαίνει 

αργότερα. Στις τοιχογραφίες γίνεται αντιληπτό ότι τοποθετούσαν τις μορφές σε μεγάλες 

λευκές επιφάνειες, θυμίζοντας τη λευκή επιφάνεια των «Κυκλαδικών Λευκών» αγγείων στα 
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οποία δεν φοβούνταν να τοποθετήσουν ένα μόνο διακοσμητικό στοιχείο. Εκτός αυτού, τα 

περιγράμματα που χρησιμοποιούνται στον «Μελανό και Ερυθρό» ρυθμό, παραπέμπουν στην 

έντονη χρήση τους από τους ζωγράφους των τοιχογραφιών για την επίτευξη λεπτότητας και 

διαχωρισμού των μορφών σε σχέση με το λευκό φόντο (Renfrew 2000, 152, 155).  

Τέλος, ο πίθος με αρ. ευρ. 4854 με την παράσταση ταύρου, δελφινιών και γλάρων, 

έχει παραλληλιστεί με επιμέρους επεισόδια της βόρειας Μικρογραφικής Ζωφόρου της 

Δυτικής Οικίας (στην οποία και βρέθηκε). Στα επεισόδια αυτά, δελφίνια κολυμπούν ανάμεσα 

σε πλοία και κοπάδια ταύρων και αιγών αναπαριστώνται, καθώς οδηγούνται για πότισμα 

(Marthari 2000, 880, Ντούμας et al. 2007, 62). Σύμφωνα με τη Μαρθάρη (2000, 880) η 

σύνδεση των δύο σκηνών τονίζεται ακόμα περισσότερο με την παράλληλη χρήση έντονου 

περιγράμματος που έχει χρησιμοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις. 
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Επίλογος 
 

Η παρούσα μελέτη, είχε ως στόχο την προσέγγιση της εικονιστικής κεραμικής που απαντά τις 

Κυκλάδες της Μέσης Εποχής του Χαλκού, μέσα από την παρουσίαση ορισμένων 

χαρακτηριστικών ευρημάτων που προέρχονται από διάφορες θέσεις της περιοχής και φέρουν 

γραπτή διακόσμηση. 

 Όπως έγινε αντιληπτό από την παράθεση των ευρημάτων, ανάλογα με τον τύπο των 

αγγείων, υπήρχε κάποιου είδους τυποποίηση σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με μοτίβα 

και τεχνικές να εμφανίζονται επανειλημμένα σε ορισμένες κατηγορίες, άλλα να εμφανίζονται 

σπάνια ή και να μην εμφανίζονται ξανά σε ορισμένες περιπτώσεις. Όμοια διακόσμηση 

παρατηρήθηκε και σε διαφορετικούς τύπους αγγείων.  

 Η παρουσίαση των δεδομένων επιχείρησε να προσεγγίσει την εικονιστική τέχνη της 

ΜΚ περιόδου, με στόχο να αναδειχθεί η θεματολογία και το πλαίσιο στο οποίο κινούνταν οι 

καλλιτέχνες της εποχής όταν κοσμούσαν τα αγγεία. Η εικόνα της «μικρής» ΜΚ τέχνης, όπως 

διαμορφώνεται από τις υπάρχουσες μαρτυρίες είναι πολύ σημαντική, καθώς παρέχει 

πληροφορίες για τα εικονιστικά θέματα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται με 

συγκεκριμένους σκοπούς.  

 Η τέχνη που αναπτύχθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν εν μέρει επηρεασμένη 

από την προγενέστερη ΠΚ περίοδο, ιδιαίτερα των ύστερων φάσεών της, αναπτύσσοντας 

όμως ένα νέο χαρακτήρα, ώστε η ΜΚ κεραμική να αποτελεί ένα σύνολο διακριτό. Και αυτό 

διότι αναπτύχθηκαν δύο νέοι ρυθμοί, στους οποίους καλλιεργήθηκαν συγκεκριμένα 

εικονιστικά θέματα και ακολουθήθηκαν συμβάσεις που συνδέθηκαν με τον καθένα από 

αυτούς.  

Το φυσικό περιβάλλον, φαίνεται να αποτέλεσε ένα σημαντικό ερέθισμα στη 

διακόσμηση αρκετών αγγείων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εικόνες φυτών, ζώων κλπ. 

Αυτό, θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει το θαυμασμό που είχαν οι άνθρωποι της εποχής προς 

τη φύση και τα φαινόμενά της. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποτελεί η εμφάνιση της ανθρώπινης 

μορφής, που εντοπίζεται στην εικονιστική κεραμική της ΜΚ περιόδου, θεματολογία που 

συστηματοποιείται στην τέχνη της ΥΚ περιόδου.   

 Είναι γεγονός πως κάθε πολιτισμός, δημιουργεί και αναπτύσσει κώδικες επικοινωνίας, 

οι οποίοι μπορούν να αποτυπώνονται σε σύμβολα και να συνδέονται με θρησκευτικά ή 

τελετουργικά θέματα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, απόψεις, πεποιθήσεις κλπ. Ορισμένα 
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από αυτά θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε κάποια από τα ευρήματα που παρατέθηκαν, ενώ 

σε κάποια άλλα η κατανόηση των συμβόλων είναι δύσκολη έως αδύνατη.  

Ο κυκλαδικός πολιτισμός, παρουσιάζει μια σχετική ομοιογένεια στην κεραμική της 

ΜΚ φάσης που φέρει γραπτή διακόσμηση. Σαφώς και υπήρχαν τοπικές παραλλαγές στα 

εικονιστικά θέματα ή στα είδη, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται πως υπήρχε ένα 

κοινό σημείο αναφοράς και ένα ευρύτερο πλαίσιο συμβάσεων. Δεν παύουν, ωστόσο, να 

υπάρχουν και μοναδικές περιπτώσεις αγγείων που έφεραν δικό τους χαρακτήρα και 

μπορούσαν να αποκλίνουν.   

 Οι κεραμείς φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις απομόνωναν κάποια 

διακοσμητικά στοιχεία και τα χρησιμοποιούσαν σε διαφορετικούς τύπους αγγείων, όπως π.χ. 

το μοτίβο του πτηνού, του γρύπα, της σπείρας, του «δαχτυλιδιού» κλπ. Δε λείπουν και τα 

αφηρημένα και γραμμικά θέματα, τα οποία μπορεί να επιλέγονταν για να αποτυπώσουν 

φυτικά ή άλλα θέματα.  

 Τα ΜΚ εικονιστικά αγγεία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έπονται μιας 

παράδοσης κεραμικής και συμβολισμού. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν και 

αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες ομάδες κεραμικών σκευών, είναι λογικό να έχουν 

χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και σε πολλά πλαίσια. Ωστόσο, φαίνεται στην 

πλειονότητά τους να αποτελούν προϊόντα που είναι συνδεδεμένα κυρίως με οικιακή και 

θρησκευτική/τελετουργική χρήση. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελούν ένα δείγμα του 

τρόπου με τον οποίο οι θρησκευτικές πεποιθήσεις συνδέονταν με την καθημερινή ζωή και τις 

οικιακές δραστηριότητες της περιοχής.  

Το βέβαιο είναι πως κατά τη ΜΚ περίοδο στις Κυκλάδες, εμφανίζονται οι πρώτες 

ενδείξεις που μαρτυρούν μια οργανωμένη και συστηματική παραγωγή κεραμικής με ποικίλα 

εικονιστικά θέματα, που σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν σύνθετες αφηγηματικές 

παραστάσεις. Το γεγονός αυτό, καθιστά την τέχνη που αναπτύχθηκε την περίοδο αυτή πολύ 

σημαντική, με τους ρυθμούς που εμφανίστηκαν να εξελίσσονται, να καθιερώνονται και να 

συστηματοποιούνται, συμβάλλοντας στην τέχνη των μετέπειτα περιόδων, τόσο των ίδιων των 

Κυκλάδων, όσο και άλλων περιοχών.   
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