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Ημερομηνία αίτησης της Μαρίας Σελέκου: 17.10.2007 

 
 
 
 
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γ.Σ. 289/ 19.12.2007, 
(αντικατάσταση μελών Γ.Σ. 344/9.11.2011 και 351/9.5.2012). 
 
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
 
Επιβλέπουσα   
Βασιλική Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 
Μέλη 
Αλέξανδρος Μαζαράκης–Αινιάν, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
 
 
 
 
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής  Επιτροπής: Γ.Σ. 199/ 27.12.2013 
 
Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής  Επιτροπής 
 
Βασιλική Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
Αλέξανδρος Μαζαράκης–Αινιάν, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   
Ιωάννης Πετρόχειλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Αικατερίνη Λιάμπη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Νικόλαος Κατσικούδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 
  
Ημερομηνία προφορικής εξέτασης 9.4.2014. Βαθμός «Άριστα» 
 
 
 
«Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών 
του συγγραφέα (Ν.5343/32 αρθρ.202 παρ. 2). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Α΄ ΤΌΜΟΣ 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                   σ. 9  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ                                                         σ. 11   
                                   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                      σ. 35 
 
 
Α΄ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΟΚΡΙΔΑ 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                     σ. 41 
 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                                                                            σ. 47 
 

3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                     σ. 53 
 
 
Β΄ - ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 
 

1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ- 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ                                                                        σ. 75 

 
2. Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ                                              σ. 89 

 
3. ΤΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                                                σ. 91 

 
4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ                                                                  

ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ                                                                                   σ. 179 
 

5. Η ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                               σ. 211 
 

6. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ                                                                                             σ. 215 
 
                                                                                        

  Γ΄ - ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΙΘΟΥΣ 
 
 

1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  
ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ                                                σ. 223 
                                       

2. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ                            
           ΛΟΚΡΙΔΑ                                                                                            σ. 225                                                                                                                                                                              
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3. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ  ΕΛΛΑΔΑ                                           σ. 247 
 
      
                                                                                                                                

Δ΄ 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –                
            ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ                                                                   σ. 277                 
 
 
 
Ε΄ 

 ΧΑΡΤΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ                                                                   σ. 293                           
 

 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΦΩΝ  
           ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ                                                                               σ. 315 

 
 
 
Β΄  ΤΟΜΟΣ 
 
 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ  
            ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ                                                              σ. 11      
                                

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ                  
ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ                                                                σ. 295 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας αντιστοιχίας αριθμών καταγραφής  
των Ευρετηρίων της ΙΔ΄ΕΠΚΑ με τους αριθμούς των  

            ευρημάτων του Καταλόγου της παρούσας                                         σ. 311                            
            μελέτης.                                   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
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ΠΙΘΟΣ Ι  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 315 - 6). 

 

Θέση:  Τοποθετείται 3.20μ. ανατολικά του ΠΘ.ΙV, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Δεν διατηρείται ακέραιος. 

Ύψος 1,20μ. Χ 1,10μ.διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά. Σε τμήμα 

του χείλους φέρει εγχάρακτη επιγραφή ΔΠΑ.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά αποσαρθρωμένα που δεν περισυνελλέγησαν. 

Δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για την ακριβή θέση του σκελετού. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5575 

Ύψ. 0,043, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,185μ. 

Συγκολλήθηκε από επτά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και το σώμα. 

Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ανοιχτό με ελαφρά καμπύλα τοιχώματα. Χείλος 

στραμμένο προς τα κάτω με αβαθή αυλάκωση στην περιφέρειά του. Στο κέντρο 

του πυθμένα καλά διαμορφωμένη κυκλική κοιλότητα με πλαστικό δακτύλιο στην 

περιφέρειά της. Καστανομέλανο γάνωμα, κατά τόπους ερυθρό, λόγω κακής 

όπτησης και απολεπισμένο σε αρκετά σημεία, καλύπτει την επιφάνειά του, 

δημιουργώντας καταλειβάδες στο κατώτερο τμήμα του σώματος. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Corinth VII, σ. 41, πίν. 5, αρ. 131, 146 π.Χ. 

Δακορώνια 1997, σ. 45, πίν. 28α, α΄μισό 3ου αι. π.Χ. 

 

2. Πινάκιο  

Παράλληλα:  

Agora XII, αρ. 1570 (τέλος του 4ου αι. π.Χ.). 
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3.Μελαμβαφής κάνθαρος με απλό χείλος και κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος» Κ 3902 

Σωζ. ύψ. 0,133, διάμ. χείλ. 0,090μ. 

Ελλιπής στο πόδι και τη βάση. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και 

συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός και σώμα 

ημισφαιρικό. Λαβές κάθετες ταινιωτές, πεπλατυσμένες με ελαφρώς λοξές 

αποφύσεις στον ώμο.  Ρηχή εδαφόχρωμη αυλάκωση στο μέσον περίπου του 

σώματος, κάτω από τη ζώνη των λαβών. Χείλος ελαφρώς έξω νεύον. Στη ζώνη 

κάτω από το χείλος φέρει διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος»: γιρλάντα με 

σταγόνες λευκού επίθετου χρώματος. Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Μελανό 

θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία. Το λευκό 

επίθετο χρώμα της διακόσμησης διατηρείται στη μία όψη του αγγείου. 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, σ. 83, πλησιάζει τον αρ. 46 ως προς το σχήμα, χωρίς όμως 

πλαστικές ραβδώσεις στο σώμα και όμοιο με αυτό ως προς τη διακόσμηση, 290- 

270π.Χ. 

Thompson 1934, σ. 319- 20, Α29, εικ. 5 (με βαθμιδωτή βάση). 

 

4. Άβαφη πρόχους Κ 4081  

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,048μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και τον λαιμό. 

Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, βραχύς. Χείλος 

ευρύ, καλυκωτό. Λαβή  κάθετη, ελλειπτικής διατομής που εκφύεται κάτω από τη 

ζώνη του χείλους και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Αραιό υπόλευκο επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου. Σε σχέση με το 

παράδειγμα ΠΘ.ΙΙΙ.2 εδώ η λαβή εκφύεται λίγο πιο κάτω από το χείλος. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά από: α) το παράδειγμα Agora 

XII, πίν. 77, αρ. 1685, 340- 325 π.Χ., αλλά εδώ διαφέρει στο χείλος και στις 

διαστάσεις. β) το παράδειγμα Corinth VII, III,  πίν. 60, αρ. 636, αλλά εδώ η λαβή 

δεν εκφύεται πολύ κάτω από το χείλος. 
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5. Άβαφη πρόχους Κ 5559 

Ύψ. 0,242, διάμ. βάσ.0,112, διάμ. χείλ. 0,075μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και τον λαιμό. 

Σώμα περισσότερο σφαιρικό, βάση στενότερη και χείλος εξωστρεφές σε σχέση 

με την υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος.  

Βάση, μάλλον, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση. Σώμα σχεδόν σφαιρικό, με πλαστικό 

ωτίο (μικρό λοβό) στο μέσον του ύψους του, αντί για λαβή. Οπή πλήρωσης μικρή 

με αυλάκωση στην περιφέρειά της. Μυκτήρας μακρύς, με πλατιά μύξα και μεγάλη 

ελλειπτική, λοξή οπή, καμπύλη στην απόληξή της.  

(Φωτ. αρχείο ΙΔ΄, αρ.2428, βλ. τάφος Ι, Α΄ τόμος, σ. 378: Λυχνάρι 1δ).  

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Kerameikos XI, σ. 52. 

Δρούγου 1992, σ. 34, πίν. 7, αρ. 23, (Αττική, μέσα 4ου αι. π.Χ.). 

Δακορώνια 2000α, σ. 456, πίν. 224 β: παρόμοιο μελαμβαφές λυχνάρι τοπικού 

εργαστηρίου που προέρχεται από τις γειτονικές Αλές. 

 

7-15. Εννέα (9)  χάλκινα νομίσματα  

βρέθηκαν κοντά στο στόμιο του πίθου και πιθανότατα ήταν τοποθετημένα στο 

στόμα του νεκρού: 

7. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4055. SNG Cop.αρ.65-71 (338 -300π.Χ.)  

8. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών,  Ν 4049. SNG Cop.αρ.179-181 (338 -315π.Χ.) 

9. Χάλκινο νόμισμα  Βοιωτών, Ν 4050.                      » 

10. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4051. SNG Cop.αρ.113-118 (371 -357π.Χ.) 

11. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4052.                     » 

12. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4053.                     »  

13. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 4054. SNG Cop.αρ.21 (279 -168π.Χ.) 

14. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 4057.                     » 

15. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 4056. SNG Cop.αρ.1142-53 (306 -297π.Χ.) 
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Ωνάσογλου 1994, σ. 65. 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο α΄- β΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 

Η ύπαρξη του νομίσματος των Αιτωλών θέτει ως terminus ante quem το 279 π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 317 - 8). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 5μ. δυτικά του ΠΘ.Ι, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Δεν διατηρείται ακέραιος. 

Ύψος 1,30μ. Χ 1,15μ. διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και 

καλυμμένο με πήλινη πλάκα που διατηρείται σε καλή κατάσταση.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Λίγα σκόρπια οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής φιάλη Κ 5578 

Ύψ. 0,042, διάμ. βάσ.  0,135, διάμ. στόμ. 0,054μ. 

Συγκολλήθηκε  από πέντε τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και το σώμα. 

Βάση ψηλή δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, ευρύ, καλυκωτό. Χείλος έξω νεύον. 

Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Ίχνη σκούρας εξίτηλης καστανέρυθρης 

βαφής στο εσωτερικό του και στη ζώνη του χείλους εξωτερικά. 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, πίν. 73, αρ. 906, (Bowl: outturned rim) 275 π.Χ. περίπου. 
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Corinth VII, ΙΙΙ, σ. 34, πίν. 44, αρ. 76, 250 π.Χ. περίπου. 

Thompson 1934, σ. 395- 96, Ε37,42, εικ. 83. 

 

2. «Αλατοδοχείο» Κ 3896 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,350, διάμ. στόμ. 0,064μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Βάση ψηλή 

δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ,  ημισφαιρικό. Χείλος έντονα έσω νεύον. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. Σκούρα καστανέρυθρη εξίτηλη βαφή καλύπτει 

εσωτερικά το αγγείο και εξωτερικά δημιουργεί καταλειβάδες. Η κάθετη και κάτω 

επιφάνεια της βάσης παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, πίν. 79, αρ. 1088, (saltcellar, footed ) 275- 250 π.Χ. 

 

3. Δίωτο αγγείο Κ 3897 

Ύψ. 0,033, διάμ. βάσ. 0,046, διάμ. στόμ. 0,072μ. 

Ελλιπές στις λαβές. Συγκολλήθηκε από τρία τμήματα. Βάση δακτυλιόσχημη, με 

ελαφρά κωνική απόφυση στην κάτω επιφάνειά της. Σώμα βαθύ, γωνιώδες. 

Χείλος ίσιο. Ίχνη ρίζας λαβών οριζόντιων, κυκλικής διατομής. Πηλός 

καστανόχρωμος. Σκούρα καστανέρυθρη εξίτηλη βαφή, αραιή, απολεπισμένη, 

καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της 

βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει το παράδειγμα Agora XXIX, πίν. 39, αρ. 406, (Two-handlend cup) μέσα 

2ου αι.π.Χ. 

 

 

4. Κανθαρίσκος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) και με κόσμημα «Δυτικής 

κλιτύος» Κ 3899 

Ύψ. 0,071, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. στόμ. 0,069μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Βάση βαθμιδωτή. Σώμα βαθύ, κωνικό. Χείλος έσω νεύον. Λαβές κάθετες 
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ταινιωτές με αποφύσεις κισσόφυλλων στη ράχη. Στη ζώνη κάτω από το χείλος 

οριζόντια αβαθής αυλάκωση και κάτω από αυτή κόσμημα «Δυτικής κλιτύος»: 

βλαστόσπειρα με κισσόφυλλα λευκού χρώματος και εγχάρακτοι μίσχοι. Πηλός 

καστανόχρωμος. Σκούρα καστανέρυθρη εξίτηλη βαφή, αραιή, απολεπισμένη, 

καλύπτει εξωτερικά το αγγείο και εσωτερικά ερυθρή. 

Σημείωση: Το αγγείο είναι πιθανότατα κάνθαρος μετά τη συγκόλλησή του και όχι 

αμφορέας σε όστρακα που αναφέρεται στο ανασκαφικό ημερολόγιο αρ.XIIΙ, σ. 71 

και στο ΑΔ 37 (1982), σ. 181. 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, σ. 103, 106- 107 (baggy kantharos ή one-piece)  

Ωνάσογλου 1994, σ.  64- 65. 

Με χαμηλή βαθμιδωτή βάση και κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος»: Thompson 1934, σ. 

338, Β21, εικ.18 και αρ. Α73, τέλος 4ου αι. π.Χ. 

Rotroff 1984, σ. 352, πίν. 67, αρ. 9Ρ 19354, 300- 275 π.Χ. 

 

5. Αρυβαλλοειδές ληκύθιο Κ 3898 

Σωζ. Ύψ.  0,078, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. στόμ. 0,008μ. 

Ελλιπές στη λαβή, τον λαιμό και το στόμιο. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση 

σχεδόν δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Ίχνη ρίζας λαβής κάθετης ταινιωτής που 

εκφύεται από τον λαιμό και απολήγει στον ώμο. Αβαθής αυλάκωση περιτρέχει 

τον ώμο του αγγείου. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Σκούρα 

καστανέρυθρη εξίτηλη βαφή καλύπτει εσωτερικά το αγγείο εκτός της κατώτερης 

ζώνης του σώματος και της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

 

6. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3895 

Ύψ. 0,029, μήκ. 0,087, διάμ. βάσ. 0,040, διάμ. οπ. πληρ. 0,027μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Βάση χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, με ελαφρώς 

κοίλη  την κάτω επιφάνεια και με ακανόνιστους ομόκεντρους κύκλους από τον 

τροχό. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Άνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. 

Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή. Πηλός καστανόχρωμος. Καστανέρυθρη  βαφή, 

απολεπισμένη και κατά τόπους μελανή. 
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Παράλληλα:  

Δακορώνια 1997, σ. 44, πίν. 27α. 

7-9. Τρία πινάκια 

10 Πρόχους 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.  

(με βάση τον baggy kantharos και τη θέση του τάφου μεταξύ ΠΘ.ΧΙV και ΠΘ.ΧΙΙΙ, 

βλ. Ωνάσογλου 1994, σ. 64).                        

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ IIΙ 

Σημείωση: Ταυτίζεται με τον εγχυτρισμό Ε.15. 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 319). 

 

Θέση : Ο τάφος τοποθετείται 1,90μ. δυτικά του ΠΘ. Ι, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Δεν διατηρείται ακέραιος. 

Σωζόμενο ύψος 0,65μ. Χ 0,56μ. διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία :  Λίγα σκόρπια οστά. Δεν περισυνελλέγησαν.  

 

Κτερίσματα :   

Εντός του πίθου: 

1. Mελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3901 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,036, διάμ. στόμ. 0,069μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια. Το μελανό θαμπό γάνωμα που καλύπτει το 

αγγείο σε μεγάλο μέρος της εξωτερικής του επιφάνειας γίνεται καστανέρυθρο από 
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αποτυχημένο ψήσιμο. Σώμα με έντονο ψιλόλιγνο περίγραμμα σε σχέση με τον 

υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7, αλλά και τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΙΙ.7.  

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

Παράλληλα: 

Ωνάσογλου 1994, σ. 61, τέλος 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ. 

 

2. Άβαφη πρόχους Κ 5536 

Ύψ. 0,165, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,080μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και τη βάση. 

Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, βραχύς. Χείλος ταινιωτό, ευρύ και 

λοξότμητο. Λαβή  κάθετη, ελλειπτικής διατομής που εκφύεται από το χείλος και 

απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Αραιό υπόλευκο 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, σ. 205- 206, πιν. 76, αρ. 1662, 460-  440 

π.Χ. 

Δακορώνια 1997, σ. 44. 

 

3. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3900 

Ύψ. 0,031, μήκ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. οπ. πληρ. 0,027μ. 

Ακέραιος. Βάση επίπεδη με κοίλη την κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό. Άνω 

πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας βραχύς με ωοειδή οπή, 

ευθύγραμμη στην απόληξή της, που φέρει ίχνη καύσης. Πηλός καστανόχρωμος. 

Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια, απολεπισμένο, εκτός 

από τη βάση που δημιουργεί καταλειβάδες. 

Παράλληλα:  

Δακορώνια 1997, πίν. 28ε-στ, σ. 46, τοπικές παραλλαγές καλά 

χρονολογούμενων τύπων, α΄ μισό 3ου αι. π.Χ. 

 

4. Ομφαλωτό πινάκιο. 

Χρονολόγηση: Τέλος 4ου –α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ IV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 320 -2). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 2,10μ. δυτικά του ΠΘ.III, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Ύψος 

1,20μ. Χ 1,00μ.διάμετρο. Στόμιο πίθου και κεφαλή νεκρού προσανατολισμένα 

στα ανατολικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Οστά αποσαθρωμένα, εκτός από το κρανίο. Δεν 

περισυνελλέγησαν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5576  

Ύψ. 0,041, διάμ. βάσ. 0,076, διάμ. χείλ. 0,228μ 

Ελλιπές σε μικρό τμήμα του σώματος και της βάσης. Συγκολλήθηκε από δέκα 

τμήματα. Κακοψημένο, ώστε σε αρκετά σημεία καστανέρυθρη έως και ερυθρή η 

βαφή.  

Σημείωση: Ο σωστός αριθμός καταγραφής του αγγείου είναι Κ 5573. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 3891  

Ύψ. 0,025, διάμ. βάσ.  0,04, διάμ. στόμ. 0,097μ. 

Ακέραιο με αποκρούσεις στη βάση.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. «Καρποδόχη» Κ 3892 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,039μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους και του σώματος. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση ψηλή, με 

κάθετα τοιχώματα και με επίπεδη την κάτω επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα). 

  

4. «Καρποδόχη» Κ 3893 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,047μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα). 

Σημείωση: Αναφέρεται ως φιάλη στο ανασκαφικό ημερολόγιο αρ.XIII, σ. 74 και ως 

πινάκιο στο ΑΔ.37 (1982), σ. 182. 

 

5. «Αλατοδοχείο» Κ 3890  

Ύψ. 0,036, διάμ. βάσ. 0,354, διάμ. στόμ. 0,043μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Σκούρα 

καστανομέλανη  βαφή. Βάση και σώμα πιο ψηλά σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.2. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.2. 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, πίν. 79, αρ. 1083 και 1001, 275 π.Χ. περίπου. 

 

6. (Επιμηκέστερο) Μυροδοχείο Κ 3863 

Ύψ. 0,103, διάμ. βάσ. 0,019, διάμ. χείλ. 0,028μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Πηλός 

γκρίζος. Ίχνη υπόλευκου επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. Σώμα 

περισσότερο επιμηκυμένο σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΧ.6. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΧ.6. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, (τέλος 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ.). 

Kerameikos IX, σ. 185, πίν. 96, αρ. Ε 86.1, δ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ. και σ. 160, πίν. 

68, αρ. 364.1, τέλος 4ου αι.π.Χ.; 
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Δρούγου-Τουράτσογλου 1980, σ. 123, 126, σχ.18, Π1396 (αρχές 3ου αι. π.Χ.).  

 

7. Αλάβαστρο Κ 3889 

Ύψ. 0,140, διάμ. χείλ. 0,034μ 

Ελλιπές στο κατώτερο τμήμα του σώματος. Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα στο 

χείλος και στον λαιμό. Σώμα ψηλό, κυλινδρικό. Χείλος λοξότμητο. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. Καστανέρυθρο επίχρισμα καλύπτει την εξωτερική 

επιφάνεια. 

Παράλληλα:  

Kerameikos IX, σ. 186, πίν. 96, E.95 B, C, α΄μισό 3ου αι. π.Χ. 

Hägg 1980α, σ. 60, εικ. 72 και 73, αρ. 13, εικ. 106 και 107 (3ος αι. π.Χ.). 

 

8. Ερυθροβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3895  

Ύψ. 0,029, μήκ. 0,087, διάμ. βάσ. 0,04, διάμ. οπ. πληρ. 0,054μ. 

Ακέραιος. Βάση ελαφρώς υπερυψωμένη. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο. Οπή 

πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας μακρύς με τραπεζιόσχημη οπή. Πηλός καστανού 

ανοιχτού χρώματος. Ερυθρή  βαφή, απολεπισμένη κατά τόπους. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει πολύ το παράδειγμα: Δακορώνια 1997, σ. 44, πίν. 27α, από τη θέση 

Παλαιοκάστρα Μεγαπλατάνου. 

 

9. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου Μ 5699 

Διάμ.: 0,111μ. 

Ακέραιος. Επιφάνεια ελαφρώς διαβρωμένη. Φέρει πράσινη και καστανή πάτινα. 

Δεν φέρει πλαστικούς κύκλους σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΧVIII.2.   

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVIII.2 (βλ. Παράλληλα).  

 

10. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 3219. SNG Cop.αρ.28-33 (279 -168π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 65. 

11-12. Δύο πρόχοι. 

 Όμοιες με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2. 
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13. Μυροδοχείο 

 

Χρονολόγηση: Τέλος 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. 

Το νόμισμα της Αιτωλικής Συμπολιτείας προσφέρει ανώτατο όριο χρονολόγησης 

το 279 ή 300/290 π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ V 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 323). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 9,60μ. βόρεια του αγροτικού δρόμου και 

νοτιοανατολικά του ΠΘ.LIX, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Δεν διατηρείται ακέραιος. 

Ύψος 1,20μ. Χ 1,05μ. διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Λίγα οστά αποσαθρωμένα. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:  

Εντός του πίθου: 

 

1. Ατρακτόσχημο μυροδοχείο Κ 3858 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,016, διάμ. χείλ. 0,024μ 

Ακέραιο με ελαφρές αποκρούσεις στη βάση. Ακόμη πιο επιμηκυμένος τύπος σε 

σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙ.3. Πηλός γκρίζος. 

Παράλληλα:  

Γιαννικουρή κ.ά 1989, σ. 70- 71, Τύπος Ε, Π 4054 (γύρω στα μέσα 3ου αι.π.Χ.). 

Ωνάσογλου 1994, σ. 63, (μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.). 
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2. Ατρακτόσχημο μυροδοχείο Κ 3859 

Ύψ. 0,088, διάμ. βάσ. 0,015, διάμ. χείλ. 0,020μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Ίχνη λευκού 

επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. Επιμηκέστερο στο σώμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.V.1 (βλ. Παράλληλα). 

  

3. Μονόμυξος ερυθροβαφής τροχήλατος λύχνος  Κ 3857  

Ύψ. 0,037, μήκ. 0,104, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. οπ. πληρ. 0,019μ. 

Ακέραιος. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη. Σώμα αμφικωνικό, με πλαστικό ωτίο 

(λοβό). Οπή πλήρωσης μικρή με πλαστικό δακτύλιο στην περιφέρειά της. 

Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Ερυθρή  βαφή, 

μέτριας ποιότητας, απολεπισμένη κατά τόπους. 

 

 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 63. (Ο μη διάτρητος λοβός του παραπέμπει σε ύστερες 

μορφές του τύπου, περί το τελευταίο τέταρτο του 3ου αι.π.Χ.).  

Agora IV, σ. 93, 28Β, 3ος αι. π.Χ.  

Corinth  IV, II, εικ. 14, αρ.37, σ. 143, πίν. 4, αρ. 142, 163. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο δ΄τέταρτο του 3ου αι.π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ VI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 324 - 6). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 5,70μ. βόρεια του ΠΘ.V, (γ΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,30μ. Χ 1,18μ. 

διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Ελάχιστα οστά. Δεν περισυνελλέγησαν.  

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 4162 

Ύψ. 0,038, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,183μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. 

Κακοφτιαγμένο. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 4163 

Ύψ. 0,033, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,183μ 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Κακοφτιαγμένο. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1. 

 

 

3. Ιχθυοπινάκιο 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αριθ. 2443, ΠΘ.6.β, Α΄ τόμος, σ. 325. 

 

4. Πινάκιο με πολύχρωμη διακόσμηση Κ 4164 

Ύψ. 0,03, διάμ. βάσ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,163μ 

Συγκολλήθηκε από τρία τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

χείλους και του σώματος. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα αβαθές. Χείλος 

εξωστρεφές. Πηλός καστανέρυθρος. Εσωτερικά ερυθρή βαφή με ίχνη λευκού 

επιχρίσματος, έντονα απολεπισμένη και εξωτερικά σκούρα καστανομέλανη 

εξίτηλη βαφή. 
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Παράλληλα: 

Αποτελεί, πιθανότατα, εξέλιξη των πινάκιων με πολύχρωμη διακόσμηση, του υπ. 

αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

5. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3894 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,044, διάμ. στόμ. 0,091μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή. Στο χρώμα του πηλού έχουν παραμείνει μια ταινία στην κάθετη 

επιφάνεια της βάσης και η κάτω επιφάνειά της, εκτός από ένα μικρό ολόβαφο 

κύκλο στο κέντρο της και μία πλατιά ταινία στην περιφέρεια μελανού επίθετου 

χρώματος. Σώμα με έντονο ψιλόλιγνο περίγραμμα σε σχέση με τον υπ.αρ. 

ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7, αλλά ηπιότερο σε σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΙΙ.7.  

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 61, τέλος 4ου-αρχές 3ου αι.π.Χ. 

 

6. Μικρή λεκανίδα χωρίς κάλυμμα Κ 3861 

Ύψ. 0,043, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,069μ. 

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, με γωνιώδες περίγραμμα. Χείλος λεπτό 

με ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. Εσωτερικά και εξωτερικά  καλύπτεται με μελανό 

γάνωμα, εκτός της εξωτερικής ζώνης κάτω από το χείλος και της κάθετης 

επιφάνειας της βάσης, που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. Στη ζώνη κάτω 

από το χείλος γραμμική διακόσμηση. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 42, αρ. 1273, 

(handleless lekanis) 500- 450 π.X. 

 

7. Άβαφη πρόχους Κ 5537  

Ύψ. 0,168, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,070μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του  

σώματος. 
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Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα).  

 

8. Μικρή μελαμβαφής υδρία με κόσμημα «Δυτικής κλιτύος» Κ 3862 

Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,046μ.  

Ακέραιη με ελαφρές αποκρούσεις στο χείλος. Βάση δισκόμορφη, βαθμιδωτή. 

Σώμα ωοειδές, με πεπιεσμένους ώμους. Λαιμός ψηλός και λεπτός. Στόμιο ευρύ 

με λοξότμητο χείλος. Δύο λαβές κολλημένες, πεταλοειδείς που εκφύονται στη 

ζώνη του ώμου του αγγείου και μία κάθετη ταινιωτή που εκφύεται από τον λαιμό 

και απολήξει στον ώμο. Στη μετάβαση από τον ώμο στο σώμα δύο παράλληλες 

αυλακώσεις και στο σώμα κόσμημα «Δυτικής κλιτύος»: βλαστός εγχάρακτος και 

κισσόφυλλα από λευκό επίθετο χρώμα. Πηλός καστανανέρυθρος. Μελανό θαμπό 

γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο, καλύπτει το αγγείο, εκτός από το κατώτερο 

τμήμα του σώματος και τη βάση που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 61, τέλος 4ου-αρχές 3ου αι.π.Χ. 

 

9. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3860 

Ύψ. 0,03, μήκ. 0,074, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. οπ. πληρ. 0,020μ. 

Ακέραιος με ελαφρές αποκρούσεις στην οπή πλήρωσης. Βάση ελαφρώς 

υπερυψωμένη. Σώμα σφαιρικό. Οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας μακρύς με 

ωοειδή οπή. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει την επιφάνειά 

του, κατά τόπους απολεπισμένo. 

 

 

10. Πήλινο ειδώλιο γυναικείας ιστάμενης μορφής με μικρό παιδί στην αγκαλιά της 

Ε 3462 

Ύψ. 0,081μ. 

Ελλιπές στο κατώτερο εμπρόσθιο τμήμα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής 

που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια οπή εξαερισμού. Η 

μορφή όρθια κρατά με το αριστερό χέρι της κοντά στο στήθος μικρό παιδί. 

Χαρακτηριστικά των προσώπων ανάγλυφα. Η κεφαλή της γυναικείας μορφής με 
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κλίση προς τα δεξιά και τα μαλλιά της μαζεμένα προς τα πίσω. Είναι ενδεδυμένη 

με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά επάνω από αυτό με ιμάτιο. 

Σκεπασμένο με το ιμάτιο είναι και το δεξί χέρι, που ακουμπά στο σώμα κάτω από 

το στήθος. Πηλός καστανός - τεφρός. Λευκό επίχρισμα απολεπισμένο κατά 

τόπους. 

Παράλληλα: 

Παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες: Higgins- Βurn 2001, σ. 267,  πίν.145, αρ. 

2891, ίσως τέλος 3ου ή αρχές 2ου αι. π.Χ.   

 

 

11. Ειδώλιο καθήμενου Σατύρου ή κωμικού ηθοποιού που παριστάνει σκλάβο σε 

βωμό Ε 3590 

Ύψ. 0,075μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια διαβρωμένη. Μπροστινό μέρος πλασμένο από μήτρα, πίσω 

κατασκευασμένο στο χέρι. Βάση κοίλη, το υπόλοιπο συμπαγές. Μορφή καθιστή, 

ενδεδυμένη με κοντό χιτώνα. Φέρει το αριστερό χέρι λυγισμένο στο γόνατο και με 

το δεξί μάλλον κρατά το κεφάλι. Πηλός καστανόχρωμος. Υπόλευκο επίχρισμα και 

ίχνη ερυθρού χρώματος στο στόμα και στο θρόνο. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, σ. 401, πίν. 206, αρ.1529, μέσα 4ου αι. π.Χ. 

 

12. Πήλινο ειδώλιο κριαριού Ε 3435 

Ύψος 0,062, μήκος 0,075 μ. 

Ελλιπές στη βάση και στο πίσω τμήμα. Συγκολλήθηκε από επτά τμήματα και 

συμπληρώθηκε. Επιφάνεια φθαρμένη. Εσωτερικά κοίλο. Πατά πάνω σε χαμηλή 

ορθογώνια βάση. Τρίχωμα και κέρατα αποδίδονται πλαστικά. Πηλός καστανός – 

τεφρός. Λευκό επίχρισμα. Ίχνη μελανού επίθετου χρώματος και καύσης. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, σ. 233, πίν. 125, αρ. 872, πρώιμος 4ος αι. π.Χ 

 

13-16. Τέσσερα χάλκινα νομίσματα: 
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13. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου,Ν 3232. SNG Cop.αρ.1142-53 (306 -297π.Χ.) 

14. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3233.                   » 

15. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3234.                   » 

16. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3235.                   » 

 Ωνάσογλου 1994, σ. 65- 66. 

 

17. Άβαφη πρόχους 

18. Χάλκινο κάτοπτρο  

19. Τεμάχια μικρού χάλκινου αγγείου 

20. Πήλινες ψηφίδες περιδέραιου επιχρυσωμένες 

 Όστρεα 64 συνολικά. 

 

Χρονολόγηση: Τέλη 4ου– αρχές 3ου αι. π.Χ. ή α΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ.  

(στα ίδια χρόνια κυκλοφορίας των νομισμάτων του Κασσάνδρου). 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ VII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 327). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. βόρεια της Καύσης IΙ και 3μ. βορειοδυτικά του 

ΠΘ.VI, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Ύψος 

1,43μ.Χ1,10μ. διάμετρο. Περιείχε δύο νεκρούς τοποθετημένους με τα κεφάλια στα 

δυτικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνται τα δύο κρανία των νεκρών, καθώς και 

λίγα οστά. Περισυνελλέγησαν και φυλάσσονται σήμερα στις αποθήκες της 

ΙΔ΄ΕΠΚΑ τα οστά από τους δύο σκελετούς, τα οποία και δόθηκαν για μελέτη. 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται: α) για μία 

γυναίκα μεγαλύτερη των 30 ετών και β) τα σκελετικά κατάλοιπα του δεύτερου 

νεκρού, αδιάγνωστου φύλου, δείχνουν ότι η ηλικία του θα πρέπει να ήταν γύρω 

στα 20 και ότι παρατηρήθηκε τερηδόνα στα δόντια του και cribia orbitaria, δηλ. 

πώρωση της οροφής της οφθαλμικής κόγχης του. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής φιάλη Κ 3886 

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

σώματος. Βάση κωνική. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με έντονα διαγραφόμενο 

εξωστρεφές χείλος. Το χείλος δείχνει να διαμορφώθηκε χωριστά από το σώμα και 

να προσκολλήθηκε σε αυτό δημιουργώντας έντονη βαθμίδωση εσωτερικά και 

πλαστικό δακτύλιο εξωτερικά. Πηλός τεφρός. Ίχνη μελανού θαμπού γανώματος 

στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. 

Παράλληλα:  

Δακορώνια 2000, σ. 217, εικ. 5 (κυάθιο από τον Αχινό, το οποίο εντάσσεται 

χρονικά στο τέλος του 3ου – αρχές 2ου αι.π.Χ.). 

Πλησιάζει λίγο το παράδειγμα Agora XII, πίν. 31, αρ. 776, 375- 350 π.Χ. 

 

2. Ασημένιο νόμισμα Οποντίων, Ν 3284. SNG Cop.αρ.55-57 (369 -338π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66. 

 

3. Τεμάχια οστέινων περονών 

Χρονολόγηση: Τέλος 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. 

Το ασημένιο νόμισμα των Οπουντίων Λοκρών προσφέρει ένα ανώτατο όριο 

χρονολόγησης, το 369 π.Χ. Η παρουσία, όμως, του κυάθιου και η θέση του 

τάφου στη συστάδα γ΄ κατεβάζουν τη χρονολόγηση, πιθανότατα, πολύ μετά την 

κυκλοφορία του νομίσματος. 
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ΠΙΘΟΣ VIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 328 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 3,52μ. δυτικά του ΠΘ.ΙΙ (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Ύψος 

1,20μ. Χ 1,15μ. διάμετρο. Διατηρείται η πήλινη καλυπτήρια πλάκα, διαστάσεων: 

0,48 μήκος Χ 0,04μ. πλάτος. 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Λίγα οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. «Καρποδόχη» Κ 5580  

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Η 

βάση είναι λεπτότερη, σχεδόν δισκόμορφη, σε σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ.L.3. Στο 

εσωτερικό κοσμείται από δύο ομόκεντρους κύκλους: ένα αρκετά πλατύ στην 

περιφέρεια και ένα λεπτό προς το κέντρο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής λεκανίδα χωρίς κάλυμμα Κ 3705 

Ύψ. 0,057, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,039μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. 

Σημείωση: Πιθανότατα μετά τη συντήρησή του να  ταυτίζεται με τη βαθιά φιάλη 

που αναφέρεται στο ανασκαφικό ημερολόγιο αρ.ΧIII, σ. 83 και την πυξίδα στο 

Α.Δ. 37 (1982), σ. 182. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΧ.5 α (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Άβαφη πρόχους 

Το σώμα λιγότερο σφαιρικό προς τα κάτω σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2. 
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Όμοιο με το υπ.αρ.  ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα).  

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αρ.2449: ΠΘ.8.δ, Α΄ τόμος, σ. 329.  

 

4. Τμήμα σιδερένιου ξίφους Μ 6592 α  

Σωζ.μήκ.0,13, πλ. λεπ.0,028, πλ. λαβ. 0,03, πάχ.0,012μ. 

Διατηρείται τμήμα της λεπίδας και της λαβής σταυρόσχημου ξίφους. Δύο 

οριζόντιες αποφύσεις στο κατώτερο τμήμα της λαβής. Κατάσταση διατήρησης 

κακή. Έντονα οξειδωμένο και διαβρωμένο.  

5. Τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας Μ 6592 β 

Σωζ.μήκ.0,102, πλάτ. 0,029μ.  

Δύο επιμήκη και εσωτερικά κοίλα τμήματα σιδερένιας στλεγγίδας.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVII.8 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Λύχνος με κόκκινο επίχρισμα. 

 

Εκτός του πίθου:  

έξω από το στόμιο στη βορειοανατολική γωνία του ήταν τοποθετημένο όρθιο το 

ειδώλιο Ε 3470. 

 

7. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γενειοφόρας ανδρικής γεροντικής μορφής Ε 3470 

Ύψ. 0,343μ. 

Είναι συγκολλημένο από οκτώ τμήματα. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Κοίλο 

εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με 

ορθογώνια οπή εξαερισμού. Η μορφή όρθια πατά πάνω σε ψηλή ελλειψοειδή 

βάση και στηρίζεται με το αριστερό χέρι πάνω σε κιονίσκο. Φέρει το δεξί χέρι 

τεντωμένο, το αριστερό πόδι στάσιμο και το δεξί ελαφρώς προβαλλόμενο. 

Κορμός με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά. Στην κεφαλή φορά καλύπτρα. Είναι 

ενδεδυμένη με ιμάτιο από τη μέση και κάτω. Χαρακτηριστικά προσώπου 

δυσδιάκριτα. Πηλός καστανός. Λευκό επίχρισμα απολεπισμένο κατά τόπους. 

Ίχνη ερυθρού χρώματος στο ανώτερο τμήμα του κορμού και στο κεφάλι. 
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8. Άβαφη πρόχους. 

Σώμα σφαιρικό περισσότερο πεπιεσμένο, βάση ελαφρώς ευρύτερη σε σχέση με 

την υπ.αρ. ΠΘ.Ι.5. Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.5 (βλ. Παράλληλα).  

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ με αρ.4615: εκτός του πίθου, Α΄ τόμος, σ. 328.  

 

 

Χρονολόγηση : Με βάση την «καρποδόχη» και τη θέση του τάφου, θα πρέπει να 

χρονολογηθεί στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ IX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 330 - 1). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 7,65μ. δυτικά του ΠΘ.VIII, (β΄συστάδα) 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Ύψος 

1,26μ. Χ 1,07μ. διάμετρο. Στόμιο πίθου και κεφαλή νεκρού στραμμένα προς τα 

ανατολικά.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Λίγα οστά αποσαθρωμένα. Δεν περισυνελλέγησαν.   

  

Κτερίσματα: 

Εντός του πίθου: 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5209 

Ύψ. 0,05, διάμ. βάσ. 0,09, διάμ. χείλ. 0,215μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5208 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,237μ. 
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Ακέραιο. Το χείλος είναι περισσότερο στραμμένο προς τα κάτω και η βάση 

ψηλότερη σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1. 

 

3. «Καρποδόχη» Κ 3852 

Ύψ. 0,058, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,135μ. 

Ακέραιη. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Η βάση είναι λεπτότερη, με 

περισσότερο κυρτά τοιχώματα και σχεδόν δισκοειδής σε σχέση με την υπ.αρ. 

ΠΘ.L.3. Στο εσωτερικό κοσμείται από δύο ομόκεντρους κύκλους: ένα αρκετά 

πλατύ στην περιφέρεια και ένα λεπτό προς το κέντρο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. «Καρποδόχη» 

Πιθανότατα, όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αρ.2445: ΠΘ.9.θ, Α΄τόμος, σ. 331.  

 

5α. Μελαμβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 3856  

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,150μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Λίγες  

αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση κωνική. Σώμα βαθύ, με ελαφρώς 

ευθύγραμμα τοιχώματα. Λαβές οριζόντιες ταινιωτές, ελαφρώς υπερυψωμένες 

που εκφύονται κάτω από τη ζώνη του χείλους. Χείλος λεπτό με ειδικά 

διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός 

καστανόχρωμος. Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό 

γάνωμα, εκτός της κάθετης και κάτω επιφάνειας της βάσης που παραμένουν στο 

χρώμα του πηλού. 

5β.Κάλυμμα λεκανίδας Κ 3856 

Ύψ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,165, διάμ. επιφ. κομβ. 0,047μ.  

Συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του χείλους. Σώμα κωνικό. Χείλος σε ορθή γωνία 

με το σώμα. Κομβίο κυλινδρικό, με δύο επάλληλους πλαστικούς δακτύλιους και  

διευρυμένη και ελαφρώς κυρτή την ανώτερη απόληξη, στο κέντρο της οποίας 
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αβαθής βάθυνση. Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά παραμένει στο χρώμα του 

πηλού. Εξωτερικά καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους 

απολεπισμένο. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora ΧΙΙ, πίν. 42, αρ. 1244, 420 

π.Χ. 

Olynthus XIII, σ. 322- 23, πίν. 206, αρ. 635, τέλος 5ου ή αρχές 4ου αι. π.Χ. 

Μυλωνάς 1975, τ.Β΄, σ. 62- 63, πίν. 344β, αρ. 678, τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

 

 

6. Σφαιρικό μυροδοχείο Κ 3849 

Ύψ. 0,106, διάμ. βάσ. 0,029, διάμ. χείλ. 0,031μ 

Ακέραιο. Βάση δισκόμορφη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνειά της. Στέλεχος 

βραχύ. Σώμα  ευρύ και σφαιρικό. Λαιμός στενός που διευρύνεται προς τα πάνω 

και χείλος λοξότμητο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Σπειροειδές κόσμημα καστανού 

επίθετου χρώματος στο λαιμό και στον ώμο. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 63, αρ. 1490, 300 π.Χ. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, (διάδοση από τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι.Χ. έως 

το α΄ ήμισυ του 3ου αι.πΧ.). 

 

7. Άβαφη πρόχους  

Σώμα σφαιρικό περισσότερο πεπιεσμένο, βάση ελαφρώς ευρύτερη σε σχέση με 

την υπ.αρ. ΠΘ.Ι.5. Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.5 (βλ. Παράλληλα). 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αρ.2452: ΠΘ.9.γ, Α΄τόμος, σ. 331.  

 

Εκτός του πίθου: 

 

8. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3851 

Ύψ. 0,023, μήκ. 0,290, διάμ. βάσ. 0,050μ. 
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Συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του σώματος και του χείλους. Βάση χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση. Σώμα σφαιρικό. Άνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης 

ευρεία. Μυκτήρας βραχύς με ωοειδή οπή και ίχνη πυράς. Πηλός καστανόχρωμος. 

Μελανό γάνωμα, κατά τόπους καστανέρυθρο και απολεπισμένο, καλύπτει την 

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια εκτός της βάσης που παραμένει στο χρώμα 

του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, τέλος 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. 

 

9. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3850 

Ύψ. 0,038, μήκ. 0,083, διάμ. βάσ. 0,048μ. 

Ακέραιος. Βάση δακτυλιόσχημη, ψηλή. Σώμα κυλινδρικό. Άνω πλευρά κυρτή με 

οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας βραχύς με ωοειδή οπή. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα, κατά τόπους καστανέρυθρο, καλύπτει την 

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια εκτός της βάσης που παραμένει στο χρώμα 

του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, τέλος 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. 

Kerameikos XΙ, σ. 40, πίν. 2, αρ. 203, 380- 220 π.Χ. 

 

Χρονολόγηση: Τέλη 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ X 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 332 - 3). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. νοτιοανατολικά του ΠΘ. IX, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Στόμιο 

και κεφαλή νεκρού στραμμένα προς τα ανατολικά. Στόμιο καλυμμένο με πήλινη 

πλάκα, διαστάσεων: 0,46μ. μήκος Χ 0,004-0,06μ. πλάτος. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5569 

Ύψ. 0,037, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,173μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και το σώμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1 (βλ.Παράλληλα). 

 

2. «Καρποδόχη» 

Διατηρείται η βάση, το στέλεχος και το ήμισυ περίπου του σώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα).  

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αρ.2446: ΠΘ.10.θ, Α΄ τόμος, σ. 332.  

 

3. Μελαμβαφής κάνθαρος με πλαστικό χείλος και κάθετες ραβδώσεις στο σώμα 

Κ 3854 

Ύψ. 0,155, διάμ. βάσ. 0,08μ. διάμ. στόμ. 0,061 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Επιφάνεια φθαρμένη. Βάση ψηλότερη και 

κάτω μέρος του σώματος πιο σφαιρικό σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙ.11. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙ.11. 

Παράλληλα: 

Agora ΧΙΙ, πίν. 29, αρ. 711 (moulded rim and plain rim), 350- 325 π.Χ. 

 

4. Μελαμβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3853 

Ύψ. 0,023, μήκ. 0,290, διάμ. βάσ. 0,050μ. 

Συγκολήθηκε από αρκετά τμήματα. Αποκρούσεις στη βάση. Πηλός φαιός.  

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΧ.9 (βλ. Παράλληλα). 
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5. Άβαφη πρόχους 

6. Μυροδοχείο 

7. Πινάκιο 

8. Πυξίδα 

 

Χρονολόγηση: τέλος 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 334). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νoτιοδυτικά του εγχυτρισμού Ε.1 και εντοπίζεται σε 

βάθος 1,45μ. από την Ν.Α. γωνία του τετραγώνου Β. 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Ύψος 

1,40μ. Χ 1μ. διάμετρο.  Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

πήλινη επίπεδη καλυπτήρια πλάκα, κυκλικού σχήματος.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα αποσαθρωμένα οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5573 

Ύψ. 0,039, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,165μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα του σώματος, 

του χείλους και της βάσης. Έχει βαθύτερο σώμα σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής κάνθαρος τύπου Εξαμιλίων Κ 3702 
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Ύψ. 0,101, διάμ. βάσ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,076μ.  

Ελλιπής σε μικρό τμήμα της βάσης. Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και 

συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα, στον λαιμό και στη μία λαβή. Βάση 

κωνική, με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός ευρύς, 

κυλινδρικός. Σωζόμενη λαβή κάθετη ταινιωτή που εκφύεται από τον λαιμό και 

απολήγει στο σώμα. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό 

γάνωμα καλύπτει το αγγείο, εκτός της  κατώτερης ζώνης του σώματος και της 

βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού.  

Παράλληλα:  

Πλησιάζει πολύ: Corinth XIII, σ. 293, πιν. 78, αρ. 498.4, β΄μισό 3ου αι. π.Χ. 

Corinth VΙΙ, ΙΙΙ, σ. 86- 87,  πιν. 54, αρ. 519, δ΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 

 

3-8. Έξι χάλκινα νομίσματα: 

3. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 3296. SNG Cop.αρ.65-76 (338 -300π.Χ.) 

4. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 3297.                        » 

5. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 3298.                        » 

6. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3293. SNG Cop.αρ.1142-53 (306 -297π.Χ.) 

7. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3294.                » 

8. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου, Ν 3295.                » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66.   

 

9. Μελαμβαφές πινάκιο 

10. Άβαφος αμφορέας 

11. Λύχνος 

12. Τεμάχια σιδερένιου μαχαιριού 

 

Εκτός του πίθου και βόρεια του χείλους του: 

 

13. Φιαλίδιο καλυμμένο με αχιβάδα. 

Έφερε έντονα ίχνη καύσης και κατά την ανασκαφέα, πιθανότατα, χρησίμευε ως 

λυχνάρι.  
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Χρονολόγηση:  Τα νομίσματα προσφέρουν ένα ανώτατο όριο χρονολόγησης, το 

338 ή 300 και 306 π.Χ. Με βάση τα συνευρήματα και τη θέση του τάφου, θα 

πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 335 - 6). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 5μ. δυτικά του ΠΘ.ΧΙ , τετράγωνο Β κατά το 

ανασκαφικό ημερολόγιο, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Στόμιο 

στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με πήλινη επίπεδη καλυπτήρια 

πλάκα, κυκλικού σχήματος και με οπή στο κέντρο της, διαμέτρου 0,010μ. 

Εντοπίζεται σε βάθος 1,40μ. Ν.Δ. του τετραγώνου Β. 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Λίγα αποσαθρωμένα οστά του κρανίου και του μηρού. 

Δεν περισυνελλέγησαν. 

  

Κτερίσματα: 

 Εντός του πίθου: 

 

1. Mελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3699 

Ύψ. 0,092, διάμ. βάσ. 0,045μ. διάμ. στόμ. 0,085 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Σώμα με έντονο ψιλόλιγνο περίγραμμα σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 και 

ακόμη πιο εξελιγμένο σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.VI.5. Στο χρώμα του πηλού έχει 

παραμείνει και μια αυλάκωση στην κάθετη επιφάνεια της βάσης.   

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τα νομίσματα των Αιτωλών. 

Παράλληλα:  
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Ωνάσογλου 1994, σ. 61, α΄τέταρτο 3ου αι.π.Χ. 

Corinth VII, ΙΙΙ, σ. 70 πίν. 50, αρ. 341, γ΄τέταρτο 4ου αι. π.Χ. 

Agora XII, πίν. 17, αρ. 351, 350- 340 π.Χ.  

Agora XΧΙΧ, πίν. 14, αρ. 150, 350- 325 π.Χ.  

Δακορώνια 1997, σ. 43- 44, β΄μισό 4ου αι. π.Χ. 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, σ. 58, αρ.Π 1581, γ΄τέταρτο 4ου αι. π.Χ. 

 

2. (Επιμηκυμένο) Μελαμβαφές μυροδοχείο Κ 3697  

Σωζ. ύψ. 0,070 διάμ. βάσ. 0,024, σωζ. διάμ. χείλ. 0,024μ 

Ελλιπές στον λαιμό και στο στόμιο. Βάση με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Σώμα 

επιμηκέστερο (σε σχέση με το σφαιρικό-σβούρα του ΠΘ.ΙΧ.6). Πηλός καστανού 

ανοιχτού χρώματος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, δημιουργώντας 

καταλειβάδες στο κατώτερο μέρος του σώματος, εκτός της βάσης που παραμένει 

στο χρώμα του πηλού. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.IV.6 (βλ. Παράλληλα). 

 

 3. Άβαφη πρόχους Κ 5535 

Ύψ. 0,164, διάμ. βάσ.0,063, διάμ. χείλ. 0,078μ. 

Ακέραιη. Σώμα σφαιρικότερο σε σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

4-8. Πέντε χάλκινα νομίσματα: 

4. Χάλκινο νόμισμα  Φωκέων, Ν 3302. SNG Cop.αρ.113-118 (371 -357π.Χ.) 

5. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 3303.                         » 

6. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 3299. SNG Cop.αρ.13-21 (279 -168π.Χ.) 

7. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 3300.                         » 

8. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 3301. SNG Cop.αρ.28-34 (279 -168π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66. 

 

9-11. Τρία πινάκια μελαμβαφή στο εσωτερικό 

12. Άβαφη πρόχους 
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13. Λύχνος  

 

Εκτός του πίθου: 

 

14. Μελαμβαφής πρόχους με ψηλό κυλινδρικό κορμό. 

Σημείωση: Θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Κ 4097, σύμφωνα με την περιγραφή 

του ανασκαφικού ημερολογίου. 

Μελαμβαφής οινοχόη Κ 4097 

Ύψ. 0,13, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,06μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπής στη λαβή και σε τμήμα του στόμιου. 

Επιφάνεια φθαρμένη σε αρκετά σημεία. Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό. Λαιμός 

ευρύς και βραχύς. Χείλος λοξότμητο. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα, 

κατά τόπους απολεπισμένο και ερυθρό, καλύπτει το αγγείο. 

Παράλληλα:  

Corinth VII, πιν. 48, αρ. 275, α΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ.  

 

Χρονολόγηση: α΄τέταρτο του 3ου αι.π.Χ.  

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 337). 

 

Θέση : Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. νοτιοανατολικά του ΠΘ. XII και 0,58μ. δυτικά 

του ΠΘ.XI , τετράγωνο Β σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Στόμιο 

στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με επίπεδη καλυπτήρια κεραμίδα 

στέγης (στρωτήρα). Εντοπίζεται σε βάθος 1,60μ. Ν.Δ. του τετραγώνου Β. 
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Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνταν τα οστά του κρανίου και των μηρών του 

σκελετού. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Ερυθροβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 3905 

Ύψ. 0,040, μήκ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. οπ. πληρ. 0,030μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του μυκτήρα και στη μύξα. Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα 

και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση αδιαμόρφωτη, σχεδόν επίπεδη. Σώμα 

σφαιρικό. Άνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία και αυλάκωση στην 

περιφέρειά της. Σωζόμενο τμήμα μυκτήρα επίμηκες. Πηλός καστανόχρωμος. 

Ερυθρό γάνωμα καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια, απολεπισμένο σε αρκετά 

σημεία. 

 

2-4. Τρεις άβαφες πρόχοι 

5. Μελαμβαφές πινάκιο 

6. Καρποδόχη 

 

Χρονολόγηση:  Ο πίθος τοποθετείται μεταξύ των πίθων ΠΘ.ΧΙ, ΧΙΙ και ΧΙV που 

χρονολογούνται στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. ή στο α΄ τέταρτο του 

3ου αι. π.Χ. Δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από αυτούς. Τα συνευρήματα, λόγω 

έλλειψης περισσότερων στοιχείων, δεν βοηθούν επαρκώς στη χρονολόγηση. 
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ΠΙΘΟΣ XIV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 338 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,50μ. βόρεια του ΠΘ.XIII, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, κατεστραμμένο από το αλέτρι 

κατά την άροση. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

στρογγυλή πήλινη πλάκα. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Εντοπίστηκαν το κρανίο και λίγα αποσαθρωμένα οστά. 

Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Σημείωση: Το υνί είχε παρασύρει και καταστρέψει πολλά από τα κτερίσματα του 

τάφου. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1.Μελαμβαφής κύλικα Κ 3903 

Ύψ. 0,038, διάμ. βάσ. 0,052, διάμ. χειλ. 0,076μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. 

Κακοφτιαγμένη. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, γωνιώδες. Λαβές οριζόντιες, 

ταινιωτές, πεταλοειδείς που εκφύονται στη ζώνη του χείλους. Χείλος έξω νεύον. 

Πηλός καστανέρυθρος. Καστανομέλανο γάνωμα, ερυθρό κατά τόπους και 

απολεπισμένο, καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στο χρώμα του 

πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνεια της βάσης.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα παρουσιάζει τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά με τις 

κύλικες τύπου Bolsal, βλ. Agora XII, πίν. 24, αρ. 542, 420 π.Χ. 

 

2. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3964 
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Σωζ. ύψ. 0,141μ.  

Είναι συγκολλημένο από πολλά τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής 

που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με οπή εξαερισμού ελλειψοειδή 

(σωζόμενων διαστάσεων: 0,033 Χ 0,0,16μ.). Η μορφή στέκεται όρθια επάνω σε 

ορθογώνια βάση, ύψους 0,008μ., με ελαφρά κλίση της κεφαλής προς τα δεξιά. Τα 

χέρια κάμπτονται στον αγκώνα. Με το αριστερό χέρι κρατά τη μέση. Είναι 

ενδεδυμένη με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά επάνω από αυτό με 

ιμάτιο, αφήνοντας γυμνό τμήμα του στήθους. Μαλλιά μαζεμένα προς τα πίσω, 

σχηματίζοντας μικρό κότσο. Αραιές εγχαράξεις δηλώνουν τη μάζα των τριχών 

στα πλάγια. Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη λευκού επιχρίσματος, γαλανού 

επίθετου χρώματος και ίχνη καύσης. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει τα χαρακτηριστικά του γυναικείου ειδωλίου του ελληνιστικού 

νεκροταφείου του Αχινού (Χάρτες 1 και 4, Α΄Τόμος), 3ος αι. π.Χ. Βλ. 

Παπακωνσταντίνου 1994, σ. 35.  

Higgins-Burn 2001, σ. 33, (Τανάγρα) τέλος 4ου αι. π.Χ. 

Besques 1971, σ. 16, πίν. 13, αρ. D 56 (Βοιωτία), γύρω στον 3ο αι. π.Χ.   

 

3. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενου κοριτσιού Ε 4129 

Ύψ. 0,120μ. 

Ελλιπές στο κατώτερο δεξιό τμήμα του κορμού. Είναι συγκολλημένο από λίγα 

τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πίσω όψη 

αδιαμόρφωτη, με οπή εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,68 Χ 0,17μ.). Η 

μορφή στέκεται όρθια, στηρίζεται στο αριστερό πόδι και προβάλλει το δεξί. Είναι 

ενδεδυμένη με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και  τυλιγμένη σφιχτά επάνω από αυτό με 

ιμάτιο, που καλύπτει εν μέρει το σώμα με τα χέρια. Τα χέρια κάμπτονται στον 

αγκώνα. Το αριστερό συγκρατεί την παρυφή του ιματίου και το δεξί το ιμάτιο κάτω 

από το στήθος. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Τα 

μαλλιά σγουρά καλύπτουν τους κροτάφους, αφήνοντας το μέτωπο ελεύθερο. 

Φορά στεφάνι που κάτω από αυτό κρέμονται φύλλα αμπέλου ή κισσού. Πηλός 
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καστανόχρωμος, τεφρός. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια κατά τόπους 

απολεπισμένο και ίχνη μελανού και ερυθρού επίθετου χρώματος. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Higgins-Burn 2001, σ. 40, πίν. 4, αρ. 2024,  (Αττική- κορίτσι που 

χορεύει), 3ος αι. π.Χ. 

 

4. Ακέφαλος κορμός πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3976 

Σωζ. ύψ. 0,082, διαστάσεις βάσεις : 0,034 Χ 0,028μ. 

Ελλιπές στην κεφαλή. Κοίλο εσωτερικά. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη με ελλειψοειδή 

οπή εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,026 Χ 0,014μ.). Η μορφή στέκεται 

όρθια και είναι ενδεδυμένη με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά 

επάνω από αυτό με ιμάτιο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια, απολεπισμένο κατά τόπους και ίχνη μελανού 

και κιτρινωπού επίθετου χρώματος. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Higgins-Burn 2001, σ. 45, πίν. 8, αρ. 2042, (Τανάγρα), γύρω στο 300 

π.Χ. 

 

 

5. Τμήμα ακέφαλου κορμού πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής  

Ε 3975 

Σωζ. ύψ. 0,101 διαστάσεις βάσης : 0,40 Χ 0,32μ.  

Ελλιπές στο δεξιό ώμο, στο στήθος και στην κεφαλή. Είναι συγκολλημένο από 

αρκετά τμήματα. Κοίλο εσωτερικά. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ελλειψοειδή οπή 

εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,62 Χ 0,20μ.). Η μορφή στέκεται όρθια και 

φαίνεται να προβάλλει το αριστερό πόδι. Τα αριστερό χέρι κάμπτεται στον 

αγκώνα και συγκρατεί την παρυφή του ιματίου. Είναι ενδεδυμένη με μακρύ, 

πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά με ιμάτιο επάνω από αυτό. Διατηρείται το 

αριστερό χέρι που στηρίζεται στη μέση με τον αγκώνα προς τα πίσω, απ’ όπου 

εξαρτάται μια φαρδιά πτυχή του ιματίου. Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη λευκού 

επιχρίσματος καθώς και μελανού και ερυθρού επίθετου χρώματος. 
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6. Επάνω κορμός με την κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής, 

Ταναγραίας Ε 3977 

Σωζ. ύψ. κορμού 0,070.  

Ελλιπές στο κάτω μισό τμήμα του κορμού. Είναι συγκολλημένο από αρκετά 

τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πίσω όψη 

αδιαμόρφωτη με οπή εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,020μ.). Η μορφή 

στέκεται όρθια και είναι ενδεδυμένη με χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά επάνω από 

αυτό με ιμάτιο. Το δεξί χέρι κάμπτεται στον αγκώνα. Στην κεφαλή φορά 

πλατύγυρο καπέλο με μυτερή επιμήκη απόληξη (σκιάδιο). Πηλός 

καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια και ίχνη μελανού 

επίθετου χρώματος. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Besques 1971, σ. 17, πίν. 15, αρ. D 67,  (Βοιωτία), μέσα 3ου αι. π.Χ.   

Higgins-Burn 2001, σ. 51- 52, πίν. 13, αρ. 2068, 2070, (Τανάγρα), μέσα με τέλος 

3ου αι. π.Χ. 

 

7α. Τμήματα κορμού  πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3968 

Σωζ. ύψ. άνω κορμού 0,095, κάτω κορμού 0,035μ.  

Ελλιπές στην κεφαλή και σε τμήμα του κάτω αριστερού μέρους του κορμού στο 

ύψος των γονάτων. Κοίλο εσωτερικά. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη με ελλειψοειδή 

οπή εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,050 Χ 0,018μ.). Η μορφή στέκεται 

όρθια και είναι ενδεδυμένη με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη σφιχτά 

επάνω από αυτό με ιμάτιο. Τα χέρια κάμπτονται στον αγκώνα. Το αριστερό είναι 

τοποθετημένο πίσω από τη μέση και το δεξί συγκρατεί το ιμάτιο κάτω από το 

στήθος. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνεια, απολεπισμένο κατά τόπους και ίχνη μελανού επίθετου χρώματος. 

7β.Ένα θραύσμα κορμού.  

 

8. Κάτω κορμός πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3969 

Σωζ. ύψ. 0,104  
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Κάτω τμήμα κορμού από το ύψος της μέσης περίπου και κάτω. Ελλιπές στο κάτω 

δεξί τμήμα της βάσης. Κοίλο εσωτερικά. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη με ελλειψοειδή 

οπή εξαερισμού. Η μορφή στέκεται όρθια και είναι ενδεδυμένη με ποδήρη χιτώνα 

και επάνω από αυτόν με ιμάτιο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα 

καλύπτει την επιφάνεια, απολεπισμένο κατά τόπους και ίχνη μελανού επίθετου 

χρώματος. 

 

9. Χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο Μ 4694  

Διάμ. δίσκων 0,137μ. 

Ακέραιο. Αποτελείται από δύο δίσκους. Ο πρώτος είναι ρηχός με επίπεδη βάση 

και ύψος χείλους 0,010μ. Εξωτερικά και κατά μήκος της περιφέρειάς του 

κοσμείται με έκτυπη ταινία. Το εσωτερικό του πυθμένα του κοσμούν ομόκεντροι 

κύκλοι και στο κέντρο του εμφανίζεται ομφαλός. Ο δεύτερος δίσκος, το κάλυμμα 

του κατόπτρου, με ύψος χείλους 0,012μ., εμφανίζει εγχάρακτο δωδεκάκτινο 

κόσμημα. Το μεσοδιάστημα των ακτίνων του συμπληρώνουν εγχάρακτα 

κοσμήματα ροδάκων. Διατηρούνται ίχνη επαργυρώσεως. Στην εξωτερική όψη του 

δίσκου (καλύμματος) είναι προσαρτημένο περίτμητο έλασμα που παρίστανε 

γυναικείο κεφάλι προς τα αριστερά με την κόμη μέσα σε σάκο, η οποία κοσμείται 

με ανάγλυφα γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα και απολήγει σε φούντα. 

Εγχάρακτα αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου της γυναικείας 

μορφής. Διαφαίνεται, επίσης, ο χιτώνας που καλύπτει το δεξί ώμο της και το 

στέρνο, του οποίου οι πτυχώσεις αποδίδονται εγχάρακτα. Στο ανώτερο τμήμα 

του κατόπτρου διατηρείται ο χάλκινος μεντεσές, ο οποίος κοσμείται με ανάγλυφο 

αστράγαλο και στις άκρες του είναι προσαρτημένος κρίκος πολυγωνικής 

διατομής. 

Σημείωση: Το κάτοπτρο χρησίμευε μάλλον ως απλός δίσκος και μέσα του 

βρέθηκαν 12 αστράγαλοι. 

Παράλληλα: 

Onasoglou 1988, σ. 444, εικ. 15 και σ. 451, εικ. 21. 
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Για τη χρήση και ερμηνεία του: Προσκυνητοπούλου 2011, σ. 104. Δαβάρας 1985, 

σ. 132, 136. Πωλογιώργη 2007, σ. 161. Τσάκος 1977, σ. 372. Μυλωνάς 1876, 

σ.7. 

 

10. Χάλκινο «απορραντήριον» Μ 4755  

Ύψ.  0,142, διάμ. στόμ. 0,024μ. 

Ελλιπές σε τμήμα του σώματος και της βάσης. Βάση, λαιμός και στόμιο χυτά. 

Βάση δακτυλιόσχημη σε μορφή εχίνου, με πλαστική περιμετρική ράβδωση. Σώμα 

απιόσχημο. Λαιμός ραδινός, αμφίκοιλος, πηνιόσχημος, ο οποίος απολήγει σε 

περιχείλωμα που φέρει διπλό πλαστικό δακτύλιο. Το στόμιο καλύπτεται από 

ασπιδοειδές πώμα, στην κορυφή του οποίου διάτρητο πεπλατυσμένο σφαιρίδιο- 

εκροή.  

Παράλληλα:  

Θέμελης-Τουράτσογλου 1997, σ. 36, αρ. Α13.  

Zimi 2011, σ. 193, αρ. 25, ante quem 311- 310 π.Χ. 

 

11. Ασημένιο νόμισμα Οποντίων, Ν 3218. SNG Cop.αρ.55-57 (369 -338π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66. 

 

12-13. Δύο τμήματα μελαμβαφών πινάκιων (ιχθυοπινάκιων) 

14-15. Δύο «καρποδόχες» 

16-17. Δύο πρόχοι 

18. Σκυφίδιο 

19. Ακέραιος λύχνος 

20. Τριάντα (30) πήλινες επιχρυσωμένες ψηφίδες περιδέραιου, σε σχήμα 

κλειστού κάλυκα που φύονται από ρόδακα 

21. Δύο πήλινα δισκία με ανάγλυφο μετωπικό κεφάλι Αθηνάς, από το περιδέραιο. 

Παράλληλα:  

Besques 1971, σ. 65 πίν.8 7, αρ. D 397-408, (Ερέτρια), πρώιμος 4ος -3ος αι. π.Χ.    

22. Δύο πήλινες ημικυκλικές «γιρλάντες», που αποτελούσαν, προφανώς, ενώτια 

23. Τεμάχια χαλκού επενδεδυμένα με φύλλα χρυσού, υπολείμματα διαδήματος. 
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Εκτός του πίθου: 

24. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν 3288. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66.  

 

Χρονολόγηση: Τέλος 4ου με αρχές 3ου αι.π.Χ.  

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 340 - 4). 

 

Θέση: Ο τάφος εντοπίζεται 1,10μ. νότια του ΠΘ.ΧΧΧVII και σε βάθος 2,20μ., έως 

τώρα μεγαλύτερο συγκριτικά από τους υπολοίπους που ξεκινούν από βάθος 

1.40μ., (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ελλιπής κατά το 1/30 της άνω 

επιφάνειας. Κατάσταση διατήρησης πολύ καλή. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 75 αντικείμενα. 

 

1. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal με εμπίεστο διάκοσμο στον πυθμένα Κ 3963 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,081, διάμ. χειλ. 0,118μ. 

Eίναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. Βάση δισκόμορφη, χαμηλή. Σώμα βαθύ. 

Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής που εκφύονται στη ζώνη κάτω από το 

χείλος. Χείλος ίσιο. Στον πυθμένα διακοσμείται με επτά εμπίεστα ανθέμια, 

ακτινωτά διατεταγμένα. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το 
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αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η 

εσωτερική επιφάνεια των λαβών και η κάτω επιφάνεια της βάσης. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν. 24, αρ. 550, 420- 400π.Χ. 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα χωρίς πόδι τύπου Ρήνειας Κ 3177  

Ύψ. 0,042, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. χειλ. 0,118μ. 

Ακέραιη. Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Σώμα ημισφαιρικό, αβαθές. Χείλος κοίλο.  

Λαβές οριζόντιες, υπερυψωμένες, κυκλικής διατομής που εκφύονται στο μέσον 

περίπου του σώματος του αγγείου. Πηλός ερυθρωπός. Μελανό γάνωμα καλύπτει 

το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η 

εσωτερική επιφάνεια των λαβών και η κάτω επιφάνεια της βάσης. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν. 21, αρ. 459, 425 π.Χ.  

 

3. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3183 

Ύψ. 0,074, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,165μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Βάση 

δισκόμορφη.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3940 

Ύψ. 0,223, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,131μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα. Δεν έχει οριζόντια ταινία και κερατοειδείς 

αποφύσεις στις λαβές. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLVI.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

5. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3942 

Ύψ. 0,238, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,149μ. 

Καστανέρυθρο γάνωμα, λόγω κακής όπτησης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.4. 
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6. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3945 

Ύψ. 0,240, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στη μία λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.4. 

 

7. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με  επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3946 

Ύψ. 0,214, διάμ. βάσ. 0,082, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια και συμπληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο τμήμα 

της μίας λαβής.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.4. 

 

8. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3939 

Ύψ. 0,253, διάμ. βάσ. 0,078, διάμ. χείλ. 0,142μ. 

Ακέραιος. Βλαστός και κισσόφυλλα αποδοσμένα με αραιωμένο πηλό.  Μελανό 

θαμπό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την 

κάτω και την κάθετη επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του 

πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.4. 

 

9. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3948 

Ύψ. 0,188, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,117μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Καλύπτεται με μελανό γάνωμα εκτός της κοίλανσης στην κάτω επιφάνεια της 

βάσης και παρουσιάζει εγχάρακτη εδαφόχρωμη γραμμή στο δισκόμορφο έξαρμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧIΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

10. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3947 

Ύψ. 0,219, διάμ. βάσ. 0,138, διάμ. χείλ. 0,086μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Οριζόντια ταινία μεταξύ δύο αντωπών εσωτερικών σημείων του ανώτερου 

τμήματος των λαβών και κερατοειδής εξωτερική απόφυση στο κατώτερο τμήμα. 
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Πλαστικός δακτύλιος στο μέσον του ύψους του στελέχους, μεταξύ δύο 

εδαφόχρωμων εγχαράξεων. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧIΧ.1. 

 

11-14. Τέσσερις υψίποδες μελαμβαφείς κάνθαροι 

 

15. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3955 

Ύψ. 0,112, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,105μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του χείλους. 

Βάση δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

16. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3956 

Ύψ. 0,105, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

 

17. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3953 

Ύψ. 0,104, διάμ. βάσ. 0,071, διάμ. χείλ. 0,112μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια. Η κάτω επιφάνεια της βάσης που 

παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

 

18. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3951 

Ύψ. 0,104, διάμ. βάσ. 0,076, διάμ. χείλ. 0,105μ. 

Το κατώτερο τμήμα της κάθετης επιφάνειας της βάσης παραμένει στο χρώμα του 

πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

 

19. Μελαμβαφές καρχήσιο 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αριθ.1973, Α΄τόμος, σ. 342. 



53 

 

20. Μελαμβαφές καρχήσιο 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αριθ.1974, Α΄τόμος, σ. 342. 

 

21. Μελαμβαφές καρχήσιο 

Ελλιπές στο μεγαλύτερο τμήμα της μίας λαβής. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αριθ.1975, Α΄ τόμος, σ. 342. 

 

22. Μελαμβαφές καρχήσιο  

Εμφανίζει κερατοειδείς αποφύσεις και οριζόντια ταινία στις λαβές του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2. 

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αριθ.1976, Α΄τόμος, σ. 342. 

23-24. Δύο μελαμβαφή καρχήσια  

 

25. Δίωτο κύπελλο με πλαστικά φύλλα στο σώμα Κ 3185  

Ύψ. 0,07, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χειλ. 0,098μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη. Σώμα 

βαθύ, με κάθετα σχεδόν τοιχώματα, λαιμός κυλινδρικός. Δύο επάλληλες 

πλαστικές ταινίες στη ζώνη της μετάβασης προς τον λαιμό. Λαβές κάθετες, 

ελλειπτικής διατομής που εκφύονται κάτω από το χείλος και απολήγουν στο 

μέσον περίπου του σώματος. Χείλος έξω νεύον. Κατακόρυφα πλαστικά φύλλα 

στο σώμα, που στο ανώτερο τμήμα δημιουργούν ημικύκλια και στο κατώτερο 

μυτερές απολήξεις. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο 

εσωτερικά και εξωτερικά, έντονα απολεπισμένο κατά τόπους. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 11, αρ. 224, (mug- two handles) 425 

π.Χ. 

 

26. Μόνωτο κύπελλο Κ 3938 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,07μ. 
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Ακέραιο. Βάση επίπεδη, υπερυψωμένη. Σώμα ημισφαιρικό με δισκόμορφο 

έξαρμα, λαιμός κυλινδρικός. Λαβή κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη που εκφύεται 

από το χείλος και απολήγει στο σώμα. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανέρυθρος. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την 

κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος και διαφέρει στη βάση, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. 

XLI.8. 

Παράλληλα:  

Για την εξέλιξη του σχήματος: Corinth VII, III, σ. 86- 87 και 

Σαμπετάι 2004, σ. 464- 66, πίν. 212, 213 (μελαμβαφές κύπελλο βοιωτικού 

τύπου). 

 

27. Μόνωτος κύαθος 

 

28. Αττική μελανόμορφη λήκυθος διακοσμημένη με κλαδί κισσού Κ 3964   

Ύψ. 0,197, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,039μ 

Ακέραιη. Το θέμα του ενδιάμεσου διαστήματος παραμένει το ίδιο (κλαδί κισσού), 

με τη διαφορά ότι πλαισιώνεται επάνω από δύο οριζόντιες γραμμές, μαίανδρο και 

πλέγμα μεταξύ δύο λεπτών γραμμών, ενώ κάτω με μία λεπτή γραμμή, πλέγμα και 

ανισοπαχείς ταινίες, σε σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.24. Στο μέσον της 

κάθετης επιφάνειας της βάσης λεπτή οριζόντια μελανή ταινία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.24. 

Παράλληλα:  

Ως προς τη διακόσμηση όμοια με Corinth XIII, πίν. 48, αρ. 326.6, (αλλά σε 

λήκυθο τύπου «καπνοδόχου»). 

 

 

29. Άβαφη πρόχους Κ 4038  

Ύψ. 0,167, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,060μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Σώμα 

σφαιρικότερο με μείωση προς τα κάτω και βάση στενότερη σε σχέση με το υπ.αρ. 

ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παράλληλα:  

Goldman-Jones 1942, σ. 375 , πίν.  ΙΙΙ (τάφος 15 επάνω), πίν. IV (τάφος 16), 

group B, (525- 480 π.Χ.) και group D, σ. 385 (450- 420 π.Χ.). 

 

30. Άβαφη πρόχους  

Παρόμοιο, πιθανότατα, με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

31-34. Τέσσερα πινάκια με διακόσμηση κόκκινων και μπλε ταινιών φυτικών 

κοσμημάτων 

35. Στλεγγίδα 

36-75. Τριάντα εννέα κύλικες –σκύφοι  

Όμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.4 (βλ. Παράλληλα). 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο δ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XVI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 345 - 7). 

 

Θέση:  Ο πίθος τοποθετείται 2μ. βορειοδυτικά του ΠΘ.Χ, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,12μ. Χ 0,97μ. 

διάμετρο. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με τετράπλευρο 

στρωτήρα, διαστάσεων 0,56Χ0,66Χ0,04μ., ανασηκωμένο στα δύο άκρα, με 

εγκοπές στην εμπρόσθια γωνία  και με περιχείλωμα στην οπίσθια πλευρά.  
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Ανθρωπολογικά στοιχεία: Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο και φυλάσσεται στις 

αποθήκες της ΙΔ΄ΕΠΚΑ και δόθηκε για μελέτη.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για άνδρα, 

ηλικίας 40 ετών και ότι παρατηρήθηκε cribia orbitaria, δηλ. πώρωση της οροφής 

της οφθαλμικής κόγχης του. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου:  

1. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3200 

Ύψ. 0,084, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,089μ. 

Ακέραιος. Σώμα βαθύ, με ακόμη ομαλά περιγράμματα, όπως και ο υπ.αρ. 

ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. Στο χρώμα του πηλού έχουν παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3206 

Ύψ. 0,098, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,108μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

3. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3201 

Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,082μ. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει και η κατώτερη ζώνη του σώματος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

4. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3202 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,093μ. 

Συγκολλημένο από λίγα τμήματα. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει και η 

κατώτερη ζώνη του σώματος. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης ανισοπαχείς 

ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 
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5. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3203 

Ύψ. 0,076, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,088μ. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει και η κατώτερη ζώνη του σώματος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

6. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3204 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,086μ. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει και η κατώτερη ζώνη του σώματος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

7. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 3205 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,088μ. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει και η κατώτερη ζώνη του σώματος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

8. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3212 

Ύψ. 0,111, διάμ. βάσ. 0,071, διάμ. χείλ. 0,112μ. 

Ακέραιος. Σώμα επιμηκυσμένο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XLIV.5 (βλ. Παραλληλα). 

 

9. Μελαμβαφής κανθαρίσκος  Κ 3213 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,086μ. 

Ακέραιος. Επιφάνεια φθαρμένη. Αποκρούσεις κοντά στη λαβή. Βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη σε σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22. Καστανομέλανο γάνωμα 

καλύπτει το αγγείο, απολεπισμένο κατά τόπους, εκτός εδαφόχρωμης αυλάκωσης 

στην άνω κάθετη επιφάνεια της βάσης. Στο χρώμα του πηλού παραμένει και η 

κάτω επιφάνεια της βάσης. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22.  
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Παράλληλα:  

Ure 1962, σ. 374,  πίν.112, αρ. 15, πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

 

10. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3214 

Ύψ. 0,078, διάμ. βάσ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,047μ. 

Ακέραιος, με αποκρούσεις στο χείλος και τη βάση. Επιφάνεια φθαρμένη. Βάση 

ψηλή, βαθμιδωτή σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22 (βλ. Παράλληλα).  

 

11. Άβαφη πρόχους Κ 3207 

Ύψ. 0,133, διάμ. βάσ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,052μ. 

Ακέραιη. Το σώμα λιγότερο σφαιρικό σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

  

12. Άβαφη πρόχους Κ 3208 

Ύψ. 0,158, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,067μ. 

Το σώμα λιγότερο σφαιρικό σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.  ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

13. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου ανδρικής ιστάμενης μορφής Ε 3455  

Σωζ. ύψ. 0,093μ. 

Ελλιπές στο αριστερό χέρι, στο κατώτερο τμήμα του κορμού από το ύψος των 

γονάτων και στη βάση. Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα Αποκρούσεις στην 

επιφάνεια. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πρόκειται 

για γυμνή γενειοφόρα μορφή, γεροντικής ηλικίας. Στέκεται όρθια, στηριζόμενη στο 

δεξί πόδι και προβάλλει το αριστερό. Το δεξί χέρι κάμπτεται στο στήθος και κρατά 

ίσως ρόπαλο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου διακρίνονται αδρά. Τα μαλλιά 

χτενισμένα γύρω από το μέτωπο, αφήνοντάς το ελεύθερο. Στην κεφαλή φορά 

σκούφο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, 

απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη μελανού επίθετου χρώματος στο σώμα. 
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14. Σιδερένια καρφίδα (περόνη) Μ 5331 

Συν. μήκος : 0,092 μ., πάχος : 0,004 μ., δάμ. κρίκου : 0,019μ. 

Είναι σπασμένη σε τέσσερα τμήματα. Επιφάνεια ελαφρώς διαβρωμένη. 

Αποτελείται από επίμηκες στέλεχος κυκλικής διατομής με μυτερή απόληξη και 

στο ανώτερο τμήμα κεφαλή από κρίκο κυκλικής διατομής.   

Παράλληλα: 

Philipp 1981, σ. 95, 302- 6, πιν. 36. 

 

15. Κύλικα-σκύφος 

16-19. Τέσσερα πινάκια με κόκκινο χρώμα 

20. Μόνωτος κύαθος 

21. Μικρό ειδώλιο Πανός 

22. Σιδερένιο μαχαιρίδιο 

Μία αχιβάδα. 

 

Εκτός του πίθου:  

23. Άβαφη πρόχους Κ 3211 

Ύψ. 0,165, διάμ. βάσ.0,124, διάμ. χείλ. 0,078μ. 

Ελλιπής σε τμήμα της λαβής, του λαιμού και του στόμιου. Είναι συγκολλημένη 

από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

Χρονολόγηση: δ΄τέταρτο 5ου – πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧVII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 348 - 52). 

 

Θέση: Ο τάφος εντοπίζεται σε 1,50μ. δυτικά του ΠΘ.Χ, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πίθο, καλυμμένο με  δύο κεραμίδες στέγης 

(στρωτήρες). Σώμα σφαιρικό, βάση κυλινδρική με κυκλική βάθυνση στο κέντρο 

της.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής κωδωνόσχημος κρατηρίσκος Κ 3620 

Ύψ. 0,071, διάμ. βάσ. 0,04 διάμ. χείλ. 0,075μ. 

Ακέραιος. Βάση δισκόμορφη. Πόδι χαμηλό και ευρύ. Σώμα κωδωνόσχημο. Λαβές 

κάθετες πεταλοειδείς, κυκλικής διατομής που εκφύονται στο μέσον του σώματος. 

Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το 

αγγείο, απολεπισμένο κατά τόπους, εκτός από την κάτω και τμήμα της κάθετης 

επιφάνειας της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 3, αρ. 60, (bell krater) 

420 π.Χ., αλλά αρκετά μικρότερος εδώ και με ψηλότερο πόδι. 

 

2. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3622    

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,049, διάμ. χείλ. 0,078μ. 

Ακέραιος. Επιφάνεια φθαρμένη. Βάση ψηλή δισκοειδής και χωρίς στέλεχος (σε 

σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22). Η κάτω επιφάνεια της βάσης παραμένει στο 

χρώμα του πηλού. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

3. Πήλινος φορμίσκος Δ 5188 

Ύψ.  0,194, διάμ. 0,084μ. 
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Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα. Κομβιόσχημη βάση. Σώμα 

απιόσχημο. Λαιμός λεπτός, επιμήκης, με κλίση. Διαμπερής οπή στην κορυφή.  

Παράλληλα:  

Χθόνιος χαρακτήρας: 

Kefalidou 2001, σ.187 -189. 

Kefalidou 2004, σ.23 – 44. 

 

4. Πήλινος φορμίσκος 

5. Κωδωνόσχημος κρατηρίσκος 

6. Μόνωτος κύαθος 

7-10. Τέσσερις μελαμβαφείς σκύφοι 

11-13.Τρία ομφαλωτά πινάκια 

14-15. Δύο άβαφες πρόχοι  

16-21. Έξι κύλικες-σκύφοι  

Παράλληλα: 

Agora ΧΙΙ, πίν. 24, αρ. 542, (bolsal) 420 π.Χ. 

 

22. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3292  

Ύψ. 0,273 διάμ. βάσ. 0,06 Χ 0,75μ. 

Ακέραιο. Διαστάσεις ορθογώνιας οπής εξαερισμού 0,117Χ0,054μ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

23. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3293  

Ύψ. 0,275 διάμ. βάσ. 0,058 Χ 0,74μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7. 

 

24. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3294  

Ύψ. 0,275 διάμ. βάσ. 0,054 Χ 0,59μ. 

Διαστάσεις ορθογώνιας οπής εξαερισμού 0,120 Χ0,055μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7. 
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25. Επάνω κορμός και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 

3295  

Σωζ. Ύψ. 0,212μ.  

Ελλιπές στο κατώτερο τμήμα του κορμού, από το ύψος των γονάτων και κάτω. 

Οπή εξαερισμού (σωζόμενων διαστάσεων: 0,121 Χ0,055μ.). Ίχνη κιτρινωπού 

επίθετου χρώματος στο ένδυμα και κόκκινου στα μαλλιά και στο στόμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7. 

 

26. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής, υδριαφόρου Ε 3306 

Ύψ. 0,163 διάμ. βάσ. 0,04 Χ 0,36μ. 

Ακέραιο. Ορθογώνια οπή εξαερισμού διαστάσεων: 0,51Χ0,022μ. Ίχνη κόκκινου 

επίθετου χρώματος στο ένδυμα, στα μαλλιά και στη βάση, όπου διαφαίνεται 

λεπτή ταινία. Είναι μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5 και 

προβάλλεται εντονότερα, ίσως, το δεξί πόδι. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

27α. Τμήμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου,  υδριαφόρου Ε 3307 

Σωζ.ύψ. 0,055μ. 

Ελλιπές στο αριστερό τμήμα. Είναι συγκολλημένο από τέσσερα τμήματα. 

Διατηρείται το μεγαλύτερο τμήμα της κεφαλής, η υδρία και τμήμα του δεξιού 

χεριού που τη συγκρατεί. Ίχνη κόκκινου επίθετου χρώματος στα μαλλιά. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5. 

27β. Τμήμα αριστερής γωνίας βάσης 

Σωζ.ύψ. 0,041μ., σωζ.μηκ. 0,0021,σωζ.πλ. 0,0012 μ. 

Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια. Ίχνη ερυθρού 

επίθετου χρώματος. 

27γ. Τμήμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής  

Σωζ.ύψ. 0,022μ.  

Ελλιπές στο άνω αριστερό τμήμα της κόμμωσης. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά μαζεμένα προς τα πίσω. Ίσως 
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υδριαφόρου. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά 

του. 

 

28. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3380 

Ύψ. 0,132 διάμ. βάσ. 0,06 Χ 0,048μ. 

Ελλιπές σε μικρό τμήμα του καθίσματος. Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. 

Ορθογώνια οπή εξαέρωσης, διαστάσεων: 0,040 Χ 0,033μ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8 (βλ. Παράλληλα). 

 

29. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3368 

Ύψ. 0,132 διάμ. βάσ. 0,06 Χ 0,048μ. 

Ακέραιο. Διαστάσεις ορθογώνιας οπής εξαέρωσης 0,048 Χ 0,33μ. Ίχνη 

κιτρινωπού και ερυθρού επίθετου χρώματος στο κεφάλι, στα πόδια και στον 

θρόνο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8. 

 

30. Πήλινο ειδώλιο νέου που κρατά πετεινό Ε 3425 

Ύψ. 0,25μ. 

Ακέραιο. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που 

είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με τραπεζοειδή οπή εξαερισμού 

(διαστάσεων: 0,115 Χ 0,052μ.). Η μορφή όρθια πατά πάνω σε ψηλή τετράγωνη 

βάση, με το δεξί πόδι στάσιμο και το αριστερό άνετο. Το δεξί της χέρι είναι 

τεντωμένο και το αριστερό κάμπτεται στον αγκώνα κρατώντας πετεινό κάτω από 

το στήθος. Κορμός με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά. Φορά ιμάτιο που καλύπτει 

τους ώμους και τμήμα των χεριών, ενώ το υπόλοιπο σώμα γυμνό. Τα 

χαρακτηριστικά προσώπου αποδίδονται πλαστικά. Τα μαλλιά σχηματίζουν 

περίτεχνη κόμμωση με βοστρύχους. Στην κεφαλή φέρει στεφάνη με γιρλάντες. 

Πηλός καστανός-γκρίζος. Λευκό επίχρισμα απολεπισμένο κατά τόπους. Ερυθρό 

επίθετο χρώμα καλύπτει τα γυμνά μέρη, απολεπισμένο στο αριστερό πόδι. Ίχνη 

ερυθρού χρώματος στα μαλλιά και σε δύο λεπτές παράλληλες ταινίες στην 



64 

 

κάθετη επιφάνεια της βάσης. Ίχνη κιτρινωπού και μελανού χρώματος στα μαλλιά 

και στον πετεινό.  

Παράλληλα: 

Higgins1954, πιν. 124, αρ. 870, (Βοιωτία) τέλος 5ου – αρχές 4ου αι.π.Χ. 

Δημακοπούλου-Κόνσολα 1995, σ. 66, βοιωτικά ειδώλια (τέλος 5ου -4ος αι.π.Χ.). 

Goldman –Jones 1942, σ. 398- 403, πίν. XIV, group F, III-b-9, (390- 350 π.Χ.). 

Mollard-Besques 1954, σ. 95, πίν. LXVIΙ, αρ. C69, (Θήβα), 470- 460 π.Χ. 

 

31. Πήλινο ειδώλιο νέου που κρατά πετεινό Ε 3426 

Ύψ. 0,26μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30 (βλ. Παράλληλα). 

 

32. Πήλινο ειδώλιο νέου που κρατά πετεινό Ε 3427 

Ύψ. 0,26μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30. 

 

33. Επάνω κορμός και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ανδρικής ιστάμενης μορφής 

(γυμνού νέου που κρατά, μάλλον, πετεινό) Ε 3461  

Σωζ. ύψ. 0,317μ.   

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του δεξιού χεριού και στο κατώτερο τμήμα του κορμού 

από το ύψος περίπου των γονάτων και κάτω. Είναι συγκολλημένο από αρκετά 

τμήματα. Στην κεφαλή στεφάνι με πέντε ρόδακες. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30. 

  

34. Πήλινο ειδώλιο νέου που κρατά πετεινό Ε 3428. 

Ύψ. 0,25μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30. 

 

35. Πήλινο ειδώλιο γυμνού νέου που κρατά λύρα Ε 3372 

Ύψ. 0,17μ. 
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Ελλιπές σε μικρό τμήμα του δεξιού χεριού. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Κοίλο 

εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με 

ορθογώνια οπή εξαερισμού (διαστάσεων: 0,082 Χ 0,036μ.). Η μορφή όρθια πατά 

πάνω σε ψηλή τετράγωνη βάση, με το αριστερό πόδι στάσιμο και προβάλλει το 

δεξί. Τα χέρια της είναι τεντωμένα κατά μήκος των μηρών και με το αριστερό 

κρατά λύρα. Κορμός με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται πλαστικά. Τα μαλλιά σχηματίζουν βοστρύχους. Στην 

κεφαλή φορά στεφάνη. Πηλός καστανός. Λευκό επίχρισμα απολεπισμένο κατά 

τόπους. Ίχνη ερυθρού χρώματος και μελανού. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν. 124, αρ. 870, (Βοιωτία) τέλος 5ου – αρχές 4ου αι.π.Χ. 

Δημακοπούλου-Κόνσολα 1995, σ. 66, βοιωτικά ειδώλια (τέλος 5ου- 4ος αι.π.Χ.). 

 

36α. Ακέφαλος κορμός πήλινου ειδωλίου γυμνού νέου που κρατά λύρα Ε 3803 

Σωζ. ύψ. 0,145μ., διάμ. βάσ. 0,049 Χ 0,032μ. 

Ελλιπές στο ανώτερο αριστερό τμήμα του κορμού και στην κεφαλή. Είναι 

συγκολλημένο από δύο τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.35 (βλ. Παράλληλα). 

36β.Θραύσμα από την κεφαλή Ε 3803.  

Σωζ. μήκ. 0,048μ. 

Δεν διατηρούνται τα χαρακτηριστικά του προσώπου  

36γ. Θραύσμα μάλλον από τον κορμό Ε 3803. 

 

37. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης ανδρικής μορφής με λοξό ιμάτιο Ε 3448 

Ύψ. 0,164 διάμ. βάσ. 0,042 Χ 0,31μ. 

Ελλιπές σε μικρό τμήμα του προσώπου. Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. 

Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Ορθογώνια οπή εξαερισμού διαστάσεων: 

0,071Χ0,035μ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.6 (βλ. Παράλληλα).     
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38. Κάτω κορμός πήλινου ειδωλίου ανδρικής ιστάμενης μορφής και δύο 

θραύσματα (μάλλον, στον τύπο του γυμνού νέου) Ε 3799 

 Σωζ.ύψ. 0,160μ. 

Ελλιπές στο επάνω τμήμα του κορμού από το ύψος περίπου της λεκάνης. 

Έντονες αποκρούσεις στην επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30. 

 

39. Πήλινο ειδώλιο οκλάζοντος Σατύρου με δίαυλο Ε 3596 

Ύψ. 0,065μ. 

Ακέραιο. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι συμπαγής. Η μορφή 

είναι καθιστή σε ψηλή βάση. Τα χέρια της κάμπτονται στους αγκώνες που είναι 

τοποθετημένοι επάνω στα γόνατα και κρατούν το δίαυλο. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα 

καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους.  

Παράλληλα:  

Higgins1954, αριθ. 840, (Βοιωτία) μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Παρόμοιο με το παράδειγμα Kerameikos IX, πίν. 35, αρ. 181.10, 470- 460 π.Χ. 

Goldman-Jones 1942, σ. 385- 90, πίν. XX, group D, V-c-2,3, (450- 420 π.Χ.). 

 

40α. Επάνω κορμός και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ανδρικής ιστάμενης μορφής Ε 

3449  

Σωζ. ύψ. 0,0342μ.   

Ελλιπές στο δεξί χέρι και στο κάτω μισό τμήμα του κορμού. Είναι συγκολλημένο 

από αρκετά τμήματα. Αποκρούσεις στην κεφαλή. Κοίλο εσωτερικά. Η μορφή 

στεκόταν προφανώς όρθια και είναι γυμνή στο στήθος, ενώ καλύπτεται με ιμάτιο 

στη μέση. Το δεξί χέρι κάμπτεται στον αγκώνα και συγκρατεί το ιμάτιο. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται πλαστικά. Τα μαλλιά χτενισμένα 

προς τα πίσω αφήνουν ελεύθερο το μέτωπο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη ερυθρού 

και μελανού επίθετου χρώματος στο σώμα και στα μαλλιά. 

40β.Έξι θραύσματα Ε 3449. 
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41. Αποκολλημένη κεφαλή πήλινου ειδωλίου ανδρικής μορφής (μάλλον, στον 

τύπο του γυμνού νέου) Ε 3800 

Σωζ.ύψ. 0,067μ. 

Παρατηρούνται ραγίσματα στην επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

αποδίδονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά της μορφής είναι χτενισμένα γύρω από το 

μέτωπο, σχηματίζοντας μικρούς κυματιστούς πλοκάμους. Πλούσιος διάκοσμος 

επί της κόμης: τρεις γιρλάντες στο ανώτερο τμήμα της. Πηλός καστανόχρωμος. 

Ίχνη λευκού επιχρίσματος στην επιφάνειά του. Ίχνη κόκκινου επίθετου χρώματος 

στα μαλλιά. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30. 

 

42. Βάση και κατώτερο τμήμα κορμού πήλινου (γυναικείου) ειδωλίου Ε 3297  

Σωζ. ύψ. 0,065 διάμ. βάσ. 0,065 Χ 0,54μ. 

Ελλιπές στο αριστερό και πίσω τμήμα της βάσης και στον κορμό από το ύψος 

περίπου των αστραγάλων. Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Κοίλο 

εσωτερικά. Βάση ορθογώνια. Η μορφή στεκόταν προφανώς όρθια, στηριζόμενη 

στο δεξί της κάτω άκρο και προβάλλοντας το αριστερό. Είναι ενδεδυμένη με 

μακρύ ένδυμα, του οποίου διακρίνονται οι πτυχώσεις. Πηλός καστανόχρωμος. 

Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη 

ερυθρού επίθετου χρώματος στη βάση. 

 

43. Τμήμα βάσης και δεξιού ποδιού πήλινου ειδωλίου και πέντε θραύσματα Ε 

3296  

Σωζ. Ύψ. 0,089μ.  

Ελλιπές στο αριστερό τμήμα της βάσης. Από τον κορμό διατηρείται το δεξί πόδι 

από το μέσον της κνήμης και κάτω. Κοίλο εσωτερικά. Η μορφή στέκεται μάλλον 

όρθια προβάλλοντας το δεξί της πόδι. Αδρά διαφαίνεται η παρυφή των 

πτυχώσεων του ενδύματος. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει 

την επιφάνεια απολεπισμένο κατά τόπους. 
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44α. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου (μάλλον, στον τύπο του γυμνού νέου) Ε 

3801 

 Σωζ.ύψ. 0,044μ. 

Διατηρείται τμήμα του αριστερού άνω μέρους του κορμού. Διακρίνεται το 

αριστερό χέρι που κάμπτεται στον αγκώνα και κρατά κάτω από το στήθος 

πετεινό. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα  καλύπτει την επιφάνεια, 

απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Ίχνη ερυθρού επίθετου χρώματος στο ένδυμα 

και στον πετεινό.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XVII.30. 

44β. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου (ανδρικής μάλλον μορφής) Ε 3801 

Σωζ.ύψ. 0,077μ.  

 Διατηρείται τμήμα του αριστερού μέρους του κορμού. Διακρίνεται το ένδυμα που 

δημιουργεί πτυχώσεις. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα  καλύπτει την 

επιφάνεια, απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Ίχνη μελανού επίθετου χρώματος 

στο ένδυμα. 

44γ. Θραύσμα κορμού Ε 3801. 

 

45. Πήλινο ειδώλιο ίππου Ε 3432 

Ύψ. 0,086, μήκ. 0,105μ.  

Συγκολλήθηκε από πέντε τμήματα. Σε σχέση με το υπ.αρ. Ε.10.11 η κεφαλή είναι 

πιο σχηματοποιημένη και τα αυτιά και τα μάτια αποδίδονται με επίθετα ωοειδή 

τμήματα πηλού. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.11. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, σ. 211, πιν. 105, αρ. 788, Βοιωτία, Τανάγρα, τέλος 6ου αι. π.Χ. 

Selekou 2007. 

 

46. Πήλινο ειδώλιο πετεινού Ε 3431 

Ύψ. 0,088μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε αρκετά σημεία. Κοίλο εσωτερικά. Πλασμένο σε 

μήτρα. Πλαστικά έχουν αποδοθεί το λειρί και τα μάτια, ενώ οι λεπτομέρειες στις 



69 

 

φτερούγες, στην ουρά και στα μικρά φτερά του σώματος με βαθιές χαράξεις. 

Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της 

επιφάνειας. Διατηρούνται ίχνη ερυθρού χρώματος στο λειρί, μελανού στην ουρά 

και κιτρινωπού στο σώμα. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει το παράδειγμα Higgins 1954, σ. 97, πιν. 47, αρ. 276 (Ρόδος), εμφανίζει 

πολλές ραβδώσεις για την απόδοση των φτερών και είναι πιο φυσιοκρατική η 

απόδοση της ουράς του – πρώιμος 5ος αι.π.Χ. 

Selekou 2007.  

 

47. Πήλινο ειδώλιο χοίρου Ε 3436 

Ύψος 0,034, μήκος 0,063 μ. 

Ελλιπές στο μπροστινό δεξί πόδι και στο ράμφος. Συγκολλήθηκε από δύο 

τμήματα. Επιφάνεια φθαρμένη.  

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.16 (βλ. Παράλληλα). 

48. Ειδώλιο δυσδιάκριτου ζώου. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο δ΄τέταρτο του 5ου – α΄τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XVIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 353 - 4). 

 

Θέση: : Ο τάφος εντοπίζεται  3μ. βόρεια του ΠΘ.ΙΙ και 4μ. βόρεια του ΠΘ.ΧΙΙ, σε 

βάθος σε 2,05μ., (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, με κυλινδρική βάση που 

εμφανίζει κυκλική βάθυνση στο κέντρο της. Χείλος αρκετά πλατύ, διαμέτρου 
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0,115μ. Σώμα πίθου ωοειδές, μήκους 1,35μ. Δεν διατηρείται η καλυπτήρια. 

Κατεστραμμένο από το αλέτρι. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Βρέθηκαν ίχνη του κρανίου και κοντά στον πυθμένα 

τμήματα από τα μηριαία οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Τέσσερις ισομεγέθεις χάλκινοι κρίκοι Μ 4697 

Διάμ. : 0,009μ. 

Ακέραιοι. Αποτελούνται από έλασμα κυκλικής διατομής. Διατηρούνται σε πολύ 

καλή κατάσταση. 

Παράλληλα: 

Olynthus X, σ. 238, πίν. LXIII, αρ. 910, Type IΙΙ. 

Για τη χρήση του: Δρούγου – Τουράτσογλου 1980, σ.40, Μ.934 (εξαρτήματα 

ενδύματος). Δακαρώνια 1989, σ. 118 (προνομισματική μορφή χρήματος), Βλ. 

Α΄τόμος σ. 194, υποσ. 525. 

 

2. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου Μ 4715 

Διάμ. : 0,120μ. 

Ακέραιος. Καλή κατάσταση διατήρησης. Ρηχή αυλάκωση περιτρέχει την 

περιφέρεια. Στο μέσον του δίσκου δύο ομόκεντροι πλαστικοί κύκλοι, των οποίων 

το κέντρο δηλώνεται με μικρό ομφαλό.  

Βρέθηκαν κοντά στο κρανίο. 

Παράλληλα: 

Olynthus X, σ. 171- 72, πίν. XΧΧI, αρ. 515 και 516, Type IΙΙ: επίπεδοι, 4ος αι. π.Χ. 

 

3-18. Δεκαέξι χάλκινα νομίσματα:                         

3. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4014. SNG Cop.αρ.72 (338 -300π.Χ.) 

4. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4015.                      » 

5. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4016.                      » 
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6. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4017. SNG Cop.αρ.72 (338 -300π.Χ.) 

7. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4026. SNG Cop.αρ.66-69 (338 -300π.Χ.) 

8. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4027.                      » 

9. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4028.                      » 

10. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4029.                    » 

11. Χάλκινο νόμισμα Χαλκιδαίων, Ν 4019. SNG Cop.αρ.443-6 (369 -313π.Χ.) 

12. Χάλκινο νόμισμα Χαλκιδαίων, Ν 4020.               » 

13. Χάλκινο νόμισμα Χαλκιδαίων, Ν 4021.               » 

14. Χάλκινο νόμισμα Ιστιαίας, Ν 4023.Picard 1984,αρ.52-3(338–τέλος 3ου αι.π.Χ.) 

15. Χάλκινο νόμισμα Ιστιαίας, Ν 4024.                     » 

16. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4022. SNG Cop.αρ.118 (371 -357π.Χ.) 

17. Χάλκινο νόμισμα Κορινθίων, Ν 4018. SNG Cop.αρ.186 (4ος  -3ος αι.π.Χ.) 

18. Χάλκινο νόμισμα Ευβοέων, Ν 4025. Picard 1979,αρ.27 (α΄ήμισυ 2ου αι.π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 66- 67. 

19-20. Δύο μελαμβαφή πινάκια  

21. Μελαμβαφές σφαιρικό μυροδοχείο. 

Παράλληλα: 

Agora XII, πίν. 63, αρ.1491, 325- 300 π.Χ. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, σφαιρικός τύπος-σβούρα, τελευταίες δεκαετίες 4ου – 

α΄μισό του 3ου αι. π.Χ. 

22. Λύχνος. 

23. Σκύφος αττικού τύπου. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν.16, αρ. 349, 400- 375 π.Χ. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, με ισορροπημένο περίγραμμα (συντηρητική μορφή), 4ος 

αι. π.Χ. 

24. Κυαθίσκος (κυλινδρικός). 

25. Λεκανίδα με κάλυμμα 

26. «Καρποδόχη» 

27. Άβαφη πρόχους  
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28. Μικρά τεμάχια χαλκού επιχρυσωμένα στην περιοχή του κρανίου, προφανώς, 

από διάδημα. 

 

Χρονολόγηση: Τελευταίες δεκαετίες 4ου –αρχές του 3ου αι. π.Χ. 

ΠΙΘΟΣ XIX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 355 ). 

 

Θέση: Ο τάφος εντοπίζεται σε βάθος 1,93μ., 2,20μ. βορειοανατολικά του ΠΘ.VIII, 

(β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ο πίθος είναι 

κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Το στόμιό του καλυπτόταν από 

επίπεδη καλυπτήρια κεραμίδα στέγης  (στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1α. Μελαμβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 5585  

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,131μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στη μία λαβή, στο σώμα 

και στο χείλος. Φέρει λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΙΧ.5 α (βλ. Παράλληλα). 

1β.Κάλυμμα λεκανίδας Κ 5585 

Ύψ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,049, διάμ. επιφ. κομβ. 0,070μ.  

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

κομβίο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΙΧ.5 β. 

Παράλληλα:  
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Το κάλυμμα παρουσιάζει ομοιότητες με το παράδειγμα Agora XII, πίν. 41, 

αρ.1237, 425-400 π.Χ. 

 

2-10. Εννέα χάλκινα νομίσματα:   

2. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4058. SNG Cop.αρ.65-71 και 74-7 (338 -300π.Χ.) 

3. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4059.                              » 

4. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4060.                              » 

5. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4061.                              » 

6. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4062.                              » 

7. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4063.                              » 

8. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4064.                              » 

9. Χάλκινο νόμισμα Χαλκιδαίων, Ν 4065. SNG Cop.αρ.443-6 (369 -313π.Χ.) 

10.Χάλκινο νόμισμα Ιστιαίας, Ν 4066.                              » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 67. 

 

11. Λύχνος  

12. Τεμάχια «καρποδόχης» 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο γ΄τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 

Τα νομίσματα προσφέρουν μία χρονολόγηση του τάφου μετά το 369 ή 338 π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 356). 

 

Θέση: Ο τάφος εντοπίζεται 0,75μ. βόρεια του Ε.4 και σε βάθος 1,78μ. από το 

σημείο Θ, που τοποθετείται 0,06-0,07μ. βαθύτερα από το σημείο Ε, σημείο 
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αναφοράς των έως τώρα υψομετρικών αποστάσεων, σύμφωνα με το ανασκαφικό 

ημερολόγιο, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνται σε καλή κατάσταση το κρανίο και τα 

μηριαία οστά. Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο φυλάσσεται στις αποθήκες της 

ΙΔ΄ΕΠΚΑ και δόθηκε για μελέτη.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για γυναίκα 

μεταξύ 25 και 35 ετών και ότι παρατηρήθηκε τερηδόνα στα δόντια της.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1-3. Τρεις μελαμβαφείς σκύφοι  

4-9. Έξι πινάκια 

10. Κύλικα τύπου Bolsal   

Παράλληλα:  

Agora XII, αριθ. 541, 420 π.Χ. 

11-12. Δύο άβαφες πρόχοι. 

 Όμοιες με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2, (βλ. Παράλληλα). 

13. Ληκύθιο 

 

Χρονολόγηση:  Αβέβαιη, λόγω έλλειψης στοιχείων για τα κτερίσματα του τάφου. 

Ωστόσο, με βάση την κύλικα Bolsal και τα υπόλοιπα γνωστά συνευρήματα, 

καθώς και τη θέση του τάφου,  θα πρέπει να προταθεί μία χρονολόγηση γύρω 

στο δ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XXI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 357 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 3μ. δυτικά του ΠίΘ.XVII και 1μ. ανατολικά του 

ΠΘ.XXII, (β΄συστάδα). 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο, τμηματικά σωζόμενο. Στόμιο 

καλυμμένο με επίπεδη καλυπτήρια κεραμίδα στέγης (στρωτήρα).  

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν διατηρούνται.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Ομφαλωτό πινάκιο (φιάλη) Κ 8682 

Ύψ. 0,040-0,050, διάμ. χείλ. 0,283μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Σώμα βαθύ, 

σχεδόν κωνικό. Χείλος ίσιο. Στην εσωτερική περιφέρεια του χείλους ρηχή 

αυλάκωση. Στο κέντρο του πυθμένα προεξέχων ομφαλός και γύρω από αυτόν 

δύο εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. Εξωτερική όψη ομφαλού κοίλη. Πηλός 

καστανόχρωμος έως και καστανέρυθρος. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στον 

ομφαλό, καθώς και στη ζώνη του χείλους.  

Παράλληλα: 

Ως προς τον ομφαλό πλησιάζει πολύ: Agora XII, σ. 229, πίν. 33, αρ. 883, 375-

350 π.Χ. 

 

2. Ομφαλωτό πινάκιο (φιάλη) Κ 8742 

Ύψ. 0,050-0,055, διάμ. χείλ. 0,275μ 

Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται με λευκό επίχρισμα. Ίχνος γαλάζιου 

επίθετου χρώματος κοντά στον πυθμένα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

3-8. Έξι ομφαλωτά πινάκια (- φιάλες)  

Πιθανότατα, όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 
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9. Μελαμβαφής κύλικα – σκύφος Κ 3840  

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,116μ. 

Ακέραιη. Βάση βαθμιδωτή. Σώμα ημισφαιρικό. Λαβές οριζόντιες, υπερυψωμένες, 

κυκλικής διατομής που εκφύονται στο μέσον περίπου του σώματος του αγγείου. 

Χείλος πεπλατυσμένο, έξω νεύον. Στο εσωτερικό του πυθμένα του εμπίεστο 

ανθέμιο, εντός ακιδωτού κοσμήματος. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό στιλπνό 

γάνωμα καλύπτει την επιφάνειά του, εκτός λεπτής αυλάκωσης στην κατώτερη 

ζώνη του σώματος και την κάτω επιφάνεια της βάσης, που έχουν παραμείνει στο 

χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Agora XII, σ. 280, πιν. 27, αρ. 622 (400- 380 π.Χ.) και αρ. 623 (380 π.Χ.) 

 

10. Μελαμβαφής κύλικα – σκύφος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

 

11. Μελαμβαφής κάνθαρος με πλαστικό χείλος και κάθετες ραβδώσεις στο σώμα   

Κ 3843 

Ύψ. 0,076, διάμ. βάσ. 0,056μ. διάμ. χείλ. 0,094 

Ακέραιος. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση σχεδόν κωνική με δύο επάλληλα 

άνισα δαχτυλίδια, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Στέλεχος βραχύ, σχεδόν 

ανεπαίσθητο. Σώμα ημισφαιρικό, πεπιεσμένο με δισκόμορφο έξαρμα και κάθετες 

ραβδώσεις. Λαιμός ευρύς, κυλινδρικός. Λαβές κάθετες, μεγάλες, πεπλατυσμένες, 

με σχεδόν οριζόντιες αποφύσεις στη ράχη. Χείλος πλαστικό. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, απολεπισμένο κατά 

τόπους, εκτός αυλάκωσης στην κάθετη επιφάνεια της βάσης και στην κάτω 

επιφάνειάς της που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Agora ΧΙΙ, πίν. 29, αρ. 700, (moulded rim and plain rim), 350- 325 π.Χ. και 

αρ.704, 320- 310 π.Χ. 
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12. Μελαμβαφής κάνθαρος με πλαστικό χείλος και κάθετες ραβδώσεις στο σώμα   

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.11 (βλ. Παράλληλα). 

 

13α. Μελαμβαφής λεκανίδα - πυξίδα με κάλυμμα Κ 3842  

Ύψ. 0,082, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,103μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, σφαιρικό. Στο 

ύψος του χείλους και σε ισομεγέθεις αποστάσεις τέσσερις μικρές οριζόντιες 

αποφύσεις με διάτρητες οπές για την πρόσδεση του καλύμματος. Χείλος λεπτό με 

ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός 

καστανέρυθρος. Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό 

γάνωμα, εκτός της κάθετης και κάτω επιφάνειας της βάσης που παραμένουν στο 

χρώμα του πηλού.  

13β. Κάλυμμα λεκανίδας - πυξίδας Κ 3842 

Ύψ. 0,051, διάμ. χείλ. 0,111, διάμ. επιφ. κομβ. 0,036μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα. Σώμα κωνικό. Χείλος που σχηματίζει ορθή 

γωνία με το σώμα. Κομβίο κυλινδρικό, με επίπεδη και διευρυμένη την ανώτερη 

απόληξη, στην επιφάνεια της οποίας δύο μικρές διάτρητες οπές. Πηλός 

καστανέρυθρος. Εσωτερικά παραμένει στο χρώμα του πηλού. Εξωτερικά 

καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό γάνωμα, εκτός μιας λεπτής αυλάκωσης 

στην περιφέρεια της εξωτερικής επιφάνειας, της επίπεδης και τμήμα της κάθετης 

επιφάνειάς του κομβίου. 

Παράλληλα: 

Δακορώνια 2006, σ. 44, εικ. 47, (μελαμβαφείς πυξίδες κλασικής περιόδου από τη 

θέση Χιλιαδί Προσκυνά). 

 

14α. Μελαμβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 3841 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,146μ. 

Ακέραιη. Μελανό στιλπνό γάνωμα. Βάση σχεδόν κωνική. Σώμα βαθύ, με 

καμπύλο περίγραμμα. Λαβές οριζόντιες ταινιωτές, ελαφρώς υπερυψωμένες που 

εκφύονται κάτω από τη ζώνη του χείλους. Χείλος λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη 

«πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά 
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και εξωτερικά καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό γάνωμα, εκτός της κάτω 

επιφάνειας της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

14β. Κάλυμμα λεκανίδας Κ 3841 

Ύψ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,153, διάμ. επιφ. κομβ. 0,040μ.  

Ακέραιο. Σώμα κωνικό. Χείλος σε ορθή γωνία με το σώμα. Κομβίο κυλινδρικό, 

στο κέντρο της οποίας αβαθής βάθυνση. Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά 

παραμένει στο χρώμα του πηλού. Εξωτερικά καλύπτεται από αμελές μελανό 

θαμπό γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο. Δύο λεπτές αυλακώσεις, μία στο 

χείλος και μία στο μέσον του σώματος, που παραμένουν στο χρώμα του πηλού, 

διατρέχουν την περιφέρειά του. 

Ως προς το σχήμα παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΧ.5 α-β. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora ΧΙΙ, πίν. 41, αρ. 1225, 450-

425 π.Χ. 

Δακορώνια 1997, σ. 43, πίν. 25 γ-δ (από το νεκροταφείο της Παλαιοκάστρα 

Μεγαπλατάνου). 

 

 

15. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης ανδρικής μορφής με ιμάτιο Ε 3334 

Ύψ. 0,333μ. βάσ. 0,104Χ 0,76μ. 

Ακέραιο. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι συμπαγής. Πίσω όψη 

αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια σχεδόν οπή εξαερισμού (διαστάσεων: 0,155 Χ 

0,064μ.).  Βάση ψηλή, ορθογώνια. Η μορφή είναι γυμνή με ιμάτιο ριγμένο στους 

ώμους, στέκεται όρθια, στηριζόμενη στο δεξί της πόδι και προβάλλει το αριστερό. 

Το δεξί χέρι είναι τεντωμένο κατά μήκος του μηρού και συγκρατεί, μάλλον, την 

παρυφή του ιματίου, ενώ το αριστερό κάμπτεται στον αγκώνα και κρατά 

δυσδιάκριτο αντικείμενο στο στήθος (ίσως πετεινός). Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου διακρίνονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω με 

κυματοειδείς αυλακώσεις, αφήνοντας το μέτωπο ελεύθερο. Μάλλον, φέρει διπλή 

στεφάνη στην κεφαλή. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα, απολεπισμένο 
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κατά τόπους και ίχνη δύο ερυθρών ταινιών στη βάση και ερυθρού επιχρίσματος 

στο σώμα και στα μαλλιά. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει τα χαρακτηριστικά του ειδωλίου ανδρικής μορφής: Goldman-Jones 

1942, σ. 403, αρ. ΙΙΙ-b-9, group F, 390- 350 π.Χ. 

16-22. Επτά ειδώλια ιστάμενης ανδρικής μορφής με ιμάτιο. 

Πιθανότατα, όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.15.  

23-24. Δύο σκύφοι 

25. Μελαμβαφές άωτο κυάθιο 

26. Πινάκιο 

27-28. Δύο άβαφες πρόχοι 

29. Αρυβαλλοειδές ληκύθιο με διακόσμηση ανθεμίου 

30. Κάνθαρος με δακτυλιόσχημη βάση 

31. Τμήματα ειδωλίων 

 

Εκτός του πίθου: 

 

32. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3844 

Ύψ. 0,070, διάμ. βάσ. 0,046, διάμ. χείλ. 0,078μ.  

Ελλιπής σε πολύ μικρό τμήμα της κερατοειδούς απόφυσης της μιας εκ των δύο 

λαβών του. Συμπληρώθηκε στη βάση, στο κατώτερο τμήμα του σώματος και στο 

χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη (σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22). Στην κάτω 

επιφάνεια της βάσης δύο ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XΧV.22 (βλ. Παράλληλα). 

 

33. Σιδερένιο ξίφος  Μ 7708 α-δ 

33α-β: Δύο τμήματα λεπίδας σιδερένιου ξίφους 

Συν.σωζ. μήκ. 0,313, πλάτ. 0,048-0,051, πάχ.0.003μ. 

Ελλιπές στη λαβή και στη μυτερή του απόληξη. Τμήμα λεπίδας επίπεδο και  

πεπλατυσμένο. Έντονα οξειδωμένο. Κακή κατάσταση διατήρησης. 

33γ: Τμήμα πιθανότατα της λεπίδας  



80 

 

33δ: Τμήμα πιθανότατα της λαβής 

Συν.σωζ. μήκ. 0,063, πλάτ. 0,018, πάχ.0.004μ 

Ορθογώνιου σχήματος. Στην μία επίπεδη επιφάνειά του διατηρούνται δύο 

σιδερένιοι ήλοι και το αποτύπωμα ενός τρίτου. Ίσως, επρόκειτο για τμήμα λαβής 

εγχειριδίου. Έντονα οξειδωμένο. Κακή κατάσταση διατήρησης. 

(Βλ.σχέδιο Α΄τόμος, σ. 358). 

 

34. Ειδώλιο ιστάμενης ανδρικής μορφής με ιμάτιο 

35. Ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής 

36-43. Οκτώ ομφαλωτά πινάκια (-φιάλες)  

44. Μελαμβαφής σκύφος 

45. Κάνθαρος 

46. Σιδερένια στλεγγίδα 

47. Τμήματα ειδωλίων 

Σημείωση: Τα υπ.αρ.3-8 και 36-42 είναι δυνατόν να ταυτιστούν με τα Κ 8685, Κ 

8705-8710, Κ 8740-8741, Κ 8743, Κ 8752, Κ 8688, Κ 8695, από τον Κατάλογο 

των κτερισμάτων  χωρίς ακριβή ένδειξη του τάφου, σ. 490 - 91.  

 

Χρονολόγηση : β΄με γ΄τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 360 - 1). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1μ. δυτικά του ΠΘ.XXI, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ο πίθος είναι τμηματικά 

σωζόμενος. Το στόμιό του καλυπτόταν με επίπεδη καλυπτήρια κεραμίδα στέγης 

(στρωτήρα).  
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Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρείται το κρανίο, το οποίο φυλάσσεται στις 

αποθήκες της ΙΔ΄ΕΠΚΑ και δόθηκε για μελέτη.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για 

γυναίκα μεταξύ 30 και 35 ετών. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1α. Τμήματα χάλκινου δίσκου κατόπτρου Μ 4706 

Μέγ. μήκος α΄ τμήματος: 0,70μ. 

Μέγ. μήκος β΄ τμήματος: 0,70μ 

Μέγ. μήκος γ΄ τμήματος: 0,50μ 

Συνολική διάμ. δίσκου: 0,110μ. (μετά από  αποκατάσταση) 

Τέσσερα μεγάλα τμήματα και πολλά θραύσματα δίσκου κατόπτρου. Η επιφάνειά 

τους ελαφρώς διαβρωμένη. Φέρει πράσινη και καστανή πάτινα.  

1β. Δακτυλιόσχημη λαβή αποκολλημένη Μ 4706 

Διάμ. κρίκου 0,022 Χ μήκ. 0,51μ. 

Λαβή ακέραιη, αποκολλημένη από τον δίσκο. Αποτελείται από μακρύ λεπτό 

στέλεχος κυκλικής διατομής, πεπλατυσμένο στις απολήξεις του. Το κυρίως σώμα 

του είναι λυγισμένο, ώστε να σχηματίζει κρίκο και τα άκρα του διευρυμένα (για τη 

συγκόλληση του δίσκου). Η λαβή είναι συνηθισμένου τύπου Ω. Διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. 

Παράλληλα: 

Για τη λαβή: Olynthus X, σ. 204, πίν. LIV, αρ. 651, Type ΙΙ: οριζόντιος. 

Παπαποστόλου 1977, σ. 333- 334.Μυλωνάς 1876, σ. 5. 

Για τον δίσκο: Olynthus X, σ. 171- 72, πίν. XΧΧI, αρ. 515 και 516, Type IΙΙ: 

επίπεδοι, 4ος αι. π.Χ. 

 

2-3. Δύο άβαφες πρόχοι  

4. Λεκανίδα με κάλυμμα 

5-6. Δύο πινάκια 
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7. Ληκύθιο κοσμημένο με δικτυωτό πλαίσιο.  

Παράλληλα: 

Ο γνωστός τύπος ληκύθιου με δικτυωτό πλαίσιο χρονολογείται στα μέσα του 4ου 

αι. π.Χ.: Αρχαία Μακεδονία 1988, σ. 311, λ. 265.) 

 

Εκτός του πίθου: 

 

8. Μόνωτο κύπελλο με πλαστικές ραβδώσεις στο σώμα Κ 3831. 

Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. στόμ. 0,062μ. 

Ακέραιο. Αποκρούσεις στη βάση. Βάση ψηλή, δισκόμορφη. Σώμα ημισφαιρικό με 

κατακόρυφες πλαστικές ραβδώσεις. Λαιμός ευρύς, κυλινδρικός. Χείλος έξω νεύον 

και λοξότμητο. Λαβή διπλή, κάθετη που εκφύεται από το λαιμό και απολήγει στο 

σώμα. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, 

απολεπισμένο σε αρκετά σημεία.  

Παράλληλα: 

Μόνωτο κύπελλο με ριπιδωτή διακόσμηση, 5ος αι. π.Χ.  από τάφο στη Στυλίδα, 

(αδημοσίευτο, Μουσείο Λαμίας, προθήκη κλασικών-ελληνιστικών χρόνων, 

αρ.37).  

 

9. Τμήμα κορμού και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 

3326  

Σωζ. ύψ. 0,094μ. 

Ελλιπές στο κατώτερο τμήμα του σώματος από το ύψος των γονάτων. Κοίλο 

εσωτερικά. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με οπή εξαερισμού (σωζ. διαστάσεων: 0,035 

Χ 0,030μ.). Η μορφή στέκεται όρθια, στηριζόμενη μάλλον στο δεξί πόδι και 

προβάλλει το αριστερό. Τα χέρια της είναι λυγισμένα, το αριστερό τοποθετημένο 

πίσω στη μέση και το δεξί φαίνεται να συγκρατεί το ιμάτιο. Η μορφή είναι 

ενδεδυμένη με μακρύ, μάλλον, χιτώνα και τυλιγμένη με ιμάτιο. Η κεφαλή της 

κλίνει ελαφρώς προς τα δεξιά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της 

διακρίνονται αδρά. Τα μαλλιά της χτενισμένα γύρω από το μέτωπο. Στην κεφαλή, 



83 

 

μάλλον, φέρει στεφάνη και είναι τυλιγμένη με το ιμάτιο. Πηλός καστανόχρωμος. 

Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του. 

 

10. Αβαθής μελαμβαφής σκύφος 

11. Πινάκιο 

12. Τμήματα ειδωλίων 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΙΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 362 - 3). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,23μ. βόρεια του ΠΘ.ΧΧΙ και σε βάθος 1,80μ.από 

το σταθερό σημείο Η, (β΄συστάδα). 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Το στόμιο του πίθου ήταν 

στραμμένο προς τα ανατολικά. Ο πίθος είναι σπασμένος στη βάση του και 

συγκολλημένος με μολύβδινους συνδέσμους από την αρχαιότητα, σχηματίζοντας 

πλέγμα σε κυκλική διάταξη.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνται το κρανίο και τα μηριαία οστά. Δεν 

περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους Μ 5356 

Μέγ. μήκ. : 0,065μ., πλάτ. 0,030μ., πάχ. 0,008μ. 

Έξι μεγάλα τμήματα σιδερένιου ξίφους.  
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2. Θραύσματα, πιθανότατα, στλεγγίδας Μ 5356 

Κτερίσματα ασαφή ως προς τη θέση τους εντός ή εκτός πίθου : 

 

3. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3739 

Ύψ. 0,203, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα, τη μία λαβή 

και το χείλος. Πλαστικό έξαρμα στο μέσον ύψους του στελέχους του. Η κάθετη 

επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3740 

Ύψ. 0,212, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Πλαστικό έξαρμα στο μέσον ύψους του στελέχους του. Η κάθετη επιφάνεια της 

βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού. Το μελανό γάνωμα κατά ένα μεγάλο 

μέρος καστανό, λόγω κακής όπτησης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

5. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3741 

Ύψ. 0,193, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Ελλιπής στη μία λαβή και στο μεγαλύτερο τμήμα της δεύτερης. Η κάθετη 

επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

6. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4101 

Ύψ. 0,120, διάμ. βάσ. 0,081, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Κερατοειδής απόφυση 

στο κατώτερο τμήμα των λαβών.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2 (βλ. Παράλληλα). 
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7. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3748 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,085μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Ελλιπής στη μία λαβή του και σε ένα μικρό τμήμα της άλλης. Βάση 

δακτυλιόσχημη. Σώμα με λιγότερο έντονο κοιλόκυρτο περίγραμμα. Λαβές 

οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλόσχημες, που εκφύονται στη ζώνη λίγο κάτω 

από το χείλος. Χείλος ίσιο. Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Το μελανό θαμπό 

γάνωμα που καλύπτει το αγγείο σε μεγάλο μέρος της εξωτερικής του επιφάνειας 

γίνεται καστανέρυθρο από αποτυχημένο ψήσιμο. Στο χρώμα του πηλού έχουν 

παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από τρεις ομόκεντρους κύκλους, 

των οποίων το κέντρο δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο μελανού χρώματος. 

Παράλληλα:  

Corinth VII, ΙΙΙ, πίν. 13, 50, αρ. 311, δ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Agora XII, πίν. 16, αρ. 347, 420- 400 π.Χ., αρ. 348, 400 π.Χ. 

 

8. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3753 

Ύψ. 0,078 διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,088μ. 

Ακέραιος. Η κάτω επιφάνεια της βάσης κοσμείται με τρεις ομόκεντρους μελανούς 

κύκλους. Στη ζώνη κάτω από τις λαβές graffiti: ΜΕΙΞΙΛΑ με όρθια ανδρική 

φιγούρα κάτω από τη μία λαβή και ΙΟ κάτω από την άλλη. Η φιγούρα είναι γυμνή, 

σχηματικά αποδοσμένη, κοιτά προς τα αριστερά και στηρίζεται σε βακτηρία. Η 

κεφαλή είναι όνου και πρόκειται, πιθανότατα, για απεικόνιση ονοκέφαλου 

Σατύρου. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

Agora XXI, σ. 23 -30 (σύμβολα ιδιοκτητών) και παρόμοιο παράδειγμα σ.36, πίν. 

15,  F 98 (ύστερος 5ος αι. π.Χ., επιγραφή Μειξ ( ..), όνομα γνωστό στην Αττική τον 

πρώιμο 4ο αι. π.Χ.). Fraser - Matthews  2000, σ. 273 (ως προς το όνομα). 

 

9. Άβαφη πρόχους Κ 8756  

Σωζ. ύψ. 0,180, διάμ. βάσ. 0,115μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Ελλιπής στο 

μεγαλύτερο τμήμα του λαιμού και του στόμιου. Βάση πλατιά, σχεδόν 

αδιαμόρφωτη. Σώμα σφαιρικό, έντονα πεπιεσμένο. Τμήμα σωζόμενου λαιμού 

υπερβολικά βραχύ. Τμήμα σωζόμενου χείλους ευρύ, λοξότμητο και εξωστρεφές. 

Λαβή κάθετη, υπερυψωμένη, ελλειπτικής διατομής που εκφύεται από το χείλος 

και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Αραιό υπόλευκο 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου, απολεπισμένο σε ορισμένα 

σημεία και κατά τόπους γκριζωπό λόγω κακής όπτησης. 

Παράλληλα: 

Δακορώνια 1997, σ. 44 (από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. έως και το τέλος του 3ου αι. 

π.Χ.) 

 

10-11. Τρεις μελαμβαφείς κάνθαροι 

12-13. Δύο άβαφες πρόχοι 

14-24. Δέκα μελαμβαφείς σκύφοι 

25-26. Δύο κύλικες – σκύφοι  

27. Τεμάχια λεκανίδας 

28. Μελαμβαφής λύχνος 

29. Ειδώλιο ανδρός 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο δ΄τέταρτο του 5ου αι.. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XXIV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 363 - 6). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,40μ. νότια του Ε.5 (β΄συστάδα).  
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Έχει ύψος 

1,19μ. και διάμετρο 0,90μ. Το στόμιό του είναι στραμμένο προς τα ανατολικά και 

καλύπτεται με πήλινη πλάκα, διαστάσεων: μήκους 0,50 Χ 0,03-0,06μ. πάχους. 

Παρατηρείται ελλειψοειδούς σχήματος εγχάραξη σε τμήμα του σώματος του 

πίθου και στο κάλυμμα του στόμιού του για τη διευκόλυνση προφανώς του 

ενταφιασμού (ώστε να αφαιρείται και να επανατοποθετείται εύκολα το κάλυμμα 

του στόμιου). Ο νεκρός είναι τοποθετημένος με την κεφαλή στα ανατολικά. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρείται το κρανίο. Δεν περισυνελλέγη. 

 

Κτερίσματα:  

Εντός του πίθου : 

 

1. Πινάκιο με πολύχρωμη διακόσμηση σε λευκό βάθος Κ 8106 

Ύψ. 0,057, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,207μ 

Ακέραιο. Βάση επίπεδη. Σώμα βαθύ, σχεδόν κωνικό. Χείλος εξωστρεφές. Πηλός 

καστανέρυθρος. Εξωτερικά άβαφο και εσωτερικά υπόλευκο επίχρισμα με γραπτή 

πολύχρωμη διακόσμηση. Ανθέμια ερυθρού και μελανού επίθετου χρώματος 

εναλλάσσονται σε πλατιά ζώνη κάτω από το χείλος, στο οποίο περιτρέχει λεπτή 

ερυθρή ταινία. Ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι ερυθρού, κιτρινωπού και μελανού 

επίθετου χρώματος προς το κέντρο του αγγείου, το οποίο δηλώνεται με ολόβαφο 

ερυθρό κύκλο.  

Παράλληλα: 

Παρόμοιο από το νεκροταφείο της Παλαιοκάστρα Μεγαπλατάνου: Δακορώνια 

2006, σ. 35, εικ. 36.  

 

2. Πινάκιο με πολύχρωμη διακόσμηση σε λευκό βάθος Κ 8107 

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,212μ 

Ανθέμια μελανού επίθετου χρώματος εναλλάσσονται με επάλληλες γωνίες 

ερυθρού και κιτρινωπού χρώματος και κάθετα λογχόσχημα σχηματοποιημένα 

φύλλα μελανού χρώματος, σε πλατιά ζώνη κάτω από το χείλος.  
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Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧIV.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3707 

Ύψ. 0,076, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,083μ. 

Ακέραιος. Το κατώτερο τμήμα του σώματος παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3706 

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,087μ. 

Στη ζώνη κάτω από τη μία λαβή υπάρχει graffito Τ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

5. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3708 

Ύψ. 0,078, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,084μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

6. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3709 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,090μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

7. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3710 

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,092μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα. Το κατώτερο τμήμα του σώματος 

παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

8. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3711 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,089μ. 
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Κατά τόπους στο ανώτερο τμήμα του σώματος καστανέρυθρο έως και ερυθρό, 

λόγω κακής όπτησης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

9. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3712 

Ύψ. 0,076, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,094μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

10. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3713 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,084μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα. Απολεπισμένο σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

11.  Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3714 

Ύψ. 0,074, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,085μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

12. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου  Κ 3715 

Ύψ. 0,070, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,083μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

13. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3718 

Ύψ. 0,076, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,085μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και το χείλος. 

Ελλιπής στη μία λαβή, σε μεγάλο τμήμα της δεύτερης και σε μικρά τμήματα του 

χείλους. Λόγω κακής όπτησης κατώτερο τμήμα του σώματος ερυθρό και ανώτερο 

καστανέρυθρο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

14. Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου Κ 3716 
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Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,091μ. 

Ακέραιος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.6.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

15. Μελαμβαφής σκύφος  κορινθιακού τύπου Κ 3717 

Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,089μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.6.1. 

 

16. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal με εμπίεστο διάκοσμο στον πυθμένα Κ 

3719 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ακέραιη. Στον πυθμένα διακοσμείται με τέσσερα ανθέμια σε ακτινωτή διάταξη.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.1 (βλ. Παράλληλα).   

 

17. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal  Κ 3721 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,093μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.1. 

 

18. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal  Κ 3720 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.1. 

 

19. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης ανδρικής μορφής  Ε 3323 

Ύψ. 0,089 διάμ. βάσ. 0,43 Χ 0,29μ. 

Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή 

που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, χωρίς οπή εξαέρωσης. Μικρή 

οπή, ακανόνιστου σχήματος μεταξύ των κάτω άκρων. Βάση χαμηλή ορθογώνια. 

Η μορφή είναι καθιστή με τα γόνατα μπροστά της, τα οποία προφανώς κρατούσε 

με τα χέρια της. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Στην 

κεφαλή φορά πέτασο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα, απολεπισμένο 
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κατά τόπους και ερυθρό επίθετο χρώμα στη βάση, τον λαιμό, τα μαλλιά, το 

πρόσωπο και στο καπέλο.  

Παράλληλα: 

Higgins 1954, σ. 222,  πίν. 114, αρ. 833 και 834, (Βοιωτία Hermes squatting) 

μέσα 5ου αι.π.Χ. 

 

20. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3298  

Ύψ. 0,105 διάμ. βάσ. 0,03 Χ 0,022μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την 

κεφαλή που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, χωρίς οπή εξαερισμού. 

Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση ορθογώνια. Η μορφή στέκεται όρθια, 

στηριζόμενη στο αριστερό της πόδι και προβάλλει το δεξί. Το αριστερό χέρι είναι 

τεντωμένο κατά μήκος του μηρού και το δεξί, μάλλον, κάμπτεται και συγκρατεί 

την παρυφή του ιματίου. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται αδρά. 

Τα μαλλιά της είναι ίσως μαζεμένα προς τα πίσω γύρω από το μέτωπο. Στην 

κεφαλή φορά, μάλλον, πόλο. Η μορφή είναι ενδεδυμένη, πιθανότατα, με χιτώνα 

που δημιουργεί απόπτυγμα και ίσως με ιμάτιο επάνω από αυτό. Πηλός 

καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο 

κατά τόπους. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει τα χαρακτηριστικά του γυναικείου ειδωλίου: Goldman-Jones 1942, II-b-

2, σ. 380, Group B, 525-480 π.Χ. 

 

21-23. Τρία ομφαλωτά πινάκια – φιάλες (που διατηρούν κόκκινο και γαλάζιο 

χρώμα) 

24-33. Δέκα πινάκια 

34. Λεκανίδα με κάλυμμα 

35. Κανθαρίσκος 

36. Υδρία 

37-38. Δύο άβαφες πρόχοι 

39. Ειδώλιο γυναικείας ιστάμενης μορφής 
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Χρονολόγηση: Γύρω στο δ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XXV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 367 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται δυτικά του ΠΘ.XXIII, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος διατηρείται 

ακέραιος και έχει ύψος 0,87μ. και διάμετρο 0,70μ. Το στόμιό του ήταν στραμμένο 

προς τα ανατολικά και καλυπτόταν με πήλινη πλάκα, διαστάσεων: μήκους 0,50 Χ 

0,03-0,05μ. πάχους. Παρατηρείται ελλειψοειδούς σχήματος εγχάραξη σε τμήμα 

του σώματος του πίθου για την τοποθέτηση του νεκρού και των κτερισμάτων του.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρείται μόνο το κρανίο, τοποθετημένο στα 

ανατολικά. Δεν περισυνελλέγη.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση πλοχμού στην περιφέρεια  

Κ 3765 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,121μ. 

Ακέραιη. Πηλός καστανού χρώματος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και 

εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, κατά τόπους καστανέρυθρο, εκτός από την 

εσωτερική όψη των λαβών, την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης, πλατιά 

ζώνη στο ύψος των λαβών και λεπτότερη στο κάτω τμήμα του σώματός της και 
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στον πυθμένα το μετάλλιο που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. Την 

εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμούν κυματοειδείς οριζόντιες ταινίες 

(σχηματοποιημένος πλοχμός) μελανού επίθετου χρώματος. Στην κάτω επιφάνεια 

της βάσης πλατιά ταινία μελανού επίθετου χρώματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVIII.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής με πόλο Ε 3322 

Ύψ. 0,182 διάμ. βάσ. 0,045 Χ 0,40μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπές στον δεξί ώμο και το χέρι μέχρι το 

ύψος του αγκώνα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι συμπαγής. 

Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια οπή εξαερισμού. Βάση ορθογώνια. Η 

μορφή στέκεται όρθια, στηριζόμενη στο αριστερό της πόδι και προβάλλει το δεξί. 

Τα χέρια είναι τεντωμένα κατά μήκος των μηρών και συγκρατούν το ένδυμα. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Φορά πόλο στην κεφαλή. 

Είναι ενδεδυμένη με πέπλο ζωσμένο στη μέση, σχηματίζοντας το απόπτυγμα και 

πάνω από αυτό με ιμάτιο. Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει 

την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. 

Παράλληλα: 

Goldman-Jones 1942, σ. 384, αρ.II-α-2, Group C, 480- 450 π.Χ. 

 

3. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3299  

Ύψ. 0,087 διάμ. βάσ. 0,043 Χ 0,021μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του κατώτερου 

αριστερού μέρους του σώματος και της βάσης.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3300 

Ύψ. 0,085 διάμ. βάσ. 0,038 Χ 0,021μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8. 
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5. Επάνω κορμός και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 

3336  

Σωζ. ύψ. 0,220μ. 

Ελλιπές στο κατώτερο τμήμα του κορμού, από το ύψος των γονάτων και κάτω. 

Οπή εξαερισμού σωζόμενων διαστάσεων: 0,102 Χ0,050μ. Ίχνη κιτρινωπού και 

κοκκινωπού επίθετου χρώματος στο ένδυμα, στα μαλλιά, στο στόμα, στα μάτια 

και στη βάση.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης ανδρικής μορφής με λοξό ιμάτιο Ε 3373 

Ύψ. 0,166 διάμ. βάσ. 0,042 Χ 0,31μ. 

Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Κοίλο 

εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, 

με ορθογώνια οπή εξαερισμού (διαστάσεων: 0,072 Χ 0,033μ.). Βάση ορθογώνια. 

Η μορφή στέκεται όρθια, στηριζόμενη στο αριστερό της πόδι και προβάλλει το 

δεξί. Το δεξί χέρι είναι τεντωμένο κατά μήκος των μηρών και το αριστερό 

κάμπτεται ελαφρώς και συγκρατεί, μάλλον, την παρυφή του ιματίου. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται αδρά. Τα μαλλιά μαζεμένα προς τα 

πίσω, σχηματίζοντας μικρούς στρογγυλούς βοστρύχους γύρω από το μέτωπο. Η 

μορφή είναι γυμνή στο στήθος και φέρει λοξά δεμένο το ιμάτιο. Πηλός καστανού 

ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο 

κατά τόπους. 

Παράλληλα: 

Goldman-Jones 1942, σ. 396, αρ. II-d-1 Group E , 420- 390 π.Χ. 

 

7. Κύλικα –σκύφος 

8-9. Δύο πρόχοι 

10. Μικρή υδρία  

11. Πινάκιο 

12. Σκυφίδιο 

13. Χάλκινο ομφάλιο με έκτυπη παράσταση Πήγασου 
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14. Χάλκινο δαχτυλίδι 

15-18. Τέσσερα πήλινα σφονδύλια 

 

Εκτός του πίθου: 

 

19. Ερυθροβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 3759 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,089μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος, του χείλους και της μιας λαβής του. Καστανέρυθρο γάνωμα καλύπτει το 

αγγείο. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνεια της βάσης, εκτός 

από δύο ανισοπαχείς ομόκεντρους κύκλους. Στο μέσον του σώματος τρέχει την 

περιφέρεια του αγγείου λεπτή μελανή ταινία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

20. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3758 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,099μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Ελλιπής σε τμήμα του χείλους, του σώματος και στις 

δύο λαβές του.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

21. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3757 

Ύψ. 0,074, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,084μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Ελλιπής σε τμήμα του χείλους και του σώματος. 

Κατώτερο τμήμα του σώματος παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

22. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3764 

Σωζ. ύψ. 0,133, διάμ. χείλ. 0,090μ. 



96 

 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και στο χείλος. Βάση δισκόμορφη, με κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. 

Στέλεχος βραχύ. Σώμα χαμηλό με δισκόμορφο έξαρμα, λαιμός κυλινδρικός. 

Λαβές κάθετες ταινιωτές, που εκφύονται κάτω από το χείλος και απολήγουν στο 

δισκόμορφο έξαρμα, με κερατοειδείς αποφύσεις στη ράχη. Χείλος έξω νεύον. 

Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, απολεπισμένο κατά 

τόπους, εκτός της κάτω επιφάνειας της βάσης που παραμένει στο χρώμα του 

πηλού. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μελανό γάνωμα στο κοίλο εσωτερικό 

τμήμα της. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Agora XII, σ. 123.  

Agora XXIX, σ. 90 (special handles).  

 

23. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3802 

Ύψ. 0,09 διάμ. βάσ. 0,037 Χ 0,021μ. 

Ελλιπές σε τμήμα της κεφαλής και σε μεγάλο τμήμα του σώματος και της βάσης. 

Αποκεκρουσμένη η επιφάνεια του προσώπου.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI. 8 (βλ. Παράλληλα). 

 

24. Κύλικα –σκύφος 

25. Δύο μικρές υδρίες 

 

Κτερίσματα ασαφή ως προς τη θέση τους εντός ή εκτός πίθου: 

 

26. Μελαμαβαφής κύλικα χωρίς πόδι Κ 3762 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,112, διάμ. χείλ. 0,060μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα, το χείλος και στη 

λαβή. Σώμα βαθύτερο και βάση δακτυλιόσχημη σε σχέση με την υπ.αρ.ΠΘ.ΧV.2. 

Παρόμοια με την υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.2. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πίν. 39, αρ. 271.3, (Stemless),  490- 480 π.Χ. 
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Agora XII, πίν. 21, αρ. 452, Agora P 10359, 480 π.Χ. 

 

27.α) Ακέφαλος κορμός πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3305 

Σωζ. ύψ. 0,250 διάμ. βάσ. 0,074Χ 0,73μ. 

Είναι συγκολλημένος από δύο τμήματα. Ελλιπής στην κεφαλή και σε μικρό τμήμα 

του κάτω δεξιού μέρους του κορμού. Οπή εξαερισμού διαστάσεων: 0,154 Χ 

0,060μ. Βάση σχεδόν τετράγωνη. Έντονα απολεπισμένο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ. Παράλληλα). 

27.β) Αριστερό τμήμα βάσης πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 

3305 

Σωζ.ύψ. 0,07, σωζ.μηκ.0,068, σωζ.πλ. 0,0016μ. 

Διατηρείται τμήμα των δύο πλευρών της βάσης και το αριστερό πόδι από το ύψος 

του καρπού και κάτω. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα και ίχνη ερυθρού 

επιχρίσματος στα δάχτυλα.  

27.γ) Τμήμα κορμού από το ύψος του στήθους έως τον λαιμό πήλινου ειδωλίου 

ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3305 

Σωζ.ύψ. 0,060μ. 

Πίσω όψη αδιαμόρφωτη. Η μορφή είναι ενδεδυμένη μάλλον με πέπλο και πάνω 

από αυτό με ιμάτιο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους.  

27.δ) Αποκολλημένη κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 

3305 

Σωζ.ύψ. 0,085μ. 

Συμπαγής. Κλίση ελαφρώς προς τα δεξιά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

αποδίδονται με πλαστικό τρόπο. Τα μαλλιά είναι χτενισμένα με χωρίστρα 

προφανώς στη μέση, αφήνοντας το μέτωπο ελεύθερο. Στην κεφαλή φορά 

καλύπτρα. Πηλός καστανόχρωμος, τεφρός. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνεια, απολεπισμένο κατά τόπους. 

 

Χρονολόγηση : δ΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ ΧΧVI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 370). 

 

Θέση : Ο τάφος τοποθετείται 1,15μ. ανατολικά του ΠΘ.ΧΧΙΙΙ, (β΄συστάδα).  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Έχει ύψος 1,07μ. και 

σωζόμενη διάμετρο 0,70-0,76μ. Το στόμιό του καλυπτόταν με πήλινη πλάκα 

(καλυπτήρια στέγης). 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία : Δεν διατηρούνται τα οστά. 

 

Κτερίσματα :   

Εντός του πίθου:  

 

1. Μελαμβαφές «αλατοδοχείο»  Κ 4034 

Ύψ. 0,036, διάμ. βάσ. 0,030, διάμ. χείλ. 0,040μ. 

Ακέραιο. Στη βάση ίχνη ομόκεντρων εγχάρακτων κύκλων από τον τροχό.  

Παρόμοιο με το υπ.αρ. Ε.12.1. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 34, αρ. 912, (saltcellar: echinus wall) 450- 425 π.Χ. 

 

2-3. Δύο άβαφες πρόχοι . 

Παρόμοιες με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Ληκύθιο με διακόσμηση ανθεμίων 

5. Βαθύ άβαφο πινάκιο 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XXVIΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 371 - 2). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,80μ.δυτικά του ΠΘ.XXVI, (β΄συστάδα). 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Έχει ύψος 1,18μ. διάμετρο 

0,99μ. Δεν διατηρείται η καλυπτήρια πλάκα που κάλυπτε το στόμιό του.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν διατηρούνται τα οστά. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός πίθου:  

 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5567 

Ύψ. 0,025, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,168μ 

Συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του χείλους του. Η κυκλική βάθυνση στο κέντρο 

του πυθμένα είναι στενότερη και βαθύτερη σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.I.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5549 

Ύψ. 0,010, μήκ. 0,080, διάμ. βάσ. 0,042μ. 

Ακέραιος. Βάση υπερυψωμένη, αδιαμόρφωτη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα με 

καμπύλο περίγραμμα. Οπή πληρώσεως ευρεία με άνω κυρτή επιφάνεια. 

Μυκτήρας επιμήκης, με ωοειδή οπή και μυτερή απόληξη. Πηλός τεφρός. 

Καστανομέλανο γάνωμα καλύπτει το λυχνάρι, κατά τόπους ερυθρό, 

δημιουργώντας καταλειβάδες στην κάθετη επιφάνεια της βάσης. 

 

3. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής, υδριαφόρου Ε 3324 

Ύψ. 0,127διάμ. βάσ. 0,55 Χ 0,20μ. 

Είναι συγκολλημένο από τέσσερα τμήματα και ελαφρώς συμπληρωμένο στο 

σώμα του και σε τμήμα της βάσης. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που 

είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη. Βάση ορθογώνια. Η μορφή στέκεται 
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όρθια, έχοντας το άνετο αριστερό σκέλος πλάγια. Το αριστερό χέρι είναι 

τεντωμένο κατά μήκος των μηρών και συγκρατεί, μάλλον, την παρυφή του  

ενδύματος, ενώ το δεξί χέρι κρατά τη λαβή μιας υδρίας που στηρίζεται 

ανορθωμένη επάνω στο κεφάλι της μορφής. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

αποδίδονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά μαζεμένα προς τα πίσω. Η μορφή είναι 

ενδεδυμένη με χιτώνα ζωσμένο στη μέση που σχηματίζει απόπτυγμα. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, 

απολεπισμένο κατά τόπους.  

 

4. Τεμάχια λεκανίδας 

5. Μικρή «καρποδόχη» διακοσμημένη στο χείλος εξωτερικά με εναλλασσόμενα 

οριζόντια σιγμοειδή. 

 

Χρονολόγηση: Με βάση τη θέση του τάφου και τα κτερίσματά του, ο τάφος  θα 

πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧVIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 373). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,92μ. νοτιοδυτικά του ΠΘ.ΧΧVII, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος στο ανώτερο τμήμα του σώματός του. Έχει ύψος 1,27μ. και 

διάμετρο 1,03μ. Το στόμιο του πίθου ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά και 

καλυπτόταν με πήλινη πλάκα (καλυπτήρια στέγης), η οποία διατηρείται σε δύο 

τμήματα και επιδιορθωμένη με μολύβδινους συνδέσμους. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται ελάχιστα οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 
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Κτερίσματα:   

Εντός πίθου: 

1. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5549 

Ύψ. 0,08, μήκ. 0,082, διάμ. βάσ. 0,046μ. 

Ακέραιος. Βάση χαμηλότερη και μυκτήρας βραχύτερος σε σχέση με τον 

υπ.αριθμ.ΠΘ.XXVII.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧVII.2.  

 

 

2. Λεκανίδα με κάλυμμα. 

Πιθανότατα, όμοια με το υπ.αρ.ΠΘ.ΙΧ.5 α-β (βλ. Παράλληλα). 

3-4. Δύο άβαφες πρόχοι . 

Όμοιες, πιθανότατα, με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη, (λόγω έλλειψης στοιχείων). 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του πίθου θα πρέπει να προταθεί μία χρονολόγηση 

γύρω στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΙΧ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 374 - 5). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται δυτικά του ΠΘ.ΧΧVΙΙΙ και εντοπίζεται σε βάθος 

1,43μ., (β΄συστάδα).  

 



102 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος στο μεγαλύτερο τμήμα του. Διατηρούνται λίγα τμήματα του 

σώματός του και η βάση του. Έχει σωζόμενο ύψος 1,16μ. και διάμετρο 0,88μ.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται ελάχιστα οστά. Δεν περισυνελλέγησαν. 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. «Καρποδόχη» διακοσμημένη με κάθετες γραμμές στην περιφέρεια. 

Σημείωση: πιθανότατα ταυτίζεται με την υπ.αρ. Κ.4128. 

Καρποδόχη Κ 4128  

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,190μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Καστανομέλανο γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους καλύπτει το μισό τμήμα του 

σώματος εσωτερικά, από την περιφέρεια προς το κέντρο και εξωτερικά το 

κατώτερο τμήμα του σώματος και την άνω επιφάνεια του δίσκου της βάσης. 

Εξωτερικά στο ανώτερο τμήμα κοσμείται με κάθετα λογχόσχημα φύλλα. 

Εμφανίζει δισκόμορφη σχεδόν βάση, η οποία διαφέρει σε σχέση με την υπ.αρ. 

ΠΘ. L.3. 

Παρόμοια με την υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ. Παράλληλα). 

 

2-4. Τρία πινάκια. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Agora XII, πιν. 36, αρ. 1057, 350 π.Χ. 

 

5. Λεκανίδιο 

6-7. Δύο άβαφες πρόχοι  

8. Λύχνος 

9. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους 

Μία αχιβάδα 
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Εκτός του πίθου: 

 

10. Άβαφη πρόχους. 

Τμηματικά σωζόμενη. Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.10 (Βλ. Παράλληλα). 

 

11. Ληκύθιο με κόκκινο επίχρισμα 

Σημείωση: Πιθανότατα, ταυτίζεται με το υπ.αρ. Κ 4142. 

Ερυθροβαφές αρυβαλλοειδές ληκύθιο Κ 4142  

Ύψ.  0,098, διάμ. βάσ. 0,036, διάμ. στόμ. 0,030μ. 

Ελλιπές σε μεγάλο τμήμα του σώματος και στο μεγαλύτερο τμήμα της λαβής του. 

Επιφάνεια απολεπισμένη και φθαρμένη σε αρκετά σημεία. Βάση σχεδόν 

δισκόμορφη, με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό πεπιεσμένο. Λαιμός 

ψηλός. Στόμιο ευρύ, χοανόσχημο. Λαβή κάθετη ταινιωτή που εκφύεται από τον 

λαιμό και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανέρυθρος. Ερυθρή βαφή καλύπτει 

εξωτερικά το αγγείο εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένει στο 

χρώμα του πηλού.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει πολύ τα παραδείγματα  Agora XII, πίν. 38, αρ.1139 

(375-350 π.Χ.) και 1141 (325- 300 π.Χ.). 

Δακορώνια 1997, σ. 43, τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ. 

 

12. Φιαλίδιο τύπου «αλατιέρας» 

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν. 34, αρ. 938, 325 π.Χ. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο γ΄τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 



104 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΧ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 376). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 2,35μ. ανατολικά του ΠΘ.XI, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Έχει ύψος 1,40μ. και 

διάμετρο 1,07μ. Το στόμιο του πίθου καλυπτόταν με πλακοειδή πωρόλιθο και  

τμήμα πήλινης πλάκας (καλυπτήρια στέγης). 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται αποσαθρωμένα οστά. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Κανθαρίσκος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) και με κόσμημα «Δυτικής 

κλιτύος» Κ 5563 

Ύψ. 0,085, διάμ. βάσ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,090μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στη μία λαβή του και στο 

χείλος. Βάση ψηλή κωνική και λαβές ελαφρώς υπερυψωμένες. Στη ζώνη κάτω 

από το χείλος που ορίζεται από δύο λεπτές παράλληλες αυλακώσεις, φέρει ίχνη 

διακόσμησης τύπου «Δυτικής κλιτύος». Λογχόσχημα φύλλα αποδοσμένα με 

ωχροκίτρινο πηλό κρέμονται από γιρλάντα λευκού επίθετου χρώματος. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, εκτός από την 

κάθετη επιφάνεια της βάσης που δημιουργεί καταλειβάδες και την κάτω επιφάνειά 

της που παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

Παρόμοιο  με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.4. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 64- 65, β΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 

 

2. Μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5546 

Ύψ. 0,034, μήκ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,033 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, το χείλος και 

στη βάση.  Βάση χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση. Σώμα κυλινδρικό. Άνω πλευρά 

κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την 

επιφάνειά του, δημιουργώντας καταλειβάδες στην κάτω επιφάνεια της βάσης. 

 

3-4. Δύο άβαφες πρόχοι 

5. Τεμάχια σιδήρου 

 

6-17. Δώδεκα χάλκινα νομίσματα:                               

6. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4039. SNG Cop.αρ.65-71 (338-300π.Χ) 

7. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4040.                       » 

8. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4041.                       » 

9. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4042.                       » 

10. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν 4043.                     » 

11. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4034. SNG Cop.αρ.113-6 (371-357π.Χ) 

12. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4035.                    » 

13. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4036.                    » 

14.Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4037.                     » 

15. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν 4038.                    » 

16-17. Δύο χάλκινα νομίσματα φθαρμένα, Ν 4044- Ν 4045.  

Ωνάσογλου 1994, σ . 67. 

 

Κτερίσματα :  Εκτός του πίθου: 

 

18. Τεμάχια πινάκιων μελαμβαφών στο εξωτερικό και γύρω από το χείλος. 

19-20. Δύο άβαφες πρόχοι 

Η μία από τις άβαφες πρόχους με υπερυψωμένη λαβή όμοια με την υπ.αρ. 

ΠΘ.Ι.5.  και οι άλλες τρεις όμοιες με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 



106 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΧΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 377 - 8). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,50μ. νοτιοδυτικά του ΠΘ.VII, (γ΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο. Ο πίθος είναι κατεστραμμένος 

κατά το μεγαλύτερο τμήμα του (τα 2/3). Δεν διατηρούνται το στόμιό του, η πήλινη 

πλάκα που το κάλυπτε και η βάση. 

  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται ελάχιστα οστά από το κρανίο. Δεν 

περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με πολύχρωμη διακόσμηση σε λευκό βάθος Κ 8751 

Ύψ. 0,015, διάμ. βάσ. 0,090, διάμ. χείλ. 0,180μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Εξωτερικά άβαφο και εσωτερικά υπόλευκο 

επίχρισμα με γραπτή πολύχρωμη διακόσμηση. Στη ζώνη του χείλους πλατιά 

ταινία ερυθρού επίθετου χρώματος και ίχνη από δύο ομόκεντρους κύκλους 

μελανού επίθετου χρώματος. Ίχνη ερυθρού και κιτρινωπού επίθετου χρώματος 

στον πυθμένα του αγγείου.  

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

 

2. Άβαφη «καρποδόχη» K 4233  

Ύψ. 0,038, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,113μ. 

Ακέραιη. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα αβαθές. Τρία μικρά πλαστικά ωτία 

εκφύονται από το χείλος. Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά και εξωτερικά 

άβαφη. 

Παράλληλα:  
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Πλησιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά από το παράδειγμα: Agora XII, πίν. 69, 

αρ.1570, τέλος του 4ου αι.π.Χ. 

 

3. Ατρακτόσχημο μυροδοχείο Κ 5523  

Ύψ. 0,094 διάμ. βάσ. 0,022 διάμ. χείλ. 0,019μ 

Ακέραιο. Βάση δισκοειδής, επίπεδη. Σώμα ακόμη πιο λεπτό σε σχέση με το 

υπ.αρ. ΠΘ.LV.3. Πηλός γκρίζος. Τρεις λεπτές ταινίες λευκού επίθετου χρώματος 

στο σώμα, τον ώμο και τον λαιμό του αγγείου. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 63. 

 

4-6. Τρία πινάκια  

7-9. Τρεις άβαφες πρόχοι. 

Παρόμοιες με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

10. Κανθαρίσκος διακοσμημένος με λευκό κλάδο κισσού, παρεμφερής προς τους 

κανθάρους των Εξαμιλίων με ευθύγραμμο χείλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΙ.2. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 63. 

11-15. Πέντε μυροδοχεία  

Παράλληλα:  

Hägg 1980, σ. 67, εικ. 61α και σ.72, αρχές 3ου αι.π.Χ. 

16. Μελαμβαφής λύχνος. 

 

Χρονολόγηση: Με βάση τη θέση του πίθου και τα κτερίσματά του, ο τάφος θα 

πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 3ου με αρχές 2ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ ΧΧΧΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 379 - 80). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 2,90μ. ανατολικά του  ΠΘ.ΧΧΧ, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Έχει ύψος 1,40μ. και 

διάμετρο 1,07μ. Το στόμιο του πίθου καλυπτόταν με πωρόλιθο και το άνοιγμα 

στο σώμα του με δισκοειδή πήλινη πλάκα (καλυπτήρια στέγης), η οποία έφερε 

μικρή οπή στο κέντρο της. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται ελάχιστα αποσαθρωμένα οστά από το 

κρανίο. Δεν περισυνελλέγησαν. 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. «Αλατοδοχείο» Κ 5582  

Ύψ. 0,036, διάμ. βάσ. 0,35, διάμ. χείλ. 0,062μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Βάση ψηλή, σχεδόν κωνική σε σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.2 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.2. 

Παράλληλα: 

Agora XXIX, πίν.79, αρ.1084, 275-250 π.Χ.  

 

2. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 4223 

Ύψ. 0,063 διάμ. βάσ. 0,017, διάμ. χείλ. 0,020μ 

Ακέραιο. Τρεις λεπτές ταινίες λευκού επίθετου χρώματος στο σώμα, τον ώμο και 

τον λαιμό του αγγείου. Σώμα ακόμη πιο λεπτό σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ.  63, (μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.) 
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3-14. Δώδεκα χάλκινα νομίσματα: 

3. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν. 3220. SNG Cop.αρ.65-72 και 73-6 (338-300π.Χ) 

4. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν. 3222.                          » 

5. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν. 3229.                          » 

6. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν. 3230.                          » 

7. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών, Ν. 3231.                          » 

8. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών, Ν. 3226. SNG Cop.αρ.179-81 (338-315π.Χ) 

9. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών, Ν. 3227.                        » 

10. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών, Ν. 3228.                      » 

11. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3223. SNG Cop.αρ.113-6 (371-357π.Χ) 

12. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3224.                     » 

13. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3225.                     » 

14. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν. 3221. SNG Cop.αρ.28-34 (279-168π.Χ) 

Ωνάσογλου 1994, σ . 67- 68. 

 

14-16. Δύο πινάκια 

17-18. Δύο άβαφες πρόχοι  

19. Μικκύλη υδρία με κάθετες ραβδώσεις στον κορμό και εγχαράξεις. 

 Πιθανότατα, όμοια με το υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.1 (βλ. Παράλληλα). 

20. Μελαμβαφής λύχνος αμφικωνικού σχήματος  

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ . 63 και πίν.32β, β΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ. (Type 32). 

Agora IV, σ. 99, πίν. 15 και 41, αρ. 425 και 432. 

21. Κανθαρίσκος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) 

Παράλληλα:  

Agora XXIX, σ. 103,106- 107 (baggy kantharos ή one-piece)  

Ωνάσογλου 1994, σ. 64, β΄τέταρτο ή μέσα 3ου αι. π.Χ. 

22-23. Δύο χάλκινες εφηλίδες 

24. Μικρό φύλλο χρυσού σε σχήμα σωληνωτό 

 

Χρονολόγηση : β΄τέταρτο ή μέσα 3ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ ΧΧΧΙΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 381). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,50μ. ανατολικά του Π.ΧΧΧΙΙ, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Το στόμιο 

του πίθου καλυπτόταν με δισκοειδή πήλινη πλάκα (καλυπτήρια στέγης) και ήταν 

προσανατολισμένο στα ανατολικά. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται τέσσερα δόντια. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μικρή μελαμβαφής υδρία με κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος» και πλαστικές 

κάθετες ραβδώσεις Κ 4235 

Ύψ. 0,07, διάμ. βάσ. 0,022, διάμ. χείλ. 0,026μ.  

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα και ελλιπής στην κάθετη λαβή. Βάση 

δισκόμορφη, βαθμιδωτή. Σώμα με έντονο καμπύλο περίγραμμα στην κοιλιά και 

πεπιεσμένοι ώμοι. Λαιμός ψηλός. Στόμιο ευρύ με λοξότμητο χείλος. Δύο λαβές 

κολλημένες, πεταλοειδείς που εκφύονται στη ζώνη του ώμου του αγγείου και ίχνη 

κάθετης ταινιωτής που εκφύεται από τον λαιμό και απολήγει στον ώμο. Στη ζώνη 

του ώμου μεταξύ δύο αυλακώσεων κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος»: εγχάρακτοι 

ελικοειδείς βλαστοί. Στο σώμα πλαστικές κάθετες ραβδώσεις. Πηλός 

καστανανέρυθρος. Μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο, 

καλύπτει το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένει στο 

χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα: 

Goldman 1931, σ. 262, εικ. 3,4, (Βοιωτία, 4ος αι. π.Χ.). 

 

2-5. Τέσσερα χάλκινα νομίσματα :    
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2. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου Ν. 3236. SNG Cop.αρ.1142-53 (306-297π.Χ) 

3. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου Ν. 3237.                              » 

4. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου Ν. 3238.                              » 

5. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου Ν. 3239.                              » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 64. 

 

6-8. Τρία πινάκια 

9. Άβαφη πρόχους 

10. Λύχνος 

 

Χρονολόγηση : Τα νομίσματα προσφέρουν μία χρονολόγηση μετά το τέλος του 

4ου ή αρχές 3ου αι. π.Χ. Σε συνδυασμό με τη θέση του πίθου, ο τάφος θα πρέπει 

να χρονολογηθεί στο β΄τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΧIV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 382). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 3,45μ. ανατολικά του ΠΘ.XXXIII, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μικρό πίθο με κυλινδρική βάση. Το στόμιό του 

είναι καλυμμένο με κεραμίδα στέγης, τύπου στρωτήρα. Ο πίθος ήταν 

προσανατολισμένος με το στόμιο στραμμένο στα ανατολικά. Είναι 

κατεστραμμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Διατηρείται μόνο το 1/40 του 

συνόλου του. 

  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρείται ένα μηριαίο οστό. Δεν περισυνελλέγη. 
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Κτερίσματα: Εντός του πίθου περισυνελλέγησαν μόνο όστρακα δυσδιάκριτων 

αγγείων. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

Με βάση τη θέση του πίθου ο τάφος δε θα πρέπει να απέχει χρονικά από το 

β΄τέταρτο ή τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧΧΧV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 383 - 4). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. βόρεια του ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι κατεστραμμένος κατά το ήμισυ. Λείπει η καλυπτήρια του στόμιου του πίθου. 

Ο πίθος ήταν προσανατολισμένος με το στόμιο στραμμένο στα ανατολικά. 

  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται δύο - τρία δόντια. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου:  

 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 8735 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,217μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5530 
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Ύψ. 0,05, μήκ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,032, διάμ. οπ. πληρ. 0,027μ. 

Ακέραιος. Βάση χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση και έντονα ίχνη από τον τροχό στην 

κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό. Άνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία.  

Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή και καμπύλη απόληξη. Πηλός καστανόχρωμος. 

Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνειά του, 

απολεπισμένο σε αρκετά σημεία. 

 

3-8. Έξι χάλκινα νομίσματα: 

3. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3207. SNG Cop.αρ.117-8 (371-357π.Χ) 

4. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3208.                          » 

5. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων, Ν. 3209.                          » 

6. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν. 3210. SNG Cop.αρ.28-33 (279-168π.Χ) 

7. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν. 3211.                          » 

8. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών, Ν. 3212.                          » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68. 

9. Πινάκιο 

10. Μελαμβαφές κυάθιο 

11. Μικρή άβαφη καρποδόχη 

12. Μελαμβαφής αμφορίσκος με κάθετες πλαστικές ραβδώσεις 

13-14. Δύο άβαφες πρόχοι 

15-19. Πέντε επιμηκέστερα μυροδοχεία (τα δύο μελαμβαφή, το ένα αρκετά 

μεγάλο με κορμό σχεδόν σφαιρικό και δύο υποτυπώδεις λαβές στο σώμα)  

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 62, πίν. 28β, επιμηκέστερα του τέλους του 4ου – αρχές 3ου 

αι. π.Χ. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο α΄τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XXXVI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 385 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ.XΧΧVΙΙΙ, (β΄συστάδα).  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση (χωρίς 

βάθυνση). Το στόμιο του πίθου είναι καλυμμένο με πήλινη κεραμίδα στέγης 

(στρωτήρα). 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 4161 

Ύψ. 0,018, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,185μ 

Συγκολλήθηκε από τρία τμήματα και συμπληρώθηκε στο ανώτερο τμήμα του 

σώματος και στο χείλος. Πηλός καστανέρυθρος. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στην 

εσωτερική του επιφάνεια. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3908 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,154μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε  στο χείλος και σε τμήμα 

της μίας λαβής. Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Βάση δισκόμορφη με 

κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Σώμα αβαθές. Χείλος ίσιο. Λαβές οριζόντιες, 

κυκλικής διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένες. Πηλός καστανού χρώματος. 

Μελανό γάνωμα, απολεπισμένο, καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια 

του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάτω και κάθετη 

επιφάνεια της βάσης, πλατιά ζώνη στο ύψος των λαβών, το κάτω τμήμα του 

σώματος και στον πυθμένα το μετάλλιο που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Επίσης, στο χρώμα του πηλού λεπτή ταινία στο κάτω μέρος του σώματος. Την 
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εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμούν ανθέμια που εναλλάσσονται με λογχόσχημα 

φύλλα μελανού επίθετου χρώματος και στιγμές από λευκό επίθετο χρώμα. Στο 

μετάλλιο δύο ομόκεντροι κύκλοι μελανού επίθετου χρώματος, των οποίων το 

κέντρο δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, σ. 302, πίν. 39, αρ. 262.10, πρώιμος 5ος αι. π.Χ. και πίν. 43, deposit 

9-g, β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Greifenhagen 1940, πίν. 178, αρ. 6, α΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. Με λίγες διαφορές στο 

χείλος και στη βάση.  

Vanderpool 1946, σ. 314- 15, πίν. LXII, αρ. 218- 221, από το γ΄τέταρτο του 6ου 

έως και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. π.Χ. 

 

3. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3909 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,149, διάμ. χείλ. 0,116μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3910 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,150μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και κατά το 

ήμισυ της μίας λαβής. Τα ανθέμια πατούν πάνω σε αλυσιδωτό κόσμημα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. 

 

5. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3919 

Ύψ. 0,082, διάμ. βάσ. 0,184, διάμ. χείλ. 0,116μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, το χείλος και 

στη μία λαβή. Την εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμούν ανθέμια μελανού 

επίθετου χρώματος. Στο χρώμα του πηλού παραμένει και ο πλαστικός δακτύλιος 

στη μετάβαση από το σώμα στο πόδι.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. 

 



116 

 

6. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3912 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. σωζ.χείλ. 0,135μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Ελλιπής κατά ένα μεγάλο μέρος του σώματος, του χείλους και των λαβών. Χείλος 

έξω νεύον, με ελαφρώς κυρτά τοιχώματα και πλαστικός δακτύλιος στη μετάβαση 

από το στέλεχος στο σώμα του αγγείου, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. Τα 

ανθέμια πατούν πάνω σε αλυσιδωτό κόσμημα. 

 Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πίν., αρ. 344.10,  μέσα 5ου αι. π.Χ. 

 

7. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3918 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,116μ. 

Συγκολλήθηκε από τρία τμήματα. Ελλιπής σε μεγάλο τμήμα του σώματος και του 

χείλους, στη μία λαβή και σε τμήμα της βάσης. Ως προς τη διακόσμηση τα 

ανθέμια είναι μικρότερα σε μέγεθος και περισσότερο σχηματοποιημένα και 

πατούν πάνω σε αλυσιδωτό κόσμημα, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧΧVΙ.2. 

 

8. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9062 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Μελανό γάνωμα και στην κάθετη επιφάνεια της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

 

9. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9063 
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Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Πηλός καστανόχρωμος, τεφρός. Έντονα απολεπισμένο. Χωρίς ερυθρή ταινία και 

με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

10. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9064 

Ύψ. 0,049, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο 

κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

11. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9065 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος. Χωρίς 

ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο 

και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

12. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9066 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. στόμ. 0,115μ. 

Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο 

κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Καστανομέλανο γάνωμα, κατά τόπους ερυθρό λόγω κακής όπτησης. Έντονα 

απολεπισμένο. 
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Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

13. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9067 

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συγκολλημένο από πολλά τμήματα και συμπληρωμένο στο χείλος και στο σώμα. 

Απολεπισμένο σε αρκετά σημεία και αποκεκρουσμένο. Χωρίς ερυθρή ταινία και 

με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

14.  Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9068 

Ύψ. 0,051, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος. Στην 

εξωτερική όψη της ρίζας της μίας λαβής παρατηρείται graffito: σταυρός 

εγγεγραμμένος σε κύκλο και τρία ισομεγέθη γραμμίδια εκτός κύκλου προς τα 

πάνω. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. 

ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  και το graffito Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

15. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9069 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συμπληρωμένη σε μεγάλο μέρος του σώματος και του χείλους, κακοφτιαγμένη 

και απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς 
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πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε 

σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

16. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9070 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα, στο 

χείλος, το σώμα και στη βάση. Αποκεκρουσμένη και απολεπισμένη. 

Καστανέρυθρη σε ορισμένα σημεία λόγω κακής όπτησης. Χωρίς ερυθρή ταινία 

και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

17. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9071 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος, το σώμα και 

σε τμήμα της μίας λαβής Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση 

με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

18. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9072 

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 
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Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση 

με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

19. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9073 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του σώματος και του χείλους. Απολεπισμένη σε 

ορισμένα σημεία. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, 

χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. 

ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

20. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9074 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Καστανομέλανο γάνωμα και ερυθρό κατά τόπους λόγω κακής όπτησης. Χωρίς 

ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο 

και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500-480 π.Χ. 

 

21. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9075 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Συμπληρωμένη σε αρκετά τμήματα του σώματος και του χείλους και 

συγκολλημένη. Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εσωτερικά και 

εξωτερικά. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 
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λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. 

ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

22. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 9076 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Κάτω επιφάνεια της βάσης στο χρώμα του πηλού. Χωρίς ερυθρή ταινία και με 

λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ .6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

23.  Μελαμβαφής κύλικα Bolsal Κ 9077 

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,078, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός από μια 

λεπτή εδαφόχρωμη αυλάκωση στην κατώτερη ζώνη του σώματος και την κάτω 

επιφάνεια της βάσης, στην οποία τρεις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι μελανού 

επίθετου χρώματος. Στο εσωτερικό του δεν εμφανίζει εμπίεστο διάκοσμο σε 

σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ.ΧV.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, πίν. 24, αρ. 539, 420 π.Χ. (Bolsal), χωρίς εμπίεστο 

διάκοσμο. 

 

24. Αττική μελανόμορφη λήκυθος διακοσμημένη με κλαδί κισσού Κ 3883 

Ύψ. 0,116, διάμ. βάσ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,029μ.  

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη. Σώμα ωοειδές, πεπιεσμένο στους ώμους και 

περισσότερο ευρύ στο ανώτερο τμήμα και στενότερο στο κατώτερο. Ώμοι ευρείς 

και επίπεδοι. Λαιμός λεπτός και ψηλός. Χείλος χοανόσχημο. Λαβή κάθετη, 
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ταινιωτή. Πηλός καστανέρυθρος. Καστανόμαυρο γάνωμα, που έχει απολεπιστεί 

σε αρκετά σημεία, έχει χρησιμοποιηθεί στο χείλος, στην εξωτερική επιφάνεια της 

λαβής, στο κάτω μέρος του σώματος και στην άνω κυρτή επιφάνεια της βάσης. 

Τον ώμο κοσμούν δύο σειρές από μικρά και μεγάλα σχηματοποιημένα φυλλάρια 

σε ακτινωτή διάταξη. Το σώμα καλύπτεται με υπόλευκο χρώμα, πάνω στο οποίο 

προβάλλεται η μελανόμορφη διακόσμηση: κλαδί κισσού που φέρει εναλλάξ ζεύγη 

φύλλων και ανθέων, που αποδίδονται με κουκίδες. Την παράσταση πλαισιώνουν 

δύο οριζόντιες γραμμές.  

Παράλληλα: 

Corinth  XIII, σ. 164- 65 και πιν. 51, αρ. 342.10,11, ivy lekythos, μέσα 5ου αι. π.Χ. 

 

25-26. Δύο άβαφες πρόχοι 

27-28. Τμήματα από δύο κύλικες με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια. 

29. Κύλικα-σκύφος 

30. Μελαμβαφής σκύφος. 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XXXVII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 390 -1). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται βόρεια του ΠΘ.XV, (β΄συστάδα).   

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μικρό πίθο με επίπεδη βάση, διαμέτρου 0,14μ. Ο 

πίθος στην εξωτερική του επιφάνεια κοσμείται με πλαστικές παράλληλες ταινίες. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
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Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 4159 

Ύψ. 0,010, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,128μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

χείλους και του σώματος.  

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια  Κ 3873 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,162μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3871 

 Ύψ. 0,088, διάμ. βάσ. 0,036μ. διάμ. χείλ. 0,074 

Ακέραιος. Βάση ψηλή, δισκόμορφη και λαβές περισσότερο ελικοειδείς και 

προσκολλημένες στο σώμα σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.10 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.10. 

Παράλληλα: 

Lamb 1930, πίν. XLI, αρ. 28, βοιωτικός, τελευταίο τέταρτο 6ου αι. π.Χ.  

Πλησιάζει: Ure 1927, σ. 34- 38, πίν. Χ, αρ. 123- 21(-11) και 22 (-14), Type C. 

 

4. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3872 

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,082, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συγκολλήθηκε λίγα κομμάτια. Βάση δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧIX.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

5.Πήλινο ειδώλιο ανακεκλιμένου γενειοφόρου άνδρα (ίσως, συμποσιαστού) Ε 

3318  

Ύψ. 0,078 διάμ. βάσ. 0,85 Χ 0,25μ. 
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Ακέραιο. Συμπαγές εσωτερικά με μικρή οπή εξαερισμού στην κάτω επιφάνεια της 

βάσης. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη. Η μορφή είναι μισοξαπλωμένη επάνω σε ένα 

ορθογώνιο στρώμα-βάση ή κλίνη, στηρίζεται με τον αριστερό αγκώνα επάνω σε 

ένα είδος μαξιλαριού, ενώ με το δεξί χέρι ακουμπά χαλαρά επάνω στο δεξί 

λυγισμένο γόνατο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Η 

μορφή είναι καλυμμένη με ιμάτιο από τη μέση και κάτω. Ερμηνεύεται ως 

συμποσιαστού. Ίχνη ερυθρού επίθετου χρώματος στο ένδυμα και στο σώμα. 

Πηλός καστανέρυθρος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια, απολεπισμένο 

σε μεγάλο τμήμα. 

Παράλληλα:  

Mollard-Besques 1954, σ. 94, πίν. LXVIΙ, αρ. C70, (Θήβα), 470- 460 π.Χ. 

Leynaar-Plaisier 1979, σ. 33, πίν .9, αρ. 52, μέσα 5ου αι. π.Χ. (Θήβα;). 

  

6. Πήλινο ειδώλιο περιστεριού Ε 3288 

Ύψος 0,056, μήκος 0,116 μ. 

Ακέραιο. Αποκρούσεις διακρίνονται στην επιφάνειά του. Το ανώτερο τμήμα του 

σώματος είναι κατασκευασμένο σε μήτρα, ενώ το κατώτερο και τα πόδια του με 

το χέρι. Η φτερούγες είναι κλειστές και οι λεπτομέρειές τους αποδίδονται με 

ελαφρές αυλακώσεις. Πηλός καστανέρυθρος με λευκό επίχρισμα. Ίχνη 

κοκκινωπού επίθετου χρώματος παρατηρούνται στις φτερούγες.  

Παράλληλα:  

Higgins 1954, σ. 78, πιν. 34, αρ.183,184, πρώιμος 5ος αι. π.Χ, Ρόδος,  

Olynthus VII, σ. 91,  πιν. 43, αρ. 361, 5ος αι.π.Χ,  

Olynthus XΙV, σ. 249,  πιν.102, αρ. 323, 5ος ή πρώιμος 4ος αι. π.Χ.  

Kerameikos IX, πίν. 35, αρ.181.9, 470- 460 π.Χ. 

Leynaar-Plaisier 1979, σ.16- 17, πίν. 3, αρ. 17, μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Selekou 2007. 

 

7. Χάλκινο ομφάλιο Μ 4717  

Διάμ. εξωτ.0,033, διάμ.εσωτ.0,012μ. 
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Αποτελείται από πεπλατυσμένο έλασμα, εχινόμορφο, του οποίου το χείλος 

στρέφεται έντονα προς τα έξω. 

 

8. Τμήματα χάλκινης στλεγγίδας Μ 4716 

Συν. μήκ.0,065, πλάτ.0,021, μήκ.λαβής 0,061μ. 

Σώζονται κομμάτια του καμπύλου  μέρους και της λαβής. Πολύ διαβρωμένη. Δεν 

ήταν δυνατόν να συγκολληθεί. 

Παράλληλα:  

Olynthus X, σ. 172- 74, πίν. XΧΧII, αρ. 518- 519. 

 

9. Τεμάχια σιδερένιου εγχειριδίου Μ 5353 

 Μεγ. μήκ. : 0,034μ. Χ μεγ.πλ. 0,020μ. 

Δεκαεπτά (17) τεμάχια σιδερένιου, μάλλον, εγχειριδίου και θραύσματα. 

Αποτελείται από πεπλατυσμένο έλασμα. Επιφάνεια έντονα διαβρωμένη.  

 

10. Τέσσερα τμήματα σιδερένιας περόνης M 5353 

Συν.μήκ. : 0,110μ., διάμ. κρίκου : 0,009μ. 

Αποτελείται από επίμηκες στέλεχος κυκλικής διατομής και κεφαλή από μικρό 

κρίκο. Επιφάνεια έντονα διαβρωμένη.  

Παράλληλα:  

Philipp 1981, σ. 92- 93,  πίν. 36, αρ. 289 και 290- 91. 

 

11-12. Δύο άβαφες πρόχοι . 

Όμοιες, πιθανότατα, με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

13-18. Έξι κύλικες –σκύφοι 

19-25. Επτά μικκύλα σκυφίδια  

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πιν. 47, αρ. 427.1,  β΄τέταρτο 5ου αι.π.Χ. 

26-27. Δύο κύλικες 

28. Ειδώλιο κάπρου 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ ΧΧΧVIII  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 392 - 4). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,50μ. νοτιοανατολικά του ΠΘ.ΧΧΧΙX, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι προσανατολισμένος με το στόμιό του στα ανατολικά, το οποίο καλυπτόταν 

με κεραμίδα (καλυπτήρια στέγης), διαστάσεων: μήκος 1,25 Χ διάμετρο 1,10μ.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα οστά του κρανίου 

και του ενός κάτω άκρου. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3339 

Ύψ. 0,219, διάμ. βάσ. 0,130, διάμ. χείλ. 0,076μ. 

Συγκολλήθηκε στο κατώτερο τμήμα της μίας λαβής και συμπληρώθηκε. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών. Καστανομέλανο γάνωμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1, (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3336 

Ύψ. 0,218, διάμ. βάσ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,095μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια. Στέλεχος με πλαστικό έξαρμα στο μέσον του 

ύψους του. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών και οριζόντια 

ταινία που συνδέει δύο αντωπά εσωτερικά σημεία στο ανώτερο τμήμα της λαβής. 

Όμοιο με το υπ.αριθ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

3. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3329 

Ύψ. 0,241, διάμ. βάσ. 0,152, διάμ. χείλ. 0,095μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια. Στέλεχος με πλαστικό έξαρμα στο μέσον 

του ύψους του. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών και 
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οριζόντια ταινία που συνδέει δύο αντωπά εσωτερικά σημεία στο ανώτερο τμήμα 

της λαβής. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

4. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3327 

Ύψ. 0,182, διάμ. βάσ. 0,132 διάμ. χείλ. 0,077μ. 

Ακέραιος. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

5. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3325 

Ύψ. 0,114, διάμ. βάσ. 0,093, διάμ. χείλ. 0,143μ. 

Ακέραιο. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Μελαμβαφής κύλικα (Droop) Κ 3320 

Ύψ. 0,088, διάμ. βάσ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,134μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Βάση δισκόμορφη, με κοίλανση στην κάτω 

επιφάνεια. Στέλεχος ψηλό και λεπτό, με πλαστικό έξαρμα στη μετάβαση προς το 

σώμα.  Σώμα βαθύ. Χείλος κοίλο. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, 

πεταλοειδείς. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό στιλπνό γάνωμα καλύπτει 

εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την κάτω 

επιφάνεια της βάσης και λεπτή ταινία στο ανώτερο τμήμα του στελέχους, που 

παραμένουν στο χρώμα του πηλού. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά 

ταινία μελανού επίθετου χρώματος.  

Παράλληλα:  

Corinth XIII, αρ. 244,1, Droop cup,  6ος αι. π.Χ. 

Agora XII, σ. 91, πίν.19, αρ. 397, Droop cup, 550- 526 π.Χ. 

 

7. Μελαμβαφής κύλικα με φυτική διακόσμηση στην περιφέρεια Κ 3319 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,124μ. 
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Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη με κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Στέλεχος ευρύ και 

βραχύ, με λεπτή εγχάραξη στην περιφέρεια. Σώμα αβαθές. Χείλος έξω νεύον. 

Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς. Πηλός καστανέρυθρος. 

Μελανό γάνωμα, απολεπισμένο, καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια 

του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάτω και κάθετη 

επιφάνεια της βάσης, πλατιά ζώνη στο ύψος των λαβών και λεπτότερη στο κάτω 

τμήμα του σώματος και στον πυθμένα το μετάλλιο που παραμένουν στο χρώμα 

του πηλού. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών φυτικός διάκοσμος: λεπτοί βλαστοί 

και στρογγυλεμένα άνθη που δηλώνονται με ανισομεγέθεις ολόβαφους κύκλους.  

Στο μετάλλιο δύο ομόκεντροι κύκλοι μελανού επίθετου χρώματος, των οποίων το 

κέντρο δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πιν. 20, αρ. 418 (Type C, 

plain rim), 500 π.Χ. 

Corinth XIII, πίν. 39, αρ. 262.10, πρώιμος 5ος αι. π.Χ. 

Corinth XIII, σ. 302, πίν. 43, deposit 9-g, β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Vanderpool 1946, σ. 314- 15,  πίν.62, αρ. 219-220, τέλος 5ου αι. π.Χ. 

Α.Greifenhagen CVA Braunscheweig, Herzag Anton Ulrich- Museum 4, πίν.6, 

αρ.11 (όμοιος φυτικός διάκοσμος), τέλος 6ου – αρχές 5ου αι.π.Χ. 

 

 

8. Mελανόμορφη κύλικα με φυτική διακόσμηση στην περιφέρεια Κ 3324 

Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,162μ. 

Ελλιπής στη λαβή της. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμείται με φυτικό 

διάκοσμο: σχηματοποιημένα φυτά με τρεις λεπτούς βλαστούς το καθένα και άνθη 

που δηλώνονται με ανισομεγέθεις ολόβαφους κύκλους. Στο μεταξύ τους διάστημα  

στιγμές. Στο μετάλλιο δυσερμήνευτο κόσμημα. Πηλός καστανέρυθρος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVIII.7 (βλ. Παράλληλα).  

 

9. Μελανόμορφη κύλικα με παράσταση άρματος Κ 3345  

Ύψ. 0,116, διάμ. βάσ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,029μ. 
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Ακέραιη, με ελαφρές αποκρούσεις στο χείλος. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών 

κοσμείται με παράσταση τέθριππου άρματος. Α΄όψη: αριστερά ηνίοχος που κοιτά 

μπροστά με τεντωμένα χέρια, κρατώντας τα ηνία. Μπροστά του αναβάτης που 

κρατά λύρα, ίσως ο Απόλλωνας. Μπροστά από το άρμα με φτερωτά σανδάλια 

και κοντό χιτώνα ο Ερμής που κοιτά προς τα πίσω. Στο κέντρο, πίσω από τον 

Ερμή και το άρμα, στέκεται όρθιος στεφανωμένος και κοιτώντας προς τα πίσω ο 

Διόνυσος. Την σκηνή κλείνει πίσω αριστερά από τον ηνίοχο όρθιος πολεμιστής 

με ασπίδα, δόρυ και περικεφαλαία. Β΄όψη: όμοια με την πρώτη με τη διαφορά ότι 

πίσω από τον ηνίοχο αντί πολεμιστής εμφανίζεται στη ρίζα της λαβής του αγγείου 

μεγαλόσωμο τετράποδο ζώο, πιθανότατα, βόδι. Οι μορφές είναι ενδεδυμένες με 

χιτώνα. Από το τέθριππο εικονίζονται τα σώματα των δύο ίππων, ενώ των άλλων 

δύο διαφαίνονται τα κεφάλια και τα πόδια. Στο μετάλλιο ελάφι που κοιτά δεξιά. 

Χρησιμοποιείται λευκό επίθετο χρώμα και εγχαράξεις για τη δήλωση των 

λεπτομερειών τόσο των ανθρώπινων μορφών, όσο και των ζώων.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.9 (βλ. Παράλληλα). Διαφέρει στην παράσταση. 

 

 

10.  Αττικός μελανόμορφος σκύφος με διακόσμηση ανθεμίων Κ 3343 

Ύψ. 0,051, διάμ. βάσ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,067μ. 

Ελλιπής στη μία λαβή του, η οποία συμπληρώθηκε. Βάση δισκόμορφη. Σώμα 

βαθύ, κωνικό. Χείλος έξω νεύον. Σωζόμενη λαβή οριζόντια, κυκλικής διατομής, 

πεταλοειδής. Η διακόσμηση εκτείνεται στη ζώνη του ανώτερου τμήματος του 

σώματος: τρία σχηματοποιημένα ανθέμια στην κάθε όψη, τα οποία βγαίνουν από 

βλαστούς που  ξεκινούν από τις ρίζες των λαβών και ανάμεσά τους λογχόσχημα 

φύλλα. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και 

εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική επιφάνεια των 

λαβών, μία οριζόντια λεπτή ταινία κάτω από τον ανθεμωτό διάκοσμο, την 

επιφάνεια έδρασης της βάσης και το κέντρο της κάτω κοίλης επιφάνειάς της που 

παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  
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Corinth XIII, 218, πίν. 37, αρ.267.2, μέσα του α΄ τέταρτου του 5ου αι. π.Χ. (Cracow 

class and cuccessors). 

Kerameikos IX, πίν. 41, αρ. 152.8, 470- 460 π.Χ. 

Α.Greifenhagen CVA Braunscheweig, Herzag Anton Ulrich- Museum 4, πίν.178, 

αρ. 7, α΄μισό 5ου αι. π.Χ. 

Ως προς το σχήμα πλησιάζει Agora XII, πίν. 15, αρ. 333, 480-  450 π.Χ. 

 

11. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3313 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,00, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος 

και στη λαβή. Πολλές αποκρούσεις στην επιφάνεια. Έντονα απολεπισμένη. 

Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο 

κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης λεπτή μελανή ταινία περιτρέχει την περιφέρεια και 

μεγάλος ολόβαφος κύκλος στο κέντρο της, εντός του οποίου graffito: A. Επίσης, 

στην εξωτερική όψη της ρίζας της μίας λαβής graffiti: σταυροειδές κόσμημα 

εγγεγραμμένο σε κύκλο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  και graffiti Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

 

12. Μελαμβαφής οινοχόη Κ 3344 

Ύψ. 0,092, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,087μ. 

Ακέραιη. Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός κυλινδρικός, βραχύς και ευρύς. 

Χείλος λοξότμητο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται από το χείλος και 

απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, 

εκτός, από την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο 

χρώμα του πηλού.  

Παράλληλα:  

 Agora XII, πιν.11, αρ. 193, (mug – plain rim, one handle) 480 - 470 π.Χ. 
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Corinth XIII, πίν. 92, αρ. Χ-159 (round-moulded Oinochoai, Type D), 5ος και 4ος αι. 

π.Χ. 

 

13. Αττική μελανόμορφη λήκυθος Κ 3346 

Ύψ. 0,116, διάμ. βάσ. 0,035, διάμ. στόμ. 0,029μ.  

Ελλιπής στη λαβή της. Το σώμα πιο τριγωνικό σε σχέση με την υπ.αρ. 

ΠΘ.LXI.11. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.11. 

Παράλληλα:  

Corinth  XIII, σ. 163- 64, (group iii) γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 

14-15. Δύο μελαμβαφείς υψίποδες κύλικες. 

Παρόμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ. ΧΧXIΧ.67-68. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 20, αρ. 443, 450 π.Χ. 

16-70. Πενήντα πέντε κύλικες –σκύφοι. 

Παρόμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 25, αρ.571, 500- 480 π.Χ. 

71. Μελαμβαφές καρχήσιο  

72-80. Εννέα κάνθαροι υψίποδες  

Τμηματικά σωζόμενοι. Στέλεχος με πλαστικό έξαρμα στο μέσον του ύψους τους. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών και οριζόντια ταινία που 

συνδέει δύο αντωπά εσωτερικά σημεία στο ανώτερο τμήμα της λαβής.  

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

81. Μόνωτο σκυφίδιο 

82. Μικκύλος σκύφος 

83-84. Δύο άβαφες πρόχοι 

85. Οστέινη περόνη 

86. Σιδερένιο ξίφος μήκους 0,46μ. 

 

Χρονολόγηση:  Γύρω στο β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XXXIX  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 395 - 401). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,80μ. δυτικά του ΠΘ.XXXVIII, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος έχει 

ύψος 1,28μ. και διάμετρο 1,08μ. Είναι προσανατολισμένος με το στόμιό του στα 

ανατολικά. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Από τα οστά του διατηρούνταν αρκετά, κυρίως από τη 

λεκάνη και τα πόδια. Το κρανίο του νεκρού περισυνελλέγη και δόθηκε για μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για άνδρα, 

ηλικίας 40 ετών και ότι παρατηρήθηκε τερηδόνα στα δόντια του. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 3338 

Ύψ. 0,20 διάμ. βάσ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα της βάσης. Βάση δισκόμορφη, με κοίλανση στην κάτω 

επιφάνεια. Στέλεχος ψηλό και λεπτό. Το ανώτερο τμήμα του σώματος είναι 

κυλινδρικό και το κατώτερο με δισκόμορφο έξαρμα. Λαβές κάθετες ταινιωτές, 

υπερυψωμένες που εκφύονται από το χείλος και απολήγουν στο δισκόμορφο 

έξαρμα. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Μελανό γάνωμα 

καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου. 

Παράλληλα:  

Smith 2007, πίν.19, αρ. 8, (βοιωτικός) 5ος αι. π.Χ. 

Goldman-Jones 1942, σ. 375, (τάφος 15 επάνω), πίν. IV (τάφος 16), group B, 

(525- 480 π.Χ.) και group D, σ. 385 (450- 420 π.Χ.). 

Ure 1927, σ. 34- 38, πίν. Χ, αρ. 123-7(-21), Type Β, (440- 424 π.Χ.). 
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2. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3421 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,104, διάμ. χείλ. 0,077μ. 

Ακέραιο. Βάση δισκοειδής. Το κατώτερο τμήμα του σώματος με το δισκόμορφο 

έξαρμα κατεβαίνει χαμηλότερα σε σχέση με το συνολικό ύψος του αγγείου. Οι 

λαβές κάθετες ταινιωτές, υπερυψωμένες χωρίς αποφύσεις και οριζόντιες ταινίες. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII.1. 

Παράλληλα: 

Goldman-Jones 1942, πίν. ΙΙΙ, πίν. IV (τάφος 16), group D, σ. 385 (450- 420 

π.Χ.). 

Ure 1927, σ. 34- 38, πίν. Χ, αρ. 139-38 (-07), Type A. (Mε δακτυλιόσχημη βάση). 

Σχετικά με την ονομασία καρχήσιον βλ. Boardman 1979, σ.149- 151 και 

Αλεξανδροπούλου 2011, σ. 620 -21. 

 

3. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3420 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Ακέραιο. Κερατοειδείς αποφύσεις στο κατώτερο τμήμα των λαβών. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3347 

Ύψ. 0,057, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1 (βλ. Παράλληλα). 

  

 

5. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3348 

Ύψ. 0,058, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Ακέραιη. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης graffiti. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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6. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3351 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Δεν διαφαίνεται ερυθρή ταινία κάτω από το 

χείλος, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

7. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3352 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,126μ. 

Ακέραιη. Στη ζώνη κάτω από το χείλος δύο ταινίες ερυθρού χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

8. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3354 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ακέραιη. Στη ζώνη κάτω από το χείλος δύο ταινίες ερυθρού χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

9. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3355 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Δεν διαφαίνεται καθαρά η ερυθρή ταινία κάτω 

από το χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

10. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3357 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,129μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του χείλους. Έντονα απολεπισμένη. Δεν διαφαίνεται καθαρά η 

ερυθρή ταινία κάτω από το χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

  

11. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3360 

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Έντονα απολεπισμένη.  
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Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

12. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3361 

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

13. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3362 

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,071, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του χείλους. Έντονα απολεπισμένο. Χωρίς ερυθρή ταινία και 

με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

14. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3363 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

15. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3366 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,132μ. 
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Ελλιπής σε τμήμα του χείλους. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση 

με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

16. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3367 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,126μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500-480 π.Χ. 

 

17. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3369 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,128μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο, σε 

σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

18. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3370 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,132μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 



137 

 

19. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3373 

Ύψ. 0,057, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,130μ.  

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο, σε 

σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

20. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3376 

Ύψ. 0,057, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,130μ.  

Ακέραιη, με αποκρούσεις στο χείλος. Στη ζώνη κάτω από το χείλος δύο ταινίες 

ερυθρού χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

21. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3377 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,124μ.  

Ακέραιη.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

22. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3378 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,125μ.  

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

23. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3379 

Ύψ. 0,069, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,130μ.  
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Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση 

με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ.  

 

24. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3380 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,124μ.  

Συγκολλημένη από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

25. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3381 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,129μ.  

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

26. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3382 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,128μ.  

Ακέραιη, με αποκρούσεις στο χείλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

27. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3384 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ακέραιη, με λίγες αποκρούσεις. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Κάτω 

από τη λαβή graffiti. Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 Παράλληλα: 
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Ως προς το σχήμα  και το graffito Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

28. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3385 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,124μ. 

Συμπληρώθηκε στο χείλος. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο 

χείλος, αλλά ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

29. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3386 

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,131μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή ταινία 

και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. Στο σώμα graffiti: διατηρούνται τρία γράμματα: το Φ, το Ι και το Λ 

κατά το αρχαϊκό αλφάβητο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  και το graffito Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

Ως προς το όνομα: Agora ΧΧΙ, σ.38, πίν. 16, F 126 (Φιλ( ), το όνομα του 

ιδιοκτήτη στην κάτω επιφάνεια της βάσης, 5ος αι. π.Χ.), σ. 30,  πίν.11, F 2, 

(Φίλονος, όνομα ιδιοκτήτη στο ανώτερο τμήμα του σώματος του αγγείου, β΄ 

τέταρτο 7ου αι. π.Χ.). Fraser – Matthews 2000,  σ. 432 - 4. 

 

30. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3387 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Συμπληρώθηκε στο χείλος. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 
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31. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3389 

Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

32. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3390 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,108μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα και συμπληρωμένη στο χείλος. Χωρίς 

ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο 

και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

33. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3392 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Ακέραιη, με αποκρούσεις στο χείλος. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς 

πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

 

34. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3393 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Ακέραιη. Στη ζώνη κάτω από το χείλος δύο ταινίες ερυθρού χρώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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35. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3394 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Ελλιπής στο χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

36. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3395 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,128μ. 

Ακέραιη. Αποκρούσεις στην επιφάνεια και έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή 

ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση 

σχεδόν δακτυλιόσχημη. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης υπάρχει graffiti. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  και graffiti Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

37. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3396 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

38. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3397 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,071, διάμ. χείλ. 0,124μ. 

Ακέραιη. Εσωτερικά στη ζώνη κάτω από το χείλος ταινία ερυθρού χρώματος. 

Λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 
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39. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3398 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Έντονα απολεπισμένη. Χωρίς ερυθρή ταινία 

και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

40. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3399 

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,121μ. 

Συμπληρώθηκε στο χείλος. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

41. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3400 

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 

υπάρχει graffiti. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα και grafiti Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

42. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3401 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,133μ. 

Συμπληρώθηκε στο χείλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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43. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3402 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

44. Μελαμβαφής κύλικα σκύφος  Κ 3403 

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,137μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του χείλους. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο 

υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

45. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3404 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

46. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3405. 

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές 

ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 
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Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

47. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3406 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Ακέραιη. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

48. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3407 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,133μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης graffitι: Ε. Καστανέρυθρη λόγω κακής όπτησης. 

Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς την ερμηνεία: Agora XXI, σ. 55-6 (τα μονογράμματα σχετίζονται το 

εμπόριο, την ποσότητα και την ποιότητα του περιεχομένου των αγγείων). 

 

49-53. Πέντε μελαμβαφείς κύλικες – σκύφοι χωρίς αριθμό καταγραφής.  

Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο 

κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη.  

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ΕΠΑΚ,  αρ.1935, 1943,1947, 1949 και 1987, Α΄ τόμος, σ. 401. 

Όμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

54-64. Έντεκα κύλικες-σκύφοι.  

Παρόμοιες, πιθανότατα, με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

65. Κύλικα -σκύφος με graffiti: ΚΟΙΝΑ στο εσωτερικό της.  

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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Παράλληλα: 

Παρόμοια επιγραφή βλ. Agora ΧΧΙ, σ.35, πίν. 13, F 83 (εγχάρακτη επιγραφή: 

κοιναί, επάνω σε μελαμβαφή σκύφο του 5ου αι. π.Χ., πιθανότατα κοινής 

ιδιοκτησίας). 

 

66. Μελαμβαφής σκύφος - κύλικα Κ 3411 

Ύψ. 0,084, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,089μ. 

Ακέραιος. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, κωνικό. Χείλος με κυρτά τοιχώματα, 

έξω νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένες. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα, απολεπισμένο, καλύπτει εσωτερικά και 

εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, 

μια λεπτή αυλάκωση στο κατώτερο τμήμα του σώματος και την κάτω επιφάνειά 

της βάσης, στην οποία ένας μεγάλος ολόβαφος μελανός κύκλος.  

Παράλληλα:  

Πλησιάζει τα παραδείγματα Agora  XII, πίν. 25, αρ. 577 και 578, (early cup-

skyphos) 480 π.Χ. 

 

67. Μελαμβαφής κύλικα (Vicup) Κ 3412 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,14μ. 

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη, με εσωτερική κοίλανση. Στέλεχος βραχύ και λεπτό.  

Σώμα αβαθές. Χείλος ευθύ, πρόσθετο. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, 

πεταλοειδείς, υπερυψωμένες που φτάνουν μέχρι το ύψος του χείλους. Πηλός 

καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την 

επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάθετη και 

κάτω επιφάνεια της βάσης. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά ταινία 

μελανού επίθετου χρώματος.  

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 20, αρ. 436, 470- 460 π.Χ. 

 

68. Μελαμβαφής κύλικα (Vicup) Κ 3413 

Ύψ. 0,079, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,137μ. 
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Βάση με κυρτή την επάνω επιφάνεια. Στέλεχος με δύο εγχάρακτες λεπτές 

γραμμές στην περιφέρειά του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.67. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 20, αρ. 435, περίπου 475 π.Χ. 

 

69. Μελαμβαφής προχοϊσκη  Κ 3415 

Ύψ. 0,093, διάμ. βάσ.0,033, διάμ. χείλ. 0,066μ. 

Ακέραιη. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός υπερβολικά 

βραχύς. Χείλος ευρύ, εξωστρεφές. Λαβή κάθετη, υπερυψωμένη, ελλειπτικής 

διατομής που εκφύεται από το χείλος και απολήγει στον ώμο. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου, 

απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία, εκτός από την κατώτερη ζώνη του σώματος 

και την κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει αρκετά το παράδειγμα Agora XII, πίν. 52, αρ.1400, 

5ος αι. π.Χ. 

Πλησιάζει, επίσης, πολύ το παράδειγμα Corinth XIII, πίν. 49, αρ. 329.8, 460- 450 

π.Χ. 

 

70. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3417 

Ύψ. 0,046, διάμ. βάσ.0,034, διάμ. χείλ. 0,062μ. 

Βάση σχεδόν δισκοειδής. Εσωτερικά μελανό γάνωμα, απολεπισμένο κατά 

τόπους. Εξωτερικά στη ζώνη κάτω από το χείλος γραμμική διακόσμηση, ζιγκ-

ζαγκ κόσμημα και στο σώμα τρεις πλατιές ταινίες, μία ιώδης ανάμεσα σε δύο 

μελανές, που εναλλάσσονται με μελανές οριζόντιες γραμμές. Είναι μεγαλύτερων 

διαστάσεων σε σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧLII.2 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLII.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

71. Κύλικα 

72. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος  
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Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών και οριζόντια ταινία που 

συνδέει δύο αντωπά εσωτερικά σημεία στο ανώτερο τμήμα της λαβής. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXIX.1 (βλ. Παράλληλα). 

73-74. Δύο άβαφες πρόχοι 

75. Μικκύλος σκύφος 

76. Οστέινη περόνη με μυτερή απόληξη από τη μια και σπάτουλα από την άλλη. 

77. Ψηφίδα από γαλάζια υαλόμαζα 

78. Τεμάχια σιδήρου κολλημένα στο στόμιο μιας πρόχους, ίσως από μαχαίρι, 

κατά την εκτίμηση της ανασκαφέως. 

 

Χρονολόγηση: β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ  XL 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 402 - 3). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 2,48μ.νότια του ΠΘ.XXXIX και 1,30μ. βόρεια του 

ΠΘ.XLI, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι προσανατολισμένος με το στόμιό του στα ανατολικά, το οποίο καλυπτόταν 

με κεραμίδα (καλυπτήρια στέγης).  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:  

Εντός του πίθου: 

 1. Ερυθροβαφές δίωτο αγγείο Κ 3602  

Ύψ. 0,036, διάμ. βάσ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,080μ. 
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Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Ελλιπές στις δύο οριζόντιες λαβές του και σε 

μικρό τμήμα του χείλους και του σώματος. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, με 

καμπύλο περίγραμμα, κακοφτιαγμένο. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανέρυθρος. 

Ερυθρό γάνωμα κατά τόπους καστανέρυθρο καλύπτει το αγγείο. Η κάτω 

επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού, εκτός από την επιφάνεια 

έδρασης και ένα μεγάλο ολόβαφο κύκλο στο κέντρο της.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 25, αρ. 563, cup-

skyphos, 550 π.Χ. περίπου. 

 

2. Μελαμβαφής κάνθαρος χωρίς πόδι με γραπτή φυτική διακόσμηση και 

επιγραφή στη βάση K 4103  

Ύψ. 0,122, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,107μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση 

επίπεδη. Σώμα βαθύ, σφαιρικό. Χείλος ίσιο. Λαβές κάθετες ταινιωτές, ελαφρώς 

υπερυψωμένες. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα κατά τόπους 

απολεπισμένο καλύπτει το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης που 

παραμένει στο χρώμα του πηλού. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης γραπτή 

επιγραφή: ΞΕΝΟΠΕΙΘΕΟΣ και φυτική διακόσμηση: βλαστός κισσού με τέσσερα 

κισσόφυλλα και καρποί αποδοσμένοι με στιγμές. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά από το παράδειγμα Agora XII, 

πίν. 27, αρ. 640, kantharos Type D, 450 π.Χ. 

Ως προς το όνομα: Jeffery 1990, σ. 104 (το σίγμα είναι γραμμένο στη λοκρική 

αρχαϊκή διάλεκτο). Fraser – Matthews 2000, σ. 318. IG IX 2,5, σ. 92, αρ. 1995. 

SEG XXXIX, σ. 169, αρ. 500. 

 

3. Μικρή σκυφοειδής κύλικα με φυτική διακόσμηση Κ 3604 

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,065μ. 

Ακέραιη, με λίγες αποκρούσεις στο χείλος. Βάση κωνική. Σώμα κωδωνόσχημο. 

Χείλος έξω νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένες. 
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Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά το αγγείο και 

εξωτερικά στη ζώνη του χείλους, στις λαβές, στο κάτω τμήμα του σώματος και 

στην κυρτή επιφάνεια της βάσης. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμείται με 

φυτική διακόσμηση: σε οριζόντια γραμμή διπλή σειρά φύλλων, τοποθετημένα 

ώστε να σχηματίζουν ενάλληλες γωνίες. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Kerameikos IX, σ. 155, πίν. 80, αρ. 303.1, και αρ. 289.1, γ΄τέταρτο 5ου 

αι. π.Χ. 

 

4. Μικρή μελαμβαφής υδρία  Κ 8756 !  

Ύψ. 0,070, διάμ. βάσ. 0,030μ.  

Ελλιπής στον λαιμό, στο στόμιο και στην κάθετη λαβή. Βάση ψηλή, κωνική με 

επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Σώμα ημισφαιρικό. Λαβές  κάθετες, κολλημένες, 

πεταλοειδείς που εκφύονται στη ζώνη του ώμου του αγγείου. Πηλός καστανού 

ανοιχτού χρώματος. Μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους καστανόχρωμο, 

καλύπτει το αγγείο, εκτός από το κατώτερο τμήμα του σώματος και την κάτω 

επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού.  

Σημείωση: ο αριθμός καταγραφής της δεν είναι πιθανότατα ο σωστός, καθώς 

συμπίπτει με τον αριθμό καταγραφής άβαφης πρόχους του τάφου ΠΘ.ΧΧΙΙΙ. 

 

5-6. Δύο άβαφες πρόχοι 

7. Μικρή φιάλη 

8. Τεμάχιο μελαμβαφούς αγγείου με μοτίβα αψίδων και ανθεμίων και άλλων 

σταγονόσχημων σχεδίων. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 39, αρ.1197, 450- 425 π.Χ.  

9. Σιδερένιο ξίφος σε τεμάχια  

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι.. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XLI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 404 - 7). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. νότια του ΠΘ.ΧL, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Το στόμιο του πίθου ήταν 

στραμμένο προς τα ανατολικά. Ο πίθος είναι σπασμένος στο στόμιό του και στο 

σώμα. Ανατολικότερα αυτού εντοπίστηκε η καλυπτήρια πλάκα του που θα έφραζε 

μάλλον το άνοιγμα. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου:  

 

1. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3521 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος. Χωρίς ερυθρή 

ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση 

σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3530 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,122μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 
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3. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3534 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,132μ. 

Έντονα απολεπισμένη σε πολλά σημεία. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης graffiti: 

5ακτινο αστέρι. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά 

ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

Για τα εγχάρακτα σύμβολα: Agora XΧI, σ. 116 και 32 – 47. Kerameikos IX, σ. 47. 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3225 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,109μ. 

Συμπληρώθηκε στο χείλος. Απολεπισμένο το γάνωμα σε πολλά σημεία. Στο 

χρώμα του πηλού παραμένει η κάτω επιφάνεια της βάσης. Χωρίς ερυθρή ταινία 

και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αριθ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

5. Mελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3262 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,160μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στο μισό τμήμα της μιας λαβής.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Mελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3261  

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,160μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.2. 
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7.  Mελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3260 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,145μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στη μία λαβή. 

Στιγμές λευκού επίθετου χρώματος στη βάση των ανθεμίων.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.2. 

 

8. Μόνωτο κύπελλο Κ 3253 

Ύψ. 0,04, διάμ. βάσ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,057μ. 

Ακέραιο. Βάση ψηλή, κωνική. Σώμα ημισφαιρικό με δισκόμορφο έξαρμα, λαιμός 

κυλινδρικός. Λαβή κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη που εκφύεται από το χείλος 

και απολήγει στον λαιμό. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό 

γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου. Είναι μικρότερο σε 

μέγεθος και διαφέρει στη βάση, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.26. 

Παράλληλα:  

Για την εξέλιξη του σχήματος: Corinth VII, III, σ. 86- 87, πίν. 54, αρ. 521.   

 

9. Ερυθροβαφές «αλατοδοχείο» Κ 3496 

Ύψ. 0,033, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. στόμ. 0,053μ. 

Ακέραιο. Βάση με μικρή εσοχή, σχεδόν επίπεδη. Σώμα βαθύ, με έντονα καμπύλο 

περίγραμμα. Χείλος έσω νεύον. Πηλός ερυθρού χρώματος. Ερυθρό στιλπνό 

γάνωμα εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτει το αγγείο. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 34, αρ. 900, 500- 480 π.Χ., (saltcellar: echinus wall), αλλά εδώ 

ερυθροβαφές.  

Kerameikos IX, σ. 127, πίν. 82, αρ. 160.2, 470 π.Χ. 

 

10. Αττικό ερυθρόμορφο αρυβαλλοειδές ληκύθιο Κ 3250 

Ύψ. 0,104, διάμ. βάσ. 0,054, διάμ. χείλ. 0,032μ.  

Ακέραιο. Βάση δισκόμορφη. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο στους ώμους. Λαιμός 

λεπτός και ψηλός. Χείλος χοανόσχημο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή. Πηλός ερυθρός. 

Μελανό γάνωμα, που έχει απολεπιστεί σε ορισμένα σημεία,  έχει χρησιμοποιηθεί 
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στο χείλος, τον ώμο, τη λαβή, το σώμα και στην δισκοειδή επάνω επιφάνεια της 

βάσης. Στο χρώμα του πηλού παραμένουν ο λαιμός, λεπτή ταινία στο κάτω 

μέρος του σώματος, η κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης. Στο σώμα κοσμείται 

με παράσταση όρθιας Σειρήνας μπροστά σε κίονα. Για τις λεπτομέρειες των 

φτερών  χρησιμοποιήθηκαν λεπτές οριζόντιες και κάθετες γραμμές, καθώς και 

μικρά παχύτερα γραμμίδια στο ανώτερο τμήμα του σώματος του πτηνού.  

Ο Ζωγράφος, στον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδοθεί το ερυθρόμορφο 

αρυβαλλοειδές ληκύθιο είναι ο Ζωγράφος της Σειρηνίσκης που έδρασε γύρω στο 

475- 425 π.Χ.   

Παράλληλα:  

Olynthus V, σ. 146, πιν. 116, αρ. 247, 4ος αι. π.Χ. 

Ως προς το σχήμα Corinth XIII, πίν. 69, αρ. 10,11, τέλος 5ου αι. π.Χ. 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 1994, σ. 88-  89, αρ. Π 1653, (τύπου γ) -  τέλη 5ου 

αι. π.Χ. 

Sabetai 1994, σ. 41- 42, αρ. 28, τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Beazley 1963, σ. 704, 70, Ζωγράφος της Σειρηνίσκης, 475- 425 π.Χ.. ClRh IV, 

σ.271 και 273 (Σφίγγα). 

Agora XXX, (squat lekythos) σ. 47- 48, σ. 128- 9, πίν.94, αρ. 964, ύστερος 5ος 

αι.π.Χ. (αλλά παριστάνεται Σφίγγα στα δεξιά μπροστά σε ένα φυτικό μοτίβο, 

κλαδί). 

 

11. Αττική μελανόμορφη λήκυθος Κ 3251 

Ύψ. 0,107, διάμ. βάσ. 0,028, διάμ. στόμ. 0,025μ.  

Ακέραιη. Το θέμα του ενδιάμεσου διαστήματος παραμένει το ίδιο (κλαδί κισσού), 

με τη διαφορά ότι επάνω πλαισιώνεται από πλέγμα και λεπτή γραμμή, ενώ κάτω 

μόνο με λεπτή γραμμή. Επίσης, στόμιο, λαιμός και ώμος καλύπτονται με μελανό 

γάνωμα και είναι μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με την υπ.αρ.ΠΘ.ΧXXVI.24. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVI.24 (βλ.Παράλληλα). 

 

12- 40. Είκοσι εννέα κύλικες –σκύφοι. 

Παρόμοιες με το υπ.αρ.ΠΘ.LXI.1 (βλ. Παράλληλα).  
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41-44. Τέσσερις σκύφοι 

45-51. Επτά πινάκια 

52-53. Δύο κύλικες 

54-55. Δύο πινάκια τμηματικά σωζόμενα 

56-57. Δύο άβαφες πρόχοι 

 

Χρονολόγηση : Γύρω στο α΄- β΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XLII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 408 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,58μ. δυτικά του ΠΘ.XXXIX, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Το σώμα του πίθου 

είναι ατρακτοειδές και η βάση κυλινδρική με ελαφρό κοίλωμα στην κάτω 

επιφάνεια. Το στόμιο του πίθου ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά και 

καλύπτεται με κεραμίδα στέγης (στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Εντοπίστηκαν το κρανίο και τα δύο μηριαία οστά. Δεν 

περισυνελλέγησαν.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής σκύφος  με ανυψωμένες λαβές  Κ 3199 

Ύψ. 0,112, διάμ. βάσ. 0,087, διάμ. στόμ. 0,144μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπής στο σώμα και το χείλος και 

συμπληρωμένος. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, κωνικό. Λαβές οριζόντιες, 

κυκλικής διατομής, υπερυψωμένες, που εκφύονται στη ζώνη κάτω από το χείλος. 

Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο 

εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κατώτερη 

ζώνη του σώματος, την επιφάνεια έδρασης της βάσης και δύο πλατιές ταινίες 

στην κάτω επιφάνειά της. Στην κατώτερη ζώνη του σώματος ακτινωτό κόσμημα. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Corinth XIII, σ. 212- 13, πίν. 34, αρ. 254.2, (canted handles), 

τελευταίο τέταρτο 6ου αι. π.Χ.   

Agora XII, σ. 83- 84. 

 

 

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3189 

Ύψ. 0,032, διάμ. βάσ.0,027, διάμ. χείλ. 0,047μ. 

Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ. Χείλος ίσιο. Λαβές οριζόντιες κυκλικής 

διατομής που εκφύονται από το χείλος. Πηλός κίτρινος. Εσωτερικά ερυθρό 

γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους. Εξωτερικά στη ζώνη κάτω από το χείλος 

γραμμική διακόσμηση, ζιγκ-ζαγκ κόσμημα και στο σώμα κοσμείται με δύο πλατιές 

ταινίες, μία ιώδης και μία μελανή, που πλαισιώνονται από λεπτές γραμμές. Η 

κάτω επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού, εκτός από πλατιά 

ταινία στην περιφέρεια και μικρό ολόβαφο κύκλο στο κέντρο ιώδους επίθετου 

χρώματος. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, σ. 211, πίν. 35, αρ. 250.9, 253.1, γ΄τέταρτο ή αρχές δ΄τέταρου 6ου αι. 

π.Χ. και σ. 225, πίν. 40, αρ. 285.1, α΄μισό 5ου αι. π.Χ. 

Olynthus XIII, σ. 302, πίν. 194, αρ. 7, 8, (πριν το 480 π.Χ.). 

Καλτσάς 1998, σ. 51, Τάφος 1380, αρ. 755, πίν. 42γ, τελευταίο τέταρτο 6ου αι. 

π.Χ. 

Σίνδος 1985, σ. 58,  αρ. 78, τελευταίο τέταρτο 6ου αι. π.Χ. 

Corinth XV, σ. 253, ΙΙΙ, πίν. 58, αρ. 1407, β΄μισό 5ου αι. π.Χ.  
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3. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3190 

Ύψ. 0,028, διάμ. βάσ.0,030, διάμ. χείλ. 0,050μ. 

Οι ταινίες είναι όλες ιώδεις. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XLII.2 (βλ. Παράλληλα). 

4. Μελανόμορφος χούς Κ 3191 

Ύψ. 0,127, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,096μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπής σε τμήματα του σώματος. Βάση 

δισκόμορφη. Σώμα ωοειδές. Χείλος ευρύ, τριφυλλόσχημο. Λαβή  κάθετη, 

ταινιωτή. Πηλός ερυθρωπός. Στο σώμα παράσταση Σατύρου που τρέχει προς τα 

δεξιά κρατώντας πίθο. Το δεξί του πόδι κάμπτεται στο γόνατο και στηρίζεται 

ελαφρώς στο έδαφος, το αριστερό ανασηκωμένο κάμπτεται και αυτό στο γόνατο 

και ακουμπά τον πίθο που κρατά με τα δύο χέρια. Λεπτή ζώνη με διπλή σειρά 

στιγμών πλαισιώνει το ανώτερο τμήμα της παράστασης. Για τη δήλωση των 

λεπτομερειών χρησιμοποιούνται εγχαράξεις. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα είναι οινοχόη Τύπου ΙΙΙ: 

Agora XXIII, σ. 42 (Shape 3). 

Μυλωνάς 1975, σ. 82, 290, πίν. 431α (β΄μισό 5ου έως αρχές 4ου αι. π.Χ.). 

Boardman 1980, σ. 215 (Κατηγορία ΙΙΙ, οι υστερότεροι χόες, δεν εμφανίζονται 

πριν τα μέσα του 5ου αι.π.Χ.). 

Sabetai 1994, σ. 36, αρ. 23- 24, Kατηγορία ΙΙΙ, οινοχόη ή χους, α΄τέταρτο 5ου αι. 

π.Χ.  

Kerameikos IX, σ. 148, πίν. 63, αρ. 276.1, αρχές γ΄τέταρτου 5ου αι. π.Χ. 

Richter –Milne 1945, σ. 19- 20. 

 

5. Μελανόμορφος χούς Κ 3192 

Ύψ. 0,114, διάμ. βάσ. 0,031, διάμ. χείλ. 0,09μ. 

Ακέραιος. Στο σώμα παράσταση, πιθανότατα, καθιστού Διονύσου, 

στεφανωμένου με κλαδί κισσού και ενδεδυμένου με χιτώνα. Η μορφή κάθεται σε 

δίφρο κρατώντας κάνθαρο και μπροστά του στέκεται όρθια γυναικεία μορφή, 
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ενδεδυμένη με μακρύ χιτώνα, που προσφέρει στον θεό κάνθαρο, πιθανότατα 

Νύμφη. Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής είναι μαζεμένα προς τα πίσω 

δημιουργώντας οξυκόρυφο κότσο. Λεπτή ζώνη με συνεχόμενο ζιγκ-ζαγκ 

κόσμημα πλαισιώνει το ανώτερο τμήμα της παράστασης. Για τη δήλωση των 

λεπτομερειών χρησιμοποιούνται εγχαράξεις και λευκό επίθετο χρώμα. Πηλός 

ερυθρωπός 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLII.4 (βλ. Παράλληλα). 

Ως προς το θέμα της παράστασης: Sabetai,CVA Thebes, πίν. 49, αρ.23417 και 

σ.57: Στη Β΄ όψη του μελανόμορφου σκύφου όμοια παράσταση αποδίδεται στον 

Ζωγράφο του Αίμονα. 

 

6. Άβαφη πρόχους 

7-10. Τέσσερις  κύλικες- σκύφοι 

11. Κορινθιακός σκύφος  

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πιν. 92, αρ. 261.1, αρχές 5ου αι. π.Χ. 

12. Μικρή μελαμβαφής λήκυθος 

13. Τεμάχια άμορφου σιδήρου 

Χρονολόγηση: Γύρω στο ά τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.  

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XLIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 410). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ.XLII, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Διατηρείται κατά το ήμισυ. Το 

στόμιο του πίθου ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυπτήρια κεραμίδα 
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στέγης κάλυπτε το άνοιγμα. Ο πίθος ήταν τοποθετημένος σε λάκκο, λαξευμένο 

στον μαλακό κοκκινωπό βράχο, χαρακτηριστικό πέτρωμα της περιοχής, σε βάθος 

1,30-1,50μ. περίπου.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν.   

 

Κτερίσματα:   

Εντός του τάφου: 

 

1.Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3478 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,170μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVI.2 (βλ. Παράλληλα).  

 

2-4. Τρία άβαφα πινάκια 

5-8. Τέσσερις μελαμβαφείς σκύφοι 

9. Άωτο φιαλίδιο 

10-26. Δέκα επτά κύλικες-σκύφοι 

27. Μελαμβαφής κύλικα 

28-29. Δύο άβαφες πρόχοι   

 

Χρονολόγηση: α΄ με β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.  

 

 

ΠΙΘΟΣ ΧLIV  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 411 - 2). 

 

Θέση: Ο τάφος βρίσκεται σε βάθος 2,60μ. από το σταθερό σημείο Ε, ή σε βάθος 

1,90μ.από την επιφάνεια του εδάφους. Είναι τοποθετημένος ανατολικά του 

ΠΘ.ΧLVΙΙ και δυτικά του ΠΘ.ΧLΙ, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο πίθο με κομβιόσχημη βάση. Ο πίθος 

είναι προσανατολισμένος με το στόμιό του στα ανατολικά και με μικρή κλίση προς 

νότο. Δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Δεν διατηρείται το άνω ήμισύ του και 

ολόκληρο το τμήμα του λαιμού, ενώ διατηρείται το ¼ του χείλους του και από τη 

βάση ολόκληρος ο συμπαγής κύλινδρος, που εμφανίζει αβαθές κοίλωμα στο 

κέντρο. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρήθηκαν τα μηριαία οστά, των χεριών, η κερκίς 

και η ωλένη. Δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3466 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3467 

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,107μ. 

Μικρότερος ολόβαφος κύκλος στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. Στη 

ζώνη κάτω από τη μία λαβή graffiti: «ΑΓ». Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές 

ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 
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Ως προς το σχήμα και graffiti Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

3. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3468 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,052, διάμ. χείλ. 0,195μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. 

Απολεπισμένο σε αρκετά σημεία. Μικρότερος ολόβαφος κύκλος στο κέντρο της 

κάτω επιφάνειας της βάσης. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο 

χείλος, αλλά ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3469 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή. Μικρότερος ολόβαφος κύκλος στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της 

βάσης. Χωρίς ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ .6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

5. Μελαμβαφής κάνθαρος χωρίς πόδι Κ 3471 

Ύψ. 0,118, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Σώμα έντονα επιμηκυμένο, με μεγάλη δυσαναλογία σε σχέση με το 

δισκόμορφο έξαρμά του και σε σχέση με τους προηγούμενους καρχήσιους 

τύπους. Οι λαβές κάθετες ταινιωτές, υπερυψωμένες χωρίς αποφύσεις και 

οριζόντιες ταινίες. Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, 

εκτός από λεπτή ταινία στο ανώτερο μέρος της κάθετης επιφάνειας της βάσης, 

και στην κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά ταινία στην περιφέρεια και μεγάλος 

καστανομέλανος ολόβαφος κύκλος στο κέντρο.  
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Κατά τα άλλα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII.1. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Ure 1962, σ. 373, πίν.112, 12, 4ος αι. π.Χ., αλλά εδώ οι λαβές δεν 

δημιουργούν μεγάλο άνοιγμα. 

 

6. Τμήμα οστέινης περόνης Δ 5183 

Συν.σωζ.μήκ.0,055μ. 

Είναι συγκολλημένο από τρία τμήματα. Ελλιπές στη μία μυτερή απόληξη. 

Διατηρείται  τμήμα του στελέχους κυλινδρικής διατομής και της μιας απόληξης σε 

σχήμα σπάτουλας. Επιφάνεια διατήρησης καλή. 

Παράλληλα: 

Vanderpool 1946, πίν. LXIX, αρ. 354. 

 

7. Τρία τμήματα σιδερένιου εγχειριδίου Μ 7164 α-γ 

7 α. μήκ.0,074, πλάτ.0,025,πάχ.0,006μ. 

7 β. μήκ.0,037, πλάτ.0,020,πάχ.0,004μ. 

7 γ. μήκ.0,032, πλάτ.0,015,πάχ.0,004μ. 

Τρία τμήματα σιδερένιου μαχαιριού από πεπλατυσμένο έλασμα. Διατηρούνται 

δύο τμήματα λεπίδας και ένα τμήμα μάλλον λαβής με οστέινη επένδυση. Στην 

επιφάνεια του μεγαλύτερου  σωζόμενου τμήματος της λεπίδας διατηρούνται 

προσκολλημένοι δύο ηλίσκοι για την προσάρτηση του στελέχους της λαβής. Το 

μικρότερο τμήμα της λεπίδας φέρει τριγωνική απόληξη. 

Παράλληλα: 

Olynthus X, σ. 331, πίν. CIII, αρ. 159 και 161.      

 

8. Κύλικα –σκύφος 

9-13. Πέντε σκύφοι 

14. Βαθύς μελαμβαφής κώθων 

15-16. Δύο άβαφες πρόχοι  

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ ΧLV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 413 - 6). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται βορειοδυτικά του ΠΘ.XLIV, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πίθο. Ο πίθος διαφέρει από όλους τους 

υπόλοιπους καθώς έχει δακτυλιόσχημη βάση αντί κυλινδρική. Το στόμιό του 

κάλυπτε πλακοειδή πέτρα. Διατηρείται σχεδόν ακέραιο. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο και δόθηκε για 

μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται, πιθανότατα, για 

γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών.  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με πολύχρωμη διακόσμηση σε λευκό βάθος Κ 8105 

Ύψ. 0,031, διάμ. βάσ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,203μ 

Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα. Στο εσωτερικό του κοσμείται με λεπτή 

ζώνη με κάθετα γραμμίδια ερυθρού και μελανού επίθετου χρώματος εναλλάξ 

κάτω από το χείλος, την οποία ακολουθεί άλλη ζώνη με φυτικό κόσμημα: 

συνεχόμενος βλαστός με λεπτά φύλλα, πιθανότατα, δάφνης μελανού χρώματος 

σε επάλληλες γωνίες και στιγμές ερυθρού χρώματος για τη δήλωση των καρπών. 

Προς το κέντρο του πυθμένα μελανοί και ερυθροί ομόκεντροι κύκλοι εναλλάξ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVI.1 (βλ. Παράλληλα). 

  

2. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3527  

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,133μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Απολεπισμένο σε αρκετά σημεία. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές 
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ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500-480 π.Χ. 

 

3. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3565 

Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλημένη από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένη στο σώμα και στο χείλος. 

Αποκεκρουσμένη και απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXΙ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3566 

Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλημένη από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένη στο σώμα και στο χείλος. 

Αποκεκρουσμένη και απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXΙ.1 

 

5. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3567 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος. 

Κακοφτιαγμένη Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, 

χείλος λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500-480 π.Χ. 

 

6. Μελαμβαφής υψίπους κάνθαρος Κ 3583 

Ύψ. 0,206, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,112μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στη λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 
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7. Μελαμβαφής υψίπους κάνθαρος Κ 3585 

Ύψ. 0,202, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

8. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3591 

Ύψ. 0,118, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Ακέραιο. Οριζόντια ταινία μεταξύ δύο αντωπών εσωτερικών σημείων του 

ανώτερου τμήματος της λαβής και κερατοειδής εξωτερική απόφυση στο κατώτερο 

τμήμα της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXIX.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

9. Μελαμβαφές καρχήσιο  Κ 3592 

Ύψ. 0,159, διάμ. βάσ. 0,102, διάμ. χείλ. 0,141μ. 

Ακέραιο. Οριζόντια ταινία μεταξύ δύο αντωπών εσωτερικών σημείων του 

ανώτερου τμήματος της λαβής και κερατοειδής εξωτερική απόφυση στο κατώτερο 

τμήμα της. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXIX.2. 

 

10. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 3587 

Ύψ. 0,124, διάμ. βάσ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,109μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXIX.2. 

 

11. Μελανόμορφη κύλικα- σκύφος  Κ 3598 

Ύψ. 0,078, διάμ. βάσ. 0,084, διάμ. χείλ. 0,181μ. 

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Χείλος με κυρτά 

τοιχώματα, έξω νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς. Στην 

εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμείται με παράσταση Σατύρου που κυνηγά 

Μαινάδα προς τα δεξιά. Οι δύο μορφές κρατούν δάδες στα χέρια. Κάτω από τις 

λαβές ανθέμια και κάτω από την παράσταση δύο λεπτές μελανές γραμμές. Πηλός 

καστανού χρώματος. Μελανό γάνωμα καστανέρυθρο, σε πολλά σημεία 
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απολεπισμένο, έχει χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό του αγγείου, στη ζώνη του 

χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια των λαβών, στο κάτω μέρος του σώματος και 

στην επάνω κυρτή επιφάνεια της βάσης.  

Παράλληλα: 

Agora XXIII, σ. 61, πίν. 104, αρ. 1540, 480-470 π.Χ. 

Corinth XIII, αρ.199.1 και πίν. 36, αρ. 262.8, β΄τέταρτο 6ου αι. π.Χ. Πίν. 55, αρ. 

346, μέσα 5ου αι. π.Χ., πίν. 93, αρ. 237-2, αλλά βαθύτερη γ΄τέταρτο 6ου αι.π.Χ. 

Ure 1954, σ.74- 5, πίν.23, αρ.139 -43. 

 

12. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3597 

Ύψ. 0,028, διάμ. βάσ.0,019, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLII.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

13. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 3580 

Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,084μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του χείλους, του σώματος και στις δύο λαβές. Συμπληρώθηκε 

σε ένα μεγάλο τμήμα του σώματος και του χείλους. Στο χρώμα του πηλού 

παραμένει και η κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης, στην οποία διαγράφονται 

τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

  

14. Μελαμβαφές κύπελλο Κ 3593 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,08, διάμ. στόμ. 0,084μ. 

Ακέραιο. Βάση δισκόμορφη. Σώμα κωδωνόσχημο. Χείλος ευρύ και λοξότμητο. 

Λαβή κάθετη, κυκλικής διατομής που εκφύεται και απολήγει στη ζώνη κάτω από 

το χείλος. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, εκτός, από 

την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του 

πηλού.  

Παράλληλα:  

Πλησιάζει πολύ Agora XII, πίν.11, αρ.191, (mug –plain wall, one handle), ύστερος 

6ος αι.π.Χ. 
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Corinth ΧΙΙΙ, πίν.72, αρ. 429.4, τέλος 5ου ή αρχές 4ου αι. π.Χ. Εδώ η λαβή εκφύεται 

και απολήγει στον λαιμό και η βάση ελαφρώς υπερυψωμένη. 

 

15α. Μόνωτη μελαμβαφής λεκανίδα με κάλυμμα Κ 3600 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,105μ. 

Ακέραιη. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, σφαιρικό. Μία λαβή οριζόντια, 

κυκλικής διατομής, υπερυψωμένη που εκφύεται κάτω από τη ζώνη του χείλους, 

με δύο κερατοειδείς αποφύσεις εκατέρωθέν της. Χείλος λεπτό με ειδικά 

διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός 

καστανέρυθρος. Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται από μελανό γάνωμα, εκτός 

της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

15β. Κάλυμμα λεκανίδας Κ 3600 

Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,113 διάμ. επιφ. κομβ. 0,045μ.  

Ακέραιο. Σώμα κωνικό. Χείλος σε ορθή γωνία με το σώμα. Κομβίο κυλινδρικό με 

κωνική την ανώτερη απόληξη, στην επιφάνεια  της οποίας δύο μικρές διάτρητες 

οπές. Πηλός καστανέρυθρος. Εσωτερικά παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Εξωτερικά καλύπτεται από μελανό γάνωμα.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 42, αρ. 1252, (one 

handled), 480- 450 π.Χ. 

Εδώ διαφέρει στο κομβίο του καλύμματος. 

Kerameikos IX, πίν. 93, αρ. Ε73.4, και περισσότερο πλησιάζει πίν. 94, αρ. 3.25, 

μέσα με γ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

 

16. Αττική μελανόμορφη λήκυθος διακοσμημένη με κλαδί κισσού 3599 

Ύψ. 0,208, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,036μ.  

Ακέραιη. Πηλός καστανέρυθρος. Την κύρια παράσταση στο σώμα πλαισιώνουν 

λεπτή μελανή γραμμή και δικτυωτό πλαίσιο, σε σχέση με την υπ.αρ. 

ΠΘ.ΧΧΧVI.24.  

Όμοιο με την υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVI.24. 

Παράλληλα: 
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Corinth XIII, πιν. 51, αρ. 337, 11,12, μέσα 5ου αι.π.Χ. 

Greifenhagen 1940, πίν. 177, αρ. 8(L16), β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

  

17-29. Δεκατρείς κύλικες –σκύφοι 

Παρόμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1 (βλ. Παράλληλα). 

30-36. Επτά σκύφοι 

37-40. Τέσσερις υψίποδες κάνθαροι 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

41-43. Τρία μελαμβαφή καρχήσια   

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.2 (βλ. Παράλληλα). 

44-45. Δύο αβαφείς πρόχοι 

46. Μελαμβαφής πρόχους 

47-50. Τέσσερα άβαφα πινάκια 

51. Μικκύλη πρόχους  

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πιν. 62, αρ. 379,6,5, γ΄τέταρτο 5ου αι.π.Χ. 

52. Μόνωτος σκύφος μελαμβαφής στο εσωτερικό. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Agora XII, πιν. 30, αρ. 742, 450 π.Χ. 

53-54. Δύο φιαλίδια 

55. Οστέινη περόνη (γλυφίδα) 

56. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους 

 

Χρονολόγηση: β΄με γ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XLVI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 417 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,00μ.βόρεια του ΠΘ.XLIV, (β΄συστάδα). 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Καλή κατάσταση διατήρησης, 

σχεδόν ακέραιος. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

κεραμίδα στέγης (τύπου στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο δόθηκε για μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για άτομο 

ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, αδιάγνωστου φύλου. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3428 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ. αρ. 

ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.14. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.14. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500-480 π.Χ. 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3453 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,157μ. 

Ακέραιη.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3454 
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Ύψ. 0,069, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,156μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVΙ.2. 

 

4. Μελανόμορφη κύλικα  με παράσταση πάλης Κ 3456  

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,172μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών κοσμείται 

με παράσταση άνδρα που παλεύει με ταύρο. Α΄ όψη: Σκηνή πάλης ανδρός με 

ταύρο μεταξύ τριών ιματιοφόρων μορφών που κρατούν κλάδους με κισσόφυλλα, 

εκ των οποίων μία καθιστή ανδρική μορφή με γένια και σκήπτρο, μάλλον ο Αιγέας 

και μία όρθια γυναικεία στα αριστερά και μία όρθια γυναικεία μορφή στα δεξιά, 

μάλλον Νύμφη του Μαραθώνα που φεύγει τρομαγμένη. Ο ήρωας γυμνός είναι 

στραμμένος προς τα δεξιά έχοντας πέσει με τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του 

σκυμμένου προς τα αριστερά ζώου. Ψηλά σε κλαδί είναι απλωμένο το ιμάτιό του 

και το ρόπαλο κρεμασμένο. Ίσως, πρόκειται για τον Θησέα και τη σύλληψη του 

Μαραθώνιου Ταύρου. Κάτω από τις λαβές φύλλα. Χάραξη χρησιμοποιήθηκε για 

τις λεπτομέρειες των ιματιοφόρων μορφών και για το σώμα και το κεφάλι του 

ταύρου. Λευκό επίθετο χρώμα χρησιμοποιήθηκε για τα πρόσωπα των μορφών 

και τις λεπτομέρειες των ενδυμάτων τους.  Β΄ όψη: όμοια με την πρώτη. Στο 

μετάλλιο Σιληνός που κοιτά δεξιά, κρατώντας με το δεξί κέρας. Με εγχαράξεις 

αποδίδονται οι λεπτομέρειες στην κεφαλή και το σώμα του Σιληνού. Πηλός 

καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα έχει χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό του αγγείου, 

εκτός του μεταλλίου, στη ζώνη του χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια των λαβών, 

στο κάτω μέρος του σώματος και στην επάνω κυρτή επιφάνεια της βάσης. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά ταινία μελανού επίθετου χρώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.9 (βλ. Παράλληλα).  

Διαφέρει στην παράσταση. Η κύλικα του νεκροταφείου της Τριανταφυλλιάς θα  

πρέπει να αποδοθεί σε Ζωγράφο της ομάδας «Χωρίς φύλλα», (500- 480 π.Χ.). 

 

5. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος με επίθετο φυτικό κόσμημα Κ 3457 

Ύψ. 0,282, διάμ. βάσ. 0,089, διάμ. χείλ. 0,172μ. 
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Ακέραιος. Οριζόντια ταινία μεταξύ δύο αντωπών εσωτερικών σημείων του 

ανώτερου τμήματος της λαβής και κερατοειδής εξωτερική απόφυση στο κατώτερο 

τμήμα της. Πλαστικός δακτύλιος στο μέσον του ύψους του στελέχους. Στη ζώνη 

κάτω από το χείλος επίθετο φυτικό κόσμημα: κισσόφυλλα και καρποί με τη μορφή 

στιγμών από λευκό επίθετο χρώμα. Βλαστός εγχάρακτος.  Πηλός 

καστανόχρωμος, καθαρός. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την 

επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την κάτω και την κάθετη επιφάνεια της βάσης 

δύο λεπτές ταινίες εκατέρωθεν του πλαστικού δακτυλίου του στελέχους που 

παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

Παράλληλα: 

Ure 1954, πίν. 33, αρ. 6 (με επίθετο φυτικό κόσμημα: οριζόντιoς βλαστός και 

φύλλα, μάλλον, δάφνης), προς τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 

Goldman- Jones 1942, πίν. IV. 

 

6-24. Δέκα εννέα κύλικες –σκύφοι  

Παρόμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν. 25, αρ. 570, 500- 480 π.Χ. 

25-26. Δύο μελαμβαφείς κύλικες  

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν.19, αρ. 404, Type C, concave lip, 500 π.Χ. 

27-28. Δύο άβαφες πρόχοι 

29-31. Τρεις σκύφοι 

32. Πινάκιο 

33-35. Τρεις μικκύλοι σκύφοι, εκ των οποίων οι δύο κορινθιακοί.  

36. Άωτο φιαλίδιο 

37-38. Δύο πινάκια 

 

Χρονολόγηση τάφου: Γύρω στο α΄με β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ XLVII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 420 - 1 ). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ. XLV. 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Κακή κατάσταση διατήρησης. 

Δεν σώζεται το επάνω μισό τμήμα και το χείλος του. Στόμιο στραμμένο προς τα 

ανατολικά και καλυμμένο με ασβεστολιθική πλάκα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελανόμορφη κύλικα- σκύφος με ανθέμια Κ 3780 

Ύψ. 0,051, διάμ. βάσ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,067μ. 

Ακέραιη, με ελάχιστες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση δισκόμορφη, με 

κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Πόδι ευρύ και βραχύ. Σώμα βαθύ, κωνικό. Χείλος 

έξω νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς. Η διακόσμηση 

εκτείνεται στη ζώνη του ανώτερου τμήματος του σώματος: σχηματοποιημένα 

ανθέμια, εγγεγραμμένα σε ημικύκλια, τα οποία πατούν επάνω σε αλυσιδωτό 

κόσμημα. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και 

εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική επιφάνεια των 

λαβών, μια πλατιά ταινία στη ζώνη των λαβών, μία λεπτή στο κάτω μέρος του 

σώματος, την κάθετη επιφάνεια της βάσης, την επιφάνεια έδρασής της και το 

κέντρο της κάτω κοίλης επιφάνειά της που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποδοθεί στον Ζωγράφο της Ομάδας της 

Λίνδου. 

Παράλληλα:  

Greifenhagen, CVA Münich 4, πίν. 178, αρ. 8, 500 π.Χ. 
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Corinth XIII, πίν. 93, αρ. 237-2, (cracow class), γ΄τέταρτο 6ου αι. π.Χ. Εδώ μόνο 

με φυτικό διάκοσμο. 

Beazley 1971, σ. 290 (Αθήνα, Μουσείο Αγορά, αρ.Ρ25520, 525-475π.Χ.). 

 

2. Τμήμα κορμού και κεφαλή ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3478 

Σωζ. ύψ. 0,117μ.  

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Ελλιπές στο κατώτερο τμήμα του 

σώματος από το ύψος των γονάτων περίπου. Πάρα πολλές αποκρούσεις στην 

επιφάνεια. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι συμπαγής. Πίσω 

όψη αδιαμόρφωτη, χωρίς οπή εξαερισμού.  Η μορφή στέκεται όρθια, προβάλλει 

το αριστερό πόδι και έχει τα χέρια της τεντωμένα κατά μήκος των μηρών. Είναι 

ενδεδυμένη, πιθανότατα με χιτώνα που δημιουργεί απόπτυγμα. Φορά στεφάνη 

στην κεφαλή. Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη λευκού επιχρίσματος και μελανού 

επίθετου χρώματος. 

 

3. Ειδώλιο χελώνας Ε 3479 

Μήκ. 0,061, πλάτ. 0,028μ. 

Συγκολλήθηκε από τέσσερα κομμάτια.  

Όμοιο με το υπ.αριθ. Ε.10.17 (βλ. Παράλληλα). 

 

4-6. Τρεις μελανόμορφες κύλικες με ανθέμια στην περιφέρεια 

7-10. Τέσσερα άβαφα πινάκια 

11-12. Δύο μελαμβαφείς κύλικες –σκύφοι 

13-17. Πέντε μικκύλοι σκύφοι κορινθιακού τύπου 

18-19. Δύο άβαφες πρόχοι  

Όμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

20. Σφονδύλι από σερπεντίτη 

Πιθανότατα, ταυτίζεται με το υπ.αρ. Δ 3702 

Σφονδύλι από μαύρο στεατίτη (ή σερπεντίτη ;) Δ 3702 

Ύψ 0,016, μέγ.διάμ.0,022, ελάχ.διάμ. 0,006μ.  

Σφονδύλι από στεατίτη κωνικού σχήματος. Αποκρούσεις στην επιφάνειά του. 
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Χρονολόγηση: Γύρω  στο β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

ΠΙΘΟΣ XLVIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 422). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,50μ. δυτικά του ΠΘ.XLVI, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Καλή κατάσταση 

διατήρησης. Ακέραιος. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

κεραμίδα στέγης (τύπου στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν.  

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 4170  

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,090, διάμ. χείλ. 0,230μ. 

Συγκολλήθηκε από τέσσερα τμήματα. Σώμα ρηχότερο και κοιλότητα στενότερη 

και βαθύτερη σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

Παρόμοιο με το ΠΘ.Ι.1. 

 

2. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 4169 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,095, διάμ. χείλ. 0,244μ. 

Ακέραιο. Σώμα ρηχότερο και κοιλότητα στενότερη και βαθύτερη σε σχέση με το 

υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.Ι.1. 

 

3-4. Δύο άβαφες πρόχοι  

Όμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.29. 

5. Λεκανίδα με πώμα (βαμμένη με καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και 

εξωτερικά γύρω από το χείλος μόνο καθώς και στο πώμα.). 
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Παράλληλα:  

Για το πώμα: Agora XII, πίν. 41, αρ. 1237, 425- 400 π.Χ. 

6. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους 

 Εκτός του πίθου: 

7. Άβαφη πρόχους  

Παρόμοια, ίσως, με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

8. Μελαμβαφές καρχήσιο 

9. Τεμάχια άβαφων πινάκιων 

10. Άωτος κυαθίσκος 

11. Πώμα 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ XLIX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 423). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1μ. δυτικά του ΠΘ.XLVIII, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο, με κυλινδρική 

συμπαγή βάση. Ύψ. 1,24μ. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο 

με κεραμίδα στέγης (τύπου στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν διατηρείται κανένα ίχνος του σκελετού.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 
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1. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη). 

2. Άωτο μελαμβαφές φιαλίδιο, πιθανότατα «αλατοδοχείο. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.3.13 (convex wall, βλ. Παράλληλα). 

3-4. Δύο μικροί χάλκινοι κρίκοι 

Εκτός του πίθου: 

 

5. Αποκολλημένη κεφαλή γυναικείου ειδωλίου Ε 3482  

Σωζ. ύψ. 0,095μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα της πίσω όψης της κεφαλής. Συμπαγής. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Μαλλιά χτενισμένα σε 

κυματιστούς βοστρύχους γύρω από το μέτωπο, το οποίο αφήνουν ελεύθερο. Η 

μορφή φορά στεφάνη που συγκρατεί πέπλο, διακοσμημένη με φύλλα και 

βλαστούς. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνεια. 

 

6. Λευκή υδρία (διακρίνονται ίχνη γραμμικού σχεδίου με κόκκινο χρώμα) 

Παράλληλα:   

Κυριάκου 2005, σ.259 -264.  

7. Σκύφος  

Παράλληλα:   

Agora XII, πιν. 17, αρ. 363,  480- 450 π.Χ. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη, (λόγω έλλειψης στοιχείων). 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του πίθου ο τάφος θα πρέπει να χρονολογηθεί γύρω 

στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

ΠΙΘΟΣ L 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 424 - 5). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,70μ. νότια του Ε.12, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Διατηρείται τμήμα της βάσης. 

Το στόμιο του πίθου ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυπτόταν με 

πλακοειδή λίθο.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν.    

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 8683 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,230μ 

Συγκολλήθηκε από τέσσερα τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

χείλους και στον πυθμένα. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την εσωτερική και 

εξωτερική του επιφάνεια. Στο εσωτερικό του κοσμείται με γραπτή πολύχρωμη 

διακόσμηση. Ίχνη ομόκεντρων κύκλων και κοντά στη ζώνη του χείλους συστάδες 

κάθετων γραμμιδίων ερυθρού επίθετου χρώματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 8748 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,220μ 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα στο χείλος. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους. 

Κοντά στη ζώνη του χείλους ίχνος ανθεμίου από μελανό επίθετο χρώμα και ίχνος 

ερυθρού επίθετου χρώματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

3. «Καρποδόχη» Κ 8753  

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο 

χείλος. Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση ψηλή, με κάθετα τοιχώματα και 

με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Στέλεχος ευρύ και βραχύ. Σώμα αβαθές. Δύο 

μικρά πλαστικά ωτία που εκφύονται από το χείλος. Πηλός καστανού ανοιχτού 
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χρώματος. Στο εσωτερικό διακοσμείται από τρεις ανισοπαχείς ομόκεντρες ταινίες 

καστανομέλανου χρώματος, εκ των οποίων η μικρότερη κοντά στο κέντρο 

απολεπισμένη. Στην εξωτερική επιφάνεια άβαφη. 

Παράλληλα:  

Δακορώνια 1997, σ. 43, 5ος αι. π.Χ. 

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πιν. 69, αρ. 1570, τέλος 

4ου αι. π.Χ., όμως, με ψηλότερη βάση εδώ. 

Ως προς την εσωτερική διακόσμηση πλησιάζει το παράδειγμα Agora XΧIΧ, 

πιν.110, αρ. 1455, 350- 300 π.Χ. 

 

4.  Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 3936 

Ύψ. 0,090, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,085μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Ελλιπής σε τμήματα των δύο λαβών. Το μελανό θαμπό 

γάνωμα που καλύπτει το αγγείο σε μεγάλο μέρος της εξωτερικής του επιφάνειας 

γίνεται καστανέρυθρο από αποτυχημένο ψήσιμο. Στο χρώμα του πηλού έχουν 

παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από μία ταινία στην περιφέρειά 

της και έναν ολόβαφο κύκλο στο κέντρο της μελανού επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

5. Κεφαλή και τμήμα κορμού γυναικείου ειδωλίου Ε 3450 

Σωζ.ύψ. 0,133μ. 

Ελλιπής στο κάτω τμήμα του σώματος από το ύψος του στήθους. Αποκρούσεις 

στην κεφαλή. Συμπαγής. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται 

ανάγλυφα. Τα μαλλιά χτενισμένα  σε μικρές κυματιστές, παράλληλες αυλακώσεις 

προς τα πίσω, αφήνοντας ελεύθερο το μέτωπο. Στην κεφαλή φορά πόλο.  Η 

μορφή είναι προφανώς ενδεδυμένη με πέπλο και επάνω από αυτόν με ιμάτιο. 

Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη λευκού, ερυθρού και μελανού επιχρίσματος. 

 

6-12. Επτά άβαφα πινάκια (τα τέσσερα ομφαλωτά).  

13. Σκύφος 
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14. Μελαμβαφής λεκανίδα 

15-16. Δύο άβαφες πρόχοι 

17-18. Δύο ειδώλια γυναικείων μορφών, ένα με πόλο και ένα με κόμμωση που 

σχηματίζει πίσω οξύ άκρο.  

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν.112, αρ. 813, 814, πιν. 88, αρ. 673, 674 και πιν.89, αρ. 679, 

μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. πΧ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 426 - 8). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 0,35μ. νοτιοανατολικά του Ε.12, (β΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Πίθος κατεστραμμένος στο 

μεγαλύτερο τμήμα του.  Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

κεραμίδα στέγης (τύπου στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν.   

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 8739 

Ύψ. 0,031, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,210μ 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στο εσωτερικό. 

Στη ζώνη κάτω από το χείλος ίχνη και από μελανό επίθετο χρώμα. 
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Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1 (βλ. Παράλληλα). 

2. Μελαμβαφής κύλικα-σκύφος Κ 9078  

Ύψ. 0,048, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Απολεπισμένο.  Χωρίς 

ερυθρή ταινία και με σώμα βαθύ χωρίς κοίλο χείλος, αλλά ίσιο, σε σχέση με το 

υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1 (βλ. Παράλληλα). 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 564, 520 π.Χ. 

 

3. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal με εμπίεστο διάκοσμο στον πυθμένα Κ 3934  

Ύψ. 0,024, διάμ. βάσ. 0,053, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Στον πυθμένα διακοσμείται με επτά 

εμπίεστα ανθέμια ακτινωτά διατεταγμένα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

4. Μελαμβαφής κύλικα με φυτική διακόσμηση στην περιφέρεια  Κ 3929 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,159μ. 

Ακέραιη. Είναι συγκολλημένη στη μία λαβή της. Χείλος έσω νεύον. Την εξωτερική 

ζώνη των λαβών κοσμούν κλαδί με λογχόσχημα φύλλα μυρτιάς μελανού επίθετου 

χρώματος. Το χείλος καλύπτεται με λεπτή μελανή ταινία και το κάτω μέρος του 

σώματος με μελανό γάνωμα. Η κάθετη επιφάνεια της βάσης παραμένει στο 

χρώμα του πηλού. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά μελανή ταινία στο 

κοίλο μέρος.  

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

5. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής, υδριαφόρου Ε 3315  

Ύψ. 0,296, διάμ. βάσ. 0,72 Χ 0,55μ. 
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Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή 

που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια οπή εξαερισμού 

(διαστάσεων: 0,11 Χ 0,049μ.). Βάση ορθογώνια. Η μορφή στέκεται όρθια, 

στηρίζεται στο αριστερό πόδι και προβάλλει το δεξί. Το αριστερό χέρι είναι 

τεντωμένο κατά μήκος των μηρών και συγκρατεί την παρυφή του ενδύματος, ενώ 

με το δεξί κρατά τη λαβή μιας υδρίας, που στηρίζεται ανορθωμένη επάνω στο 

κεφάλι της. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά 

μαζεμένα προς τα πίσω. Η μορφή φορά πέπλο. Πηλός καστανού ανοιχτού 

χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά 

τόπους.  

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν. 91, αρ. 697, (Βοιωτία, ύστερος 5ος αι.π.Χ.). 

Mollard-Besques 1954, σ. 94, πίν. LXVI, αρ. C64, (Θήβα). 

Goldman 1931, σ. 256- 57  (Βοιωτία τέλος 5ου -4ος αι. π.Χ.). 

 

6. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής, υδριαφόρου Ε 3316  

Ύψ. 0,299, διάμ. βάσ. 0,058 μ. 

Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Ελλιπές σε τμήμα του αριστερού χεριού 

από το ύψος του αγκώνα. Οπή εξαερισμού διατάσεων 0,112 Χ 0,052 μ. Ίχνη 

λευκού και ερυθρού επιχρίσματος στην κόμη της μορφής.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

7. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3466 

Ύψ. 0,280 διάμ. βάσ. 0,077 Χ 0,058μ. 

Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα. Ελλιπές σε μικρό κομμάτι του μπροστινού 

τμήματος της βάσης. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από 

την κεφαλή που είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με οπή εξαερισμού. 

Βάση ορθογώνια. Η μορφή στέκεται όρθια, στηρίζεται στο αριστερό πόδι και 

προβάλλει το δεξί. Τα χέρια της είναι τεντωμένα κατά μήκος των μηρών και 

συγκρατούν το ένδυμα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται 

ανάγλυφα. Τα μαλλιά μαζεμένα προς τα πίσω σε κότσο, που απολήγει σε λοφίο 
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(κρωβύλο). Η μορφή είναι ενδεδυμένη με μακρύ χιτώνα και επάνω από αυτό με 

ιμάτιο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη μελανού επίθετου χρώματος.  

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν. 88, αρ. 673, 674, Αττική, μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Goldman-Jones 1942, σ. 391- 95 πίν. ΧΙ, group E, ΙI-c-4 (420-390 π.Χ.). Χωρίς 

πόλο στην κεφαλή εδώ. 

 

8. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3303 

Ύψ. 0,101μ. 

Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα. Ελλιπές σε μικρό κομμάτι του δεξιού, 

κάτω τμήματος της βάσης. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που είναι 

συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια οπή εξαέρωσης. Η μορφή 

είναι καθιστή σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο και τοποθετεί τα πόδια της σε χαμηλό 

τετράγωνο υποπόδιο. Τα χέρια της είναι τοποθετημένα επάνω στα γόνατα. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται ανάγλυφα. Στην κεφαλή φορά 

στεφάνη. Είναι ενδεδυμένη με χιτώνα και επάνω από αυτόν με ιμάτιο που 

καλύπτει και την κεφαλή. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνειά του, απολεπισμένο σε μεγάλο τμήμα. Ίχνη ερυθρού επίθετου 

χρώματος στο ένδυμα. 

Παράλληλα: 

Higgins 1954, πίν.111, αρ. 817- 819, (Βοιωτία), μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Leynaar-Plaisier 1979, σ. 44, πίν. 15, αρ. 72, (περιοχή Λοκρίδας- 420-390 π.Χ.) 

και σ. 14, πίν. 2, αρ. 12 (περιοχή Αττικής – μέσα 5ου αι. π.Χ.). 

Goldman-Jones 1942, σ. 375 – 86, πίν. VΙ, group B, Ι-c-3,5 (525- 480 π.Χ.). 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, σ. 98, Π 1678 (αττικοϊωνικός τύπος, 5ος –

αρχές 4ου αι.π.Χ.). 

Goldman 1931, σ. 256- 57, εικ. 3-4. 

  

9. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3301 

Ύψ. 0,084 διάμ. βάσ. 0,41 Χ 0,30μ. 
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Ακέραιο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8 (βλ. Παράλληλα). 

 

10. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3302 

Ύψ. 0,084 διάμ. βάσ. 0,40 Χ 0,32μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Ελλιπές σε μικρό κομμάτι το επάνω 

δεξιού τμήματος του κορμού.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8. 

 

11. Τμήμα κορμού και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής, 

υδριαφόρου Ε 3317 

Ύψ. 0,205, σωζ. διάμ. βάσ. 0,75 Χ 0,59μ. 

Είναι συγκολλημένο από πολλά κομμάτια. Ελλιπές στο δεξί τμήμα του κορμού 

από το ύψος του στήθους έως το γόνατο, στο κάτω δεξί τμήμα της βάσης και σε 

μεγάλο τμήμα της πίσω όψης του.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

12. Τμήμα κορμού και κεφαλή πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής   

Ε 3467 

Ύψ. 0,280 διάμ. βάσ. 0,070 Χ 0,032μ. 

Είναι συγκολλημένο από τρία τμήματα. Ελλιπές σε μεγάλο κομμάτι του δεξιού 

τμήματος του κορμού από του αγκώνα έως τη γάμπα περίπου  και σε τμήμα της 

πίσω όψης της βάσης. Οπή εξαερισμού διαστάσεων : 0,190 Χ 0,065μ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ.Παράλληλα). 

 

13.Τμήματα κορμού και κεφαλής πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής 

Ε 3469 

Ύψ. 0,280 διάμ. βάσ. 0,079 Χ 0,038μ. 

Ελλιπές σε τμήματα του κορμού, της κεφαλής και της βάσης. Αποκρούσεις στην 

επιφάνεια.  
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Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7. 

 

14 α,β. Δύο χάλκινα πυραμιδόσχημα ενώτια Μ 5704 α,β. 

Μήκ.0,011, μέγ.πλάτ.0,005μ. 

Δύο χάλκινα πυραμιδόσχημα ενώτια με περίτεχνη διακόσμηση, το ένα ελλιπές 

στο έλασμα ανάρτησης και το δεύτερο ελλιπές σε τμήμα του ελάσματος 

ανάρτησης. Στο ανώτερο τμήμα αποτελούνται από τέσσερις κύβους που 

παρουσιάζουν αύξουσα μείωση προς τα κάτω, με δύο προσαρτημένους ήλους 

στην κάθε μία από τις τέσσερις επιφάνειές τους ο καθένας. Το κατώτερο τμήμα 

συνθέτουν επάλληλες σειρές δακτυλίων και στην απόληξη μικρή σφαίρα και 

λεπτό έλασμα κυκλικής διατομής.  

Παράλληλα: 

Olynthus X, σ. 79- 80,  πίν. XVII, αρ. 270, Type I: πυραμιδόσχημα. 

 

15-21. Επτά ειδώλια ιστάμενων γυναικείων μορφών. 

22-34. Δεκατρία λευκά πινάκια πολλά διατηρούν ίχνη από πράσινο, κόκκινο και 

κίτρινο χρώμα, τα τρία με προεξέχοντα ομφαλό, το ένα με δύο οπές για 

ανάρτηση. 

35-36. Δύο άβαφες πρόχοι 

37-38. Δύο κύλικες – σκύφοι 

39. Αρυβαλλοειδές ληκύθιο με δικτυωτό πλαίσιο και λευκές στιγμές 

40. Μικρός σκύφος 

41. Μελαμβαφής υδρία 

 

Εκτός του πίθου: 

 

42. Μελαμβαφής σκυφοειδής κρατηρίσκος  Κ 9082  

Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,075μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα, το χείλος και 

στη μία λαβή. Βάση ψηλή δισκόμορφη, με κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 

βαθύ, κωνικό. Λαβές υπερυψωμένες, κυκλικής διατομής που εκφύονται στο 
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μέσον περίπου του σώματος του αγγείου. Χείλος ίσιο. Πηλός καστανόχρωμος. 

Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, κατά τόπους 

καστανέρυθρο λόγω κακής όπτησης, το οποίο δημιουργεί καταλειβάδες στο 

κατώτερο μέρος τους σώματος και στην επιφάνεια του δίσκου της βάσης και στην 

κάθετη και κάτω επιφάνεια που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο γ΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 429 - 30). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 9,30μ. από το δρόμο και στα δυτικά του ΠΘ.LIII, 

(γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,13μ. και 

διάμετρος 1,18μ.  Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και καλυμμένο με 

κεραμίδα στέγης (τύπου στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνται το κρανίο και τα οστά των μηρών. 

Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο δόθηκε για μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα, 

ηλικίας μεταξύ 25 και 35 ετών και ότι παρατηρήθηκε cribia orbitaria, δηλ. πόρωση 

της οροφής της οφθαλμικής κόγχης του. 

 

Κτερίσματα: 

Εντός του πίθου:   
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 1. Άβαφο ιχθυοπινάκιο Κ 4149 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,194μ. 

Ακέραιο. Σώμα αρκετά βαθύ σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1. 

 

2. Άβαφο κάναστρο ή μόνωτη φιάλη Κ 5544 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,049, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Ακέραιο. Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό. Χείλος ίσιο. Λαβή οριζόντια, ταινιωτή 

που εκφύεται από το χείλος. Πηλός καστανέρυθρος.  

Παράλληλα:  

Δακορώνια 1997, σ. 48 (παρόμοιο αγγείο σε τάφο της περιοχής Λιβανατών). 

 

3. Κανθαρίσκος τύπου Καβείριου  (ή baggy kantharos), με κόκκινο επίχρισμα Κ 

5542 

Ύψ. 0,095, διάμ. βάσ. 0,033, διάμ. χείλ. 0,065μ. 

Ακέραιος. Βάση κωνική. Σώμα βαθύ, κωδωνόσχημο. Λαβές κάθετες, ταινιωτές, 

ελαφρώς υπερυψωμένες. Χείλος έσω νεύον. Πηλός καστανόχρωμος. Ερυθρό 

επίχρισμα καλύπτει το αγγείο.  

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.4. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 64, α΄τέταρτο 2ου αι. π.Χ. 

 

4. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 5533  

Ύψ. 0,077 διάμ. βάσ. 0,017 διάμ. χείλ. 0,018μ 

Ακέραιο. Ακόμη πιο επιμηκυμένος τύπος σε σχέση με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙ.3 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.V.1. 

 

5. Μονόμυξος ερυθροβαφής τροχήλατος λύχνος Κ 5547 

Ύψ. 0,05, μήκ. 0,095, διάμ. βάσ. 0,046, διάμ. οπ. πληρ. 0,021μ. 

Ακέραιος. Βάση αδιαμόρφωτη με ελαφρώς κοίλη την κάτω επιφάνεια και με 

ακανόνιστους ομόκεντρους κύκλους από τον τροχό. Σώμα αμφικωνικό, με 
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πλαστικό ωτίο (λοβό) στο μέσον του ύψους του. Οπή πλήρωσης μικρή με 

πλαστικό δακτύλιο στην περιφέρειά της. Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή. Πηλός 

πορτοκαλόχρωμος. Ερυθρή  βαφή, μέτριας ποιότητας, απολεπισμένη κατά 

τόπους. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει τον τύπο: Agora IV, σ. 93, 28Β, 3ος αι. π.Χ. 

Kerameikos XI, σ. 96. 

 

 

6. Σιδερένια διπλή περόνη Μ 4695 

Μήκ.0,046, πλάτ.κεφαλής 0,014, πάχ.0,03μ. 

Είναι συγκολλημένη από πέντε (5) τμήματα. Αποτελείται από μονοκόμματο 

σύρμα που είναι λυγισμένο στα δύο, δημιουργώντας τα δύο παράλληλα σκέλη 

της περόνης. Στο μεσαίο τμήμα σχηματίζεται η τρίφυλλη κεφαλή της περόνης με 

τρεις διαδοχικούς ελιγμούς. Έντονα διαβρωμένη.  

 Παράλληλα:  

Παρόμοια: Σίνδος 1985, αρ. 524. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 2002, σ. 77, 

αρ.Μ1056, αλλά των αρχών του 5ου αι. π.Χ. 

Η περόνη ανήκει στον λεγόμενο «ιλλυρικό» τύπο γνωστό από την πρώιμη 

αρχαϊκή περίοδο, που επιβιώνει, όμως  και στην ελληνιστική: Philipp 1981, σ. 295 

κ.ε. 

 

7. Χάλκινος κρίκος Μ 4695 

Διάμ. 0,009μ. 

Ακέραιος. Αποτελείται από λεπτό έλασμα κυκλικής διατομής. Επιφάνεια έντονα 

διαβρωμένη, φέρει πράσινη και καστανή πάτινα. 

Παράλληλα:  

Olynthus X, σ.240, αρ.932 -933. 

 

 

8-11. Τέσσερα χάλκινα νομίσματα: 



187 

 

8.Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν3213. Babelon 1901-33, σ.378 (μετά το 197π.Χ.) 

9. Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν 3214.                                  » 

10. Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν 3215.                                » 

11. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών Ν 3216. SNG Cop.αρ.28-34 (279-168π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68. 

 

12-13. Δύο άβαφες πρόχοι. 

 Όμοιες με την υπ. αρ. ΠΘ.XV.29. 

14-15. Δύο άβαφα πινάκια. 

Παράλληλα:  

Corinth VII, III, πιν. 5, αρ. 131, 2ος αι.π.Χ 

16. Μικρό πινάκιο με καστανόμαυρη βαφή στο εσωτερικό και γύρω από το 

χείλος.  

 

Εκτός του πίθου: 

 

17-18. Άβαφη πρόχους  

Όμοια με την υπ. αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

18. Άβαφη πρόχους  

Όμοια με την υπ. αρ. ΠΘ.XXIII.10. 

 

Χρονολόγηση: Ο τάφος, με βάση τα συνευρήματα και τη θέση του στο 

νεκροταφείο, θα πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο α΄τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ LIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 431- 2). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1μ. ανατολικά του ΠΘ.LII, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,50μ.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν.  

 

Κτερίσματα: 

Εντός του πίθου:   

 

1. Άβαφο φιαλίδιο με κερατοειδή απόφυση στο χείλος  ή «αλατοδοχείο» Κ 3786 

Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ.  0,046, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Συγκολλήθηκε  από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και το σώμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Κανθαρίσκος τύπου Καβείριου  (ή baggy kantharos) με κόσμημα «Δυτικής 

κλιτύος» Κ 5541 

Ύψ. 0,088, διάμ. βάσ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,065μ. 

Ακέραιος. Βάση κωνική. Λαβές κάθετες ταινιωτές, υπερυψωμένες. Στη ζώνη κάτω 

από το χείλος μεταξύ δύο οριζόντιων αβαθών αυλακώσεων ίχνη από κόσμημα 

«Δυτικής κλιτύος». Βλαστός με κισσόφυλλα λευκού επίθετου χρώματος. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα, απολεπισμένο, καλύπτει εσωτερικά και 

εξωτερικά το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.4. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 64- 65. 

 

3. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος με λαβή Κ 5550 

Ύψ. 0,03, μήκ. 0,101, διάμ. βάσ. 0,046, διάμ. οπ. πληρ. 0,021μ. 
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Συγκολήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στη βάση. Σωζόμενο 

τμήμα βάσης χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση με ακανόνιστους ομόκεντρους κύκλους 

από τον τροχό στην κάτω επιφάνεια. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο. Οπή 

πλήρωσης ευρεία, κυρτή στην περιφέρεια. Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή. 

Λαβή οριζόντια ταινιωτή που εκφύεται στο ύψος της οπής πληρώσεως. Πηλός 

καστανού χρώματος. Καστανομέλανο γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους.  

Παράλληλα: 

Πλησιάζει: Agora IV, σ. 60- 61, Type 25A. 

Δρούγου 1992, σ. 39,  εικ. 3, αρ. 42, (τέλος 4ου αι. π.Χ.). 

 

4-6. Τρία χάλκινα νομίσματα :  

4. Χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Ε΄, Ν 3285. SNG Cop.αρ.1264 (220-179π.Χ.) 

5. Χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Ε΄, Ν 3286.                         » 

6. Φθαρμένο Ν 3287. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68. 

 

7-8. Δύο μελαμβαφή πινάκια στο εσωτερικό και εξωτερικά γύρω από το χείλος,  

Παράλληλα  

Corinth, VII, ΙΙΙ, πιν. 5, αρ. 136, 275 π.Χ. 

9-10. Δύο άβαφες πρόχοι  

Όμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.29.  

 

Εκτός του πίθου:   

 

11. Τεμάχια άβαφης πρόχους  

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.29.  

 

Χρονολόγηση: Η παρουσία των νομισμάτων του Φιλίππου του Ε΄ στον τάφο 

προσφέρει μία χρονολόγηση μετά το 200 π.Χ. Ο τάφος, με βάση τα συνευρήματα 

και τη θέση του στο νεκροταφείο, θα πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 3ου – 

αρχές 2ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ LIV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 433 - 4). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,50μ. βόρεια του ΠΘ.LIII, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Ο πίθος κατεστραμμένος κατά 

το μεγαλύτερο τμήμα του.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Άβαφη λήκυθος Κ 5552 

Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,044, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Ελλιπής στη λαβή της. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, 

βραχύς. Χείλος ευρύ, καλυκωτό. Πηλός καστανού χρώματος. Αραιό υπόλευκο 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου. 

 

2. Μελαμβαφές αρυβαλλοειδές ληκύθιο με κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος» Κ 5543 

Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,044, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Ακέραιο, με αποκρούσεις στο χείλος και στη βάση. Βάση δισκόμορφη Σώμα 

ωοειδές. Λαιμός στενός και μακρύς. Χείλος διευρυμένο, εξωστρεφές. Λαβή 

κάθετη ταινιωτή. Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό θαμπό γάνωμα, απολεπισμένο, 

καλύπτει το αγγείο κατά τα 2/3 του. Στη ζώνη του ώμου μεταξύ λεπτής πλαστικής 

ταινίας και αυλάκωσης κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος»: κλαδί και λεπτά, μακριά 

φύλλα αποδοσμένα με λευκό επίθετο χρώμα.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 38, αρ. 1141, 325-

300 π.Χ. 
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3. Μυροδοχείο Κ 5531  

Ύψ. 0,093 διάμ. βάσ. 0,024 διάμ. χείλ. 0,029μ 

Ακέραιο. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους 

απολεπισμένο, καλύπτει τα 2/3 του αγγείου και δημιουργεί καταλειβάδες στο 

κατώτερο μέρος του σώματος, εκτός από τη βάση που παραμένει στο χρώμα του 

πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3 (βλ. Παράλληλα). 

 

4-6. Τρία χάλκινα νομίσματα: 

4.Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν3304. Babelon 1901-33, σ.378 (μετά το 197π.Χ.) 

5. Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν 3305.                                 » 

6. Χάλκινο νόμισμα Οπουντίων Ν 3306.                                 » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68. 

 

7. Κάνθαρος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) με κόσμημα «Δυτικής 

κλιτύος»  

Λαβές ελαφρώς υπερυψωμένες και χωρίς κερατοειδείς αποφύσεις, βάση κωνική, 

χείλος με κλίση προς τα μέσα και σώμα πιο καμπύλο σε σχέση με το υπ.αρι. 

ΠΘ.IΙ.4. 

 Όμοιο με το υπ.αρι.ΠΘ.IΙ.4. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 64- 65, πίν. 33β, τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ. έως 

α΄τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 

8. Άβαφο μόνωτο κυάθιο  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LII.2.  

9-12. Τέσσερα πινάκια: δύο μεγάλα και δύο μικρά, μελαμβαφή στο εσωτερικό και 

γύρω από το χείλος.  

Παράλληλα:  

Corinth VII, πιν. 3,αρ. 74, μέσα 3ου αι.π.Χ. 
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Χρονολόγηση: Ο τάφος, με βάση τα συνευρήματα και τη θέση του στο 

νεκροταφείο, θα πρέπει να χρονολογηθεί στο α΄τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LV  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 435 - 6). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1μ. βορειοανατολικά του ΠΘ.LII  και 1,25μ. 

ανατολικά και στην ίδια σειρά με τον ΠΘ.LIV, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Στόμιο στραμμένο στα 

ανατολικά και καλυμμένο με λεπτή πλάκα και επιπρόσθετα με πέτρα. Δεν 

διατηρείται το επάνω μισό τμήμα του. Εντοπίστηκαν τμήματα της βάσης του 

ενωμένα με μολύβδινους συνδέσμους.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1.  Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 5568 

Ύψ. 0,025, διάμ. βάσ.  0,068, διάμ. χείλ. 0,184μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους. Βάση 

δακτυλιόσχημη. Σώμα αβαθές. Χείλος εξωστρεφές και λοξότμητο. Στην εσωτερική 

περιφέρεια του χείλους ρηχή αυλάκωση. Στο κέντρο του πυθμένα προεξέχων 

ομφαλός. Πηλός καστανόχρωμος έως και καστανέρυθρος. Σε σχέση με τα 

υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙ.1-2 ο ομφαλός εδώ είναι μεγαλύτερος και η βάση δακτυλιόσχημη. 

Παράλληλα: 
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Ως προς το σχήμα Corinth VII, ΙΙΙ, πιν. 5, 46, αρ. 136, 275 π.Χ., αλλά εδώ με 

ομφαλό. 

 

2. Άβαφο φιαλίδιο με κερατοειδή απόφυση στο χείλος ή «αλατοδοχείο»  Κ 3785 

Ύψ. 0,041, διάμ. βάσ.  0,049, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε  από δύο τμήματα και συμπληρώθηκε ελαφρώς στο χείλος. Βάση 

ψηλή, δισκόμορφη με επίπεδη την κάτω επιφάνεια, στην οποία παρατηρούνται 

ακανόνιστοι ομόκεντροι κύκλοι λόγω τροχού. Σώμα αβαθές, ημισφαιρικό. Χείλος 

έσω νεύον με μικρή κερατοειδή απόφυση. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει το παράδειγμα Corinth, VII, ΙΙΙ,  πιν. 2, 44, αρ. 67, 200π.Χ., εδώ με 

επίπεδη βάση. 

 

3. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 5520  

Ύψ. 0,088 διάμ. βάσ. 0,020 διάμ. χείλ. 0,023μ 

Ακέραιο. Επίπεδη η κάτω επιφάνεια της βάσης. Πέντε λεπτές ταινίες ιώδους 

επίθετου χρώματος και δύο λευκού στο σώμα, τον ώμο και τον λαιμό του αγγείου. 

Περισσότερο επιμηκυμένο σώμα σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.IV.6. 

Παράλληλα: 

Γιαννικουρή κ.ά 1989, σ. 70- 71, Τύπος Ε, Π 5979 (μέσα 3ου αι.π.Χ.). 

Ωνάσογλου 1994, σ. 63.  

Hägg 1980α, σ. 67, 72, εικ. 61α, αρχές 3ου αι.π.Χ. 

 

4. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3781 

Ύψ. 0,066 διάμ. βάσ. 0,016 διάμ. χείλ. 0,018μ 

Ακέραιο. Επίπεδη η κάτω επιφάνεια της βάσης. Πέντε λεπτές ταινίες ιώδους 

επίθετου χρώματος στο σώμα, τον ώμο και τον λαιμό του αγγείου. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3 (βλ.Παράλληλα). 

 

5-12. Οκτώ χάλκινα νομίσματα:  

5. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών Ν 4031. SNG Cop.αρ.179-81 (338-315π.Χ.) 
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6. Χάλκινο νόμισμα Βοιωτών Ν 4032. Picard 1979, αρ.52-53 (279-168π.Χ.) 

7. Χάλκινο νόμισμα Ιστιαίας Ν 4047.                                 » 

8. Χάλκινο νόμισμα Ιστιαίας Ν 4048.                                 » 

9. Χάλκινο νόμισμα Κορινθίων Ν 4033. SNG Cop.αρ.79 (πριν το 315π.Χ.) 

10. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών Ν 4030. SNG Cop.αρ.65-76 (338-300π.Χ.) 

11.Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου ΓονατάΝ4046. SNG Cop.αρ.1222-3 (277-239π.Χ.) 

12. Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γονατά Ν 3206.               » 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68- 69. 

 

13-14. Δύο άβαφες πρόχοι 

Σώμα σφαιρικό. Λαβή κάθετη ταινιωτή που εκφύεται λίγο πιο κάτω από το χείλος.  

Φωτ. αρχείο ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, αρ.4791,  Α΄τόμος, σ. 435. 

 Όμοιες με την υπ.αρ. ΠΘ.I.4. 

15. Άβαφο πινάκιο  

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Corinth VII, πιν. 5, αρ.136, 275 π.Χ. 

16. Μελαμβαφές μυροδοχείο με πιο σφαιρικό σώμα  σε σχέση με τα υπ.αρ. 

ΠΘ.LV.3-4. Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.IV.6. 

Παράλληλα: 

Corinth VII, πιν. 52, αρ. 379, 380, 325 π.Χ. 

17. Κάνθαρος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos). 

Παράλληλα:   

Corinth VII, πιν. 52, αρ. 379, 380, γ΄τέταρτο 3ου αι.π.Χ. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 64, β΄τέταρτο ή μέσα 3ου αι. π.Χ. 

18. Άβαφος λύχνος 

Δύο αχιβάδες 

 

Χρονολόγηση:  Η παρουσία των νομισμάτων του Αντιγόνου Γονατά στον τάφο 

προσφέρει μία χρονολόγηση μετά το 277 π.Χ. Ο τάφος, με βάση τα συνευρήματα 

και τη θέση του στο νεκροταφείο, θα πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο β΄ με 

γ΄τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.  
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ΠΙΘΟΣ  LVI 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 437). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1μ. βόρεια του ΠΘ.LV, (γ΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Άσχημη κατάσταση 

διατήρησης. Διατηρείται μόνο κατά το 1/30. Έφερε συγκολλήσεις με χάλκινους 

συνδέσμους.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο και δόθηκε για 

μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για άνδρα, 

ηλικίας μεταξύ 45 και 50 ετών. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Άβαφη πρόχους Κ 4145 

Ύψ. 0,226, διάμ. βάσ.0,126, διάμ. χείλ. 0,083μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στον λαιμό και το σώμα. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα της λαβής. Σώμα περισσότερο σφαιρικό, βάση 

στενότερη και χείλος εξωστρεφές σε σχέση με την υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 5532  

Ύψ. 0,137 διάμ. βάσ. 0,048 διάμ. χείλ. 0,040μ 

Ακέραιο. Τρεις λεπτές ταινίες λευκού επίθετου χρώματος στο σώμα, τον ώμο και 

τον λαιμό του αγγείου. Σώμα ακόμη πιο λεπτό σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ.63. 
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3-14. Δώδεκα χάλκινα νομίσματα:  

3. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών Ν 3307. SNG Cop.αρ.65-71 και 74-6 (338- 300π.Χ.) 

4. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών Ν 3308.                          » 

5. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών Ν 3309.                          » 

6. Χάλκινο νόμισμα Λοκρών Ν 3310.                          » 

7. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3311. SNG Cop.αρ.113-6 (371- 357π.Χ.) 

8. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3312.                         » 

9. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3313.                         » 

10. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3314.                       » 

11. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3315.                       » 

12. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3316.                       » 

13. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3317. SNG Cop.αρ.133-8 (μετά το 339π.Χ.) 

14. Χάλκινο νόμισμα Φωκέων Ν 3318. SNG Cop.αρ.127-130 (357-346π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 69. 

 

15-16. Δύο άβαφες πρόχοι. 

Όμοιες με την υπ.αρ. ΠΘ.XV.29. 

17-18. Δύο μελαμβαφή πινάκια στο εσωτερικό 

19. Μελαμβαφές μυροδοχείο ατρακτοειδούς σχήματος   

Παρόμοιο, πιθανότατα, με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3. 

20. Σιδερένια στλεγγίδα 

Όστρεο (μεγάλο κτένι). 

 

Χρονολόγηση : Μετά το β΄τέταρτο του 3ου αι.π.Χ.  
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ΠΙΘΟΣ LVII  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 438 - 9). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 2,20μ. ανατολικά του ΠΘ.LV, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,48μ.(όπως 

και όλοι πίθοι που βρίσκονται γύρω του). Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά 

και σφραγισμένο με πλάκα κυκλικού σχήματος με διάτρητη οπή στο μέσον της. Ο 

πίθος είναι συγκολλημένος από την αρχαιότητα με χάλκινους συνδέσμους. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Άβαφη πρόχους Κ 5526 

Ύψ. 0,154, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,037μ. 

Ακέραιη. Χείλος σχεδόν καλυκωτό, λαβή που εκφύεται ακριβώς κάτω από το 

χείλος, σώμα σφαιρικό με μείωση προς τα κάτω και βάση ελαφρώς 

διαμορφωμένη σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφές (επιμηκέστερο) μυροδοχείο Κ 5521  

Ύψ. 0,136 διάμ. βάσ. 0,022 διάμ. χείλ. 0,029μ 

Ακέραιο. Ελαφρές αποκρούσεις στην βάση. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο καλύπτει το αγγείο. 

Επιμηκέστερο στο σώμα σε σχέση με τα σφαιρικά, σφαιρικό-σβούρα του 

ΠΘ.ΙΧ.6.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙV.6 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5570 
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Ύψ. 0,041, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,205μ. 

Ακέραιο, με αποκρούσεις στο χείλος. Στο κέντρο του πυθμένα graffito: «Ε». 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.I.1 (βλ.Παράλληλα). 

 

4. «Καρποδόχη» Κ 4155 

Ύψ. 0,044, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,142μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στο ένα πλαστικό ωτίο. 

Ελλιπής στο δεύτερο πλαστικό ωτίο. Λίγες αποκρούσεις στη βάση. Βάση χαμηλή, 

σχεδόν δακτυλιόσχημη. Εσωτερική διακόσμηση από τρεις σχεδόν ίσου πάχους 

ομόκεντρους κύκλους. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

5. «Καρποδόχη» Κ 4156 

Ύψ. 0,046, διάμ. βάσ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,167μ. 

Ελλιπής στο ένα πλαστικό ωτίο. Βάση χαμηλή, σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Εσωτερική διακόσμηση από τρεις σχεδόν ίσου πάχους ομόκεντρους κύκλους. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙ.2. 

 

6. Κάνθαρος τύπου Καβείριου  (ή baggy kantharos) Κ 5553 

Ύψ. 0,078, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,075μ. 

Ακέραιος. Βάση κωνική, χαμηλή. Στη ζώνη κάτω από τις λαβές αβαθής 

εδαφόχρωμη αυλάκωση. Λαβές κάθετες με κατεύθυνση προς τα πλάγια. Δεν 

φέρει κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος». Μελανή βαφή καλύπτει το αγγείο, 

απολεπισμένη κατά τόπους. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.4. 

Παράλληλα:  

Corinth VII, III, πιν. 52, αρ. 378, 250 π.Χ. 

Thompson 1934, σ. 319- 20, Α30, εικ. 5, (με κωνική βάση). 

Ωνάσογλου 1994, σ. 64. 
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7. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5525 

Ύψ. 0,06, μήκ. 0,082, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. οπ. πληρ. 0,025μ. 

Ακέραιος. Βάση αδιαμόρφωτη με ελαφρά κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Σώμα 

κυλινδρικό. Η πάνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας βραχύς 

με ωοειδή μύξα και καμπύλη απόληξη. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό 

γάνωμα καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια, κατά τόπους απολεπισμένο. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει: Δρούγου 1992, σ. 47, πίν. 16, αρ. 67, (β΄μισό 3ου αι. π.Χ., χωρίς ωτίο).  

 

8. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου Μ 4714 

Διάμ.: 0,084μ. 

Ακέραιος. Στο κέντρο της εσωτερικής του επιφάνειας μικρός ομφαλός. Επιφάνεια 

ελαφρώς διαβρωμένη. Φέρει πράσινη και καστανή πάτινα.  

Παράλληλα:  

Olynthus X, σ. 171- 72, πίν. ΧΧΧΙ, αρ. 515-516, Type III: επίπεδο, 4ος αι. π.Χ. 

 

9. Μελαμβαφές πινάκιο  

10. Άβαφη πρόχους  

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.29. 

11.Μυροδοχείο επιχρισμένο με καστανή βαφή και με εγχάρακτο βλαστό κισσού. 

Έχει σφαιρικότερο κορμό. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙ.1 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994, σ. 62- 63, α΄ τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 

12. Χάλκινος κρίκος 

 

Χρονολόγηση: Ο τάφος θα πρέπει να χρονολογηθεί λίγο πριν τον ΠΘ.LV, λόγω 

του μυροδοχείου. Το μυροδοχείο στον τάφο ΠΘ.LV βρίσκεται στην επόμενη από 

τον ΠΘ.LVΙΙ εξελικτική βαθμίδα. Συνεπώς, ο ΠΘ.LVΙΙ θα πρέπει να χρονολογηθεί 

λίγο πριν το β΄τέταρτο, περίπου, του 3ου αι. π.Χ., δηλαδή γύρω στο α΄τέταρτο του 

3ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ LVIII  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 440 - 1). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ.LV, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Πολύ καλή 

κατάσταση διατήρησης. Ύψος 1,50μ.(όπως και όλοι οι πίθοι που βρίσκονται 

γύρω του). Ο πίθος είναι συγκολλημένος από την αρχαιότητα με χάλκινους 

συνδέσμους. Στόμιο στραμμένο προς τα ανατολικά και σφραγισμένο με πήλινη 

πλάκα, 0,03μ. πάχους.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Περισυνελλέγη το κρανίο, το οποίο δόθηκε για μελέτη.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των οστών δείχνουν ότι πρόκειται για άνδρα, 

ηλικίας 50 ετών και ότι παρατηρήθηκε τραύμα στο δεξιό κροταφικό οστό του 

κρανίου του, το οποίο προήλθε από αμβλύ αντικείμενο, αλλά δεν προκάλεσε τον 

θάνατό του. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός πίθου: 

 

1. Άβαφη πρόχους Κ 5558 

Ύψ. 0,223, διάμ. βάσ.0,097, διάμ. χείλ. 0,067μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Σώμα περισσότερο πεπιεσμένο, σχεδόν 

αμφικωνικό, βάση στενότερη και χείλος εξωστρεφές σε σχέση με την 

υπ.αρ.ΠΘ.Ι.5. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Άβαφη πρόχους Κ 8681  

Ύψ. 0,133, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,039μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Χείλος σχεδόν καλυκωτό, λαβή που 

εκφύεται ακριβώς κάτω από το χείλος, σώμα σφαιρικό με μείωση προς τα κάτω 

και βάση ελαφρώς διαμορφωμένη σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5519 

Ύψ. 0,015, μήκ. 0,090, διάμ. βάσ. 0,034, διάμ. οπ. πληρ. 0,022μ. 

Ακέραιος. Βάση χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση. Σώμα σφαιρικό. Η πάνω πλευρά 

κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας μακρύς με στρογγυλή οπή. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει εξωτερικά και εσωτερικά την 

επιφάνειά του, κατά τόπους απολεπισμένο. 

Παράλληλα: 

Πλησιάζει: Δρούγου 1992, σ. 32, πίν. 2, αρ. 5, (Αττική, πρώιμος 4ος αι. π.Χ.). 

 

4-7.  Τέσσερα χάλκινα νομίσματα:  

4.Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γονατά Ν3289.SNG Cop.αρ.1214-21 (277-239π.Χ.) 

5. Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γονατά Ν 3290.                          » 

6. Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γονατά Ν 3291.                          » 

7.Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γονατά Ν3292.SNG Cop.αρ.1205-13 (277-239π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 69. 

 

8. Άβαφη πρόχους  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.29. 

9. Κάνθαρος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos). 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙ.4. 

Παράλληλα:  

Corinth VII, πιν. 52, αρ. 378, 250 π.Χ. 

Ωνάσογλου 1994, σ. 64, β΄τέταρτο  ή μέσα 3ου αι. π.Χ. 

10-11. Δύο άβαφα πινάκια 

12. Άβαφη καρποδόχη 
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Εκτός πίθου: 

 

13. Όλπη Κ 5518 

Ύψ. 0,146, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,037μ. 

Ελλιπής στη λαβή.  Βάση πλατιά, επίπεδη. Σώμα ωοειδές με συνεχές 

περίγραμμα έως το στενό στόμιο, στο οποίο παρατηρείται μια ελάχιστη στροφή 

προς τα έξω. Ρίζα λαβής κάθετης ταινιωτής που εκφύεται από το χείλος και 

απολήγει στον ώμο, μάλλον υπερυψωμένη. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει το επάνω μισό της επιφάνειας του αγγείου, ενώ η 

υπόλοιπη επιφάνεια παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

Παράλληλα: 

Αgora XII, σ. 76- 79. 

Πλησιάζει το παράδειγμα Corinth VII, III, σ. 52,  πιν. 48, αρ. 233, πίν. 9, 350 π.Χ. 

(trefoil olpe). Εδώ ο λαιμός ψηλότερος. 

Αχιβάδα 

 

Χρονολόγηση: Τα νομίσματα του Αντιγόνου Γονατά στον τάφο προσφέρουν μια 

χρονολόγηση μετά το 277 π.Χ. Με βάση τον baggy kantharos και τα 

συνευρήματά του, καθώς και τη θέση του τάφου στο νεκροταφείο, αυτός θα 

πρέπει να χρονολογηθεί στο β΄τέταρτο ή μέσα του 3ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LIX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 442 - 3). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ.LVΙΙ, (γ΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,50μ.(όπως 

και όλοι οι πίθοι που βρίσκονται γύρω του). Είναι συγκολλημένο από την 

αρχαιότητα. 

Ο τάφος ήταν συλημένος και το εσωτερικό του καταλάμβανε μία μεγάλη πέτρα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν.   

 

Κτερίσματα:   

 

Εντός του πίθου: 

Δεν υπήρχαν, παρά μόνο μία μεγάλη πέτρα. 

 

Εκτός του πίθου και δεξιά της βάσης του: 

 

1. Ερυθροβαφής λεκανίδα χωρίς λαβές και χωρίς κάλυμμα Κ 5557 

Ύψ. 0,046, διάμ. βάσ. 0,051, διάμ. χείλ. 0,097μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, κωνικό, με 

ελαφρώς γωνιώδες περίγραμμα. Χείλος λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη 

«πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Στον πυθμένα του αγγείου τέσσερις 

ομόκεντροι κύκλοι από κτενωτό κόσμημα. Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά και 

εξωτερικά καλύπτεται από ερυθρή βαφή, εκτός από την κάτω επιφάνεια βάσης 

που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Agora ΧΙΙ, πίν. 42, αρ. 1275, (handleless lekanis)  325- 310 

π.Χ. και 

Agora ΧΧΙΧ, πίν. 93, αρ. 1254, 300- 250 π.Χ. 

Ως προς τη διακόσμηση στο εσωτερικό όμοια με το παράδειγμα (σε πινάκιο) 

Agora ΧΧΙΧ, πίν. 144, αρ .852, 110- 86 π.Χ. 

  

2. Μελαμβαφής τριφυλλόστομη οινοχόη Κ 5529 
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Ύψ. 0,114, διάμ. βάσ. 0,039, διάμ. χείλ. 0,071μ.  

Ελλιπής σε τμήμα του σώματος. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός 

ψηλός και λεπτός. Στόμιο τριφυλλόσχημο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται 

από το χείλος και απολήγει στον ώμο. Στη μετάβαση από τον ώμο στο σώμα δύο 

παράλληλες αυλακώσεις. Πηλός καστανανέρυθρος. Μελανό θαμπό γάνωμα, 

κατά τόπους απολεπισμένο, καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του αγγείου, εκτός 

από το κατώτερο τμήμα του σώματος και τη βάση που παραμένουν στο χρώμα 

του πηλού. 

Παράλληλα:  

Agora XΧIΧ, πίν. 48, αρ. 483, 200- 175 π.Χ. 

 

Αχιβάδα. 

Χρονολόγηση: Εντός : Αβέβαιη. Εκτός: Γύρω στο τέλος του 3ου – αρχές 2ου αι. 

π.Χ. ή ά τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LX 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 444). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 5,50μ. νότια του ΠΘ.LΙΙ και παράλληλα του 

αγροτικού δρόμου, σε απόσταση 4μ. νότια. Εντοπίζεται σε βάθος 2,75μ. και είναι 

ο νοτιότερος τάφος της γ΄συστάδας. 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Ύψος 1,45μ.(όπως 

και όλοι οι πίθοι που βρίσκονται γύρω του). Ο πίθος διατηρείται κατά το ήμισυ. Το 

στόμιό του είναι στραμμένο στα ανατολικά και καλυμμένο με πήλινη πλάκα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Διατηρούνται τα μηριαία οστά και τα οστά της κνήμης. 

Δεν περισυνελλέγησαν. 
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Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Τεμάχια σπασμένης πρόχους 

2. Τεμάχια σπασμένου αμφορίσκου; 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του πίθου στο νεκροταφείο θα πρέπει να χρονολογηθεί 

στο τέλος του 3ου –αρχές 2ου αι. π.Χ. ή στο α΄τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LXI  

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 445 - 9). 

 

Θέση : Ο τάφος τοποθετείται στη βόρεια παρυφή του αγρού, ανατολικά του 

ΠΘ.LXII, (α΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Διατηρείται κατά το 

ήμισυ. Η κάτω επιφάνεια της κυλινδρικής του βάσης είναι επίπεδη (διαφορετική 

από τα προηγούμενα πιθάρια). Το στόμιο του πίθου είναι στραμμένο στα 

ανατολικά και καλυμμένο με κεραμίδα στέγης (στρωτήρα).  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν.   

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

1. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3572  

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,130μ. 
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Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ. Χείλος με κυρτά τοιχώματα, έξω νεύον. Λαβές 

οριζόντιες, κυκλικής διατομής, ελαφρώς υπερυψωμένες που εκφύονται στο μέσον 

του σώματος. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα, απολεπισμένο κατά 

τόπους, καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από 

τμήμα της κάθετης επιφάνειας της βάσης, που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μεγάλος ολόβαφος μελανός κύκλος στο κέντρο 

και λεπτή ταινία κοντά στην επιφάνεια έδρασης. Λεπτή οριζόντια ερυθρή ταινία 

στη ζώνη κάτω από το χείλος. 

Παράλληλα: 

Agora XII, πιν. 25, αρ.  568 και αρ. 572, 500 π.Χ., αρ. 570 και αρ. 571, 500- 480 

π.Χ. (early cup-skyphos). 

 

2. Μελαμβαφής κύλικα (Type C, concave lip) K 3544  

Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,165μ. 

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη. Στέλεχος βραχύ και ευρύ. Σώμα αβαθές. Χείλος 

κοίλο. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς. Πηλός καστανέρυθρος. 

Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, 

εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάθετη και κάτω επιφάνεια της 

βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού, εκτός από το κοίλο μέρος. Στο 

μετάλλιο δύο ομόκεντροι κύκλοι μελανού επίθετου χρώματος, των οποίων το 

κέντρο δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο. Δύο λεπτές παράλληλες, οριζόντιες 

εγχαράξεις στο στέλεχος. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πίν. 44, αρ. 300.4, 470- 460 π.Χ. 

Agora, XII, πιν.19, αρ. 405, 500 π.Χ., (Cup with concave lip, Type C). 

 Agora, XII, σ. 91- 92. 

 

3. Μελαμβαφής κύλικα K 3545 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,151μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2 (βλ. Παράλληλα). 
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4. Μελαμβαφής κύλικα K 3546 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,087, διάμ. χείλ. 0,181μ. 

Είναι συγκολλημένη στη μία λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2. 

 

5. Μελαμβαφής κύλικα K 3549 

Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,155μ. 

Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Στο μετάλλιο απεικονίζεται ανακεκλιμένη 

ανδρική μορφή που κρατά κέρας. Η μορφή έχει το σώμα στραμμένο προς τα 

αριστερά, ενώ το κεφάλι της κοιτά δεξιά. Στην κεφαλή φορά σκυθικό σκούφο. 

Πρόκειται για σκύθη συμποσιαστή.  

Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Πίθου (490 π.Χ.). 

Ως προς το σχήμα όμοιο το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2. 

Ως προς τη διακόσμηση όμοια με την κύλικα ΑΑ0739 Μουσείου Μπενάκη. Agora 

ΧΧΧ, σ. 344, πίν. 150, αρ. 1585, Ζωγράφος του Πίθου, 510- 500 π.Χ. 

 

6. Μελαμβαφής κύλικα K 3550 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,157μ. 

Ελλιπής στο χείλος. Στο μετάλλιο απεικονίζεται σκηνή με αθλητή. Ανδρική γυμνή 

μορφή είναι σκυμμένη και φέρει το δεξί γόνατο λυγισμένο να πατά στο έδαφος, 

ενώ το αριστερό λυγισμένο απλά στο γόνατο. Το δεξί χέρι ακουμπά το έδαφος και 

το αριστερό είναι ανασηκωμένο προς τα πάνω. Το πρόσωπο αποδίδεται στο 

πλάι και τα χαρακτηριστικά του χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες: η μύτη αποτελεί 

συνέχεια της γραμμής του μετώπου, το μάτι δηλώνεται σαν μια μελανή κουκίδα 

μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο και το αυτί δεν δηλώνεται, αλλά τα μαλλιά αφήνουν 

τον απαιτούμενο χώρο του ελεύθερο. Χρησιμοποιείται μελανό επίθετο χρώμα για 

τη δήλωση των λεπτομερειών. 

Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Πίθου (490 π.Χ.). 

Ως προς το σχήμα όμοιο το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2 (βλ. Παράλληλα). 

Ως προς την παράσταση: Paleothodoros 2003, σ. 66.  
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7. Μελαμβαφής κύλικα K 3551 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,157μ. 

Ελλιπής στο σώμα. Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. Έντονα 

απολεπισμένη. Στο μετάλλιο απεικονίζεται μία ανακεκλιμένη ανδρική μορφή. Στην 

κεφαλή φορά σκυθικό σκούφο. Πρόκειται για σκηνή σκύθη συμποσιαστή.  

Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Πίθου (490 π.Χ.). 

Ως προς το σχήμα όμοιο το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2. 

 

 

8. Αττική μελαμβαφής κύλικα (Type C, plain rim) K 3553 

Ύψ. 0,081, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,157μ. 

Ελλιπής στο χείλος, το σώμα και στη μία λαβή. Είναι συγκολλημένη από λίγα 

τμήματα. Βάση δισκόμορφη, με κοίλανση στην κάτω επιφάνεια. Πόδι βραχύ και 

ευρύ.  Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Χείλος απλό-ίσιο (ή χωρίς χείλος). Λαβές 

οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς.  Στο μετάλλιο γοργόνειο. Πηλός 

καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την 

επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάθετη και 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα: 

Agora XII, σ. 92, πίν. 20, αρ. 414, 525- 500 π.Χ. 

Ως προς το σχήμα Corinth XIII, πίν. 39, αρ. 275.5, 485- 475 π.Χ. 

Vanderpool 1946, πίν. 62, αρ. 219, 220. 

Σίνδος 1985, σ. 274- 75, αρ. 450, 525- 500 π.Χ. 

 

9. Μελανόμορφη κύλικα με παράσταση από τον διονυσιακό κύκλο K 3555 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,178μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. Βάση δισκόμορφη, με κοίλανση στην 

κάτω επιφάνεια. Πόδι βραχύ. Σώμα αβαθές, ημισφαιρικό. Χείλος ίσιο. Λαβές 

οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς. Στην εξωτερική ζώνη των λαβών 

κοσμείται με σκηνή από τον διονυσιακό κύκλο: ομάδα εφίππων μαινάδων (τριών 

σε καθεμία από τις δύο όψεις του αγγείου) επάνω σε ιθυφαλλικούς όνους με 



209 

 

συνοδεία όρθιων σατύρων ονοκεφάλων (τριων σε κάθε όψη) εναλλάξ. Οι Σάτυροι 

κρατούν δάδες και κλάδους κισσού και κοιτούν προς τα δεξιά. Οι μαινάδες είναι 

ντυμένες, όμοιες και έχουν τα μαλλιά τους σε κρωβύλο. Στο μετάλλιο όμοιος 

ονοκέφαλος Σάτυρος στα αριστερά που κρατά κέρας. Κάτω από τις λαβές φύλλα. 

Πηλός καστανέρυθρος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την 

επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την εσωτερική όψη των λαβών, την κάθετη και 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού, τη ζώνη των 

λαβών και μία λεπτή ζώνη στο χείλος και στο κάτω τμήμα του σώματος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά καστανομέλανη ταινία, απολεπισμένη. 

Χρησιμοποιείται λευκό επίθετο χρώμα και εγχαράξεις για τη δήλωση των 

λεπτομερειών.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα της κύλικας Τύπου Υπο-Α: Agora XXIII, σ. 66- 67 (Sub- A). 

Ως προς την παράσταση: Π.Βαλαβάνης, CVA Μουσείο Μαραθώνος 7, σ. 44- 45, 

πίν. 23, αρ. 1- 4 (500- 480 π.Χ.). Borelli 1969, σ.9- 10, πίν. 21, 1-3.  

 

10. Μελαμβαφής κανθαρίσκος K 3497 

Ύψ. 0,088, διάμ. βάσ. 0,044μ. διάμ. χείλ. 0,078 

Ακέραιος. Βάση δισκόμορφη, χαμηλή και πλατιά. Σώμα με δισκόμορφο έξαρμα. 

Λαβές κάθετες ταινιωτές, υπερυψωμένες και ανοιχτές, που εκφύονται κάτω από 

το χείλος και απολήγουν στο δισκόμορφο έξαρμα. Χείλος ίσιο. Πηλός 

καστανόχρωμος. Καστανομέλανο γάνωμα καλύπτει το αγγείο, εκτός από την 

κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει τα παραδείγματα Lamb 1930, πίν. XLI, αρ. 27, βοιωτικός, τελευταίο 

τέταρτο 6ου αι. π.Χ. και αρ. 28, βοιωτικός, 6ος αι. π.Χ. 

Πλησιάζει: Ure 1927, σ. 34- 38, πίν. Χ, αρ. 123- 21(-11) και 22 (-14), Type C. 

 

11. Αττική μελανόμορφη λήκυθος με ανθέμια Κ 3508 

Ύψ. 0,112, διάμ. βάσ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,036μ.  
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Ακέραιη. Έντονα απολεπισμένη. Βάση δισκόμορφη. Σώμα ωοειδές, πεπιεσμένο 

στους ώμους. Λαιμός λεπτός. Χείλος χοανόσχημο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή. Πηλός 

καστανέρυθρος. Καστανόμαυρο γάνωμα, που έχει απολεπιστεί σε αρκετά σημεία, 

έχει χρησιμοποιηθεί στο χείλος, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, στο κάτω 

μέρος του σώματος και στο επάνω μέρος του δίσκου της βάσης. Τον ώμο 

κοσμούν δύο σειρές από μικρά και μεγάλα σχηματοποιημένα φυλλάρια σε 

ακτινωτή διάταξη. Το σώμα καλύπτεται με υπόλευκο χρώμα, επάνω στο οποίο 

προβάλλεται η μελανόμορφη διακόσμηση: τρία όρθια ανθέμια που χωρίζονται με 

σχηματοποιημένα κλειστά άνθη λωτού, των οποίων οι λεπτομέρειες με λευκό 

επίθετο χρώμα. Οι λεπτομέρειες των ανθεμίων αποδίδονται με εγχάραξη. Τα 

ανθέμια ορίζονται στο κάτω τμήμα από μία ζώνη αλυσιδωτού κοσμήματος, ενώ 

εγγράφονται σε κάθετα τόξα, τα οποία σχηματίζονται από την επέκταση των 

φύλλων ή σέπαλων των κλειστών ανθών των λωτών. 

Παράλληλα:  

Corinth  XIII, σ. 163-164, palmette lekythos, white ground, group i-ii. 

Leslie-Shear 1993, σ. 409- 11, πιν. 81- 82 (460 π.Χ.) 

Kerameikos IX, πίν. 35, αρ. 200.3, 470- 460 π.Χ. 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, σ. 93- 94, εργαστήριο ζωγράφου της 

Μέγαιρας, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.  

Greifenhagen 1940, σ. 64, πίν.177, αρ. 6, β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

 

12. Αττική μελανόμορφη λήκυθος K 3511 

Ύψ. 0,168, διάμ. βάσ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,035μ.  

Ακέραιη. Βάση δισκοειδής, βαθμιδωτή. Σώμα ωοειδές, ραδινό. Λαιμός λεπτός και 

ψηλός. Χείλος καλυκωτό. Ώμος ελαφρά κοίλος. Λαβή κάθετη, ταινιωτή. Πηλός 

ρόδινος. Μελανό, στιλπνό γάνωμα, που έχει απολεπιστεί σε αρκετά σημεία, έχει 

χρησιμοποιηθεί στο χείλος, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, στο κάτω μέρος 

του σώματος και στην άνω οριζόντια επιφάνεια του δίσκου και σε πλατιά ταινία 

της κάθετης επιφάνειας της βάσης. Κάτω από την παράσταση πλατιά και 

λεπτότερες μελανές ταινίες. Στο σώμα διακοσμείται με διονυσιακή σκηνή 

(Διονυσιακός θίασος σε άρμα): γυναικεία μορφή προσπαθεί να ανέβει στο άρμα 
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(Αριάδνη;) που κινείται προς τα δεξιά. Δίπλα στο άρμα βαδίζει  δεύτερη γυναικεία 

μορφή (Μαινάς). Μπροστά του στρέφεται προς αυτήν και συνομιλεί γενειοφόρος 

άνδρας, ο Διόνυσος. Προηγείται του άρματος Σιληνός, ο οποίος κοιτάζει προς τα 

πίσω. Από το τέθριππο αποδίδεται το σώμα του ενός ίππου, ενώ τα σώματα των 

υπολοίπων τριών υποδηλώνονται με τα πόδια και τις ράχες τους. Οι τρεις μορφές 

είναι ενδεδυμένες με μακρύ χιτώνα και επάνω από αυτόν με ιμάτιο. Ο Διόνυσος 

και ο αναβάτης (γυναικεία μορφή) φέρουν στεφάνι κισσού στο κεφάλι. Λευκό 

επίθετο χρώμα και εγχαράξεις δηλώνουν τις λεπτομέρειες στα πρόσωπα και τα 

ενδύματα των μορφών, καθώς και στα ζώα. Επί του ώμου διπλή σειρά μελανών 

γραμμών. Την παράσταση πλαισιώνει επάνω πλατιά ζώνη από τρεις επάλληλες  

σειρές κουκίδων.  

Θα πρέπει να αποδοθεί στο εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονα. 

Παράλληλα:  

Μανακίδου 1994, σ. 1- 78 (για τις παραστάσεις του Διονύσου και του θιάσου του 

με άρμα),  

Kerameikos IX, σ. 131, πίν. 35, αρ. 181.3, 470- 460 π.Χ. 

Kurtz 1975, σ. 152- 55, (εργαστήριο του ζωγράφου του Αίμωνα) . 

F.P.Porten Palange, CVA, Como, Museo Civico Archeologico “Giovio”47, σ. 5- 6, 

πίν.6, εικ. 3a-b (C29). 

Agora XXIII, σ. 47. Παρόμοιο με: πίν. 87, αρ. 1188, 490- 470 π.Χ. 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, σ. 118, Π1737, Ζωγράφος της Μέγαιρας, 

(λήκυθος τύπου καπνοδόχου, β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.). 

Βιβλιοδέτης 2007, σ.102- 3, αρ.47 (Ομάδα του Αίμονος). 

 

13. Αττική μελανόμορφη λήκυθος K 3512 

Ύψ. 0,167, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,034μ.  

Ακέραιη. Στο σώμα παράσταση τριών μορφών: στο κέντρο όρθια μορφή που 

κοιτά δεξιά και κρατά, με το αριστερό της χέρι προτεταμένο, αιγίδα που στην 

περίπτωση αυτή η μορφή ταυτίζεται με την Αθηνά. Εκατέρωθέν της την κοιτούν 

δύο οκλάζοντες πολεμιστές, οι οποίοι κρατούν με το αριστερό τους χέρι δόρυ. Οι 

μορφές είναι ενδεδυμένες με μακρύ χιτώνα και επάνω από αυτό με ιμάτιο. Είναι ο 
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Αίαντας και ο Αχιλλέας που παίζουν τους πεσσούς κάτω από το βλέμμα της 

Αθηνάς. Οι λεπτομέρειες αποδίδονται με λευκό και κοκκινωπό επίθετο χρώμα και 

εγχαράξεις. Η παράσταση πλαισιώνεται επάνω από μαίανδρο και κάτω από 

πλατιά ταινία εντός δύο λεπτότερων. Επί του ώμου διπλή σειρά μελανών 

γραμμών. 

Θα πρέπει να αποδοθεί στο εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονα (470 π.Χ.). 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα  όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.12 (βλ. Παράλληλα). 

Ως προς την παράσταση: Boardman 1980α , αρ.100, Volioti 2011, σ. 245, αρ. 

καταγραφής Μουσείου Δελφών 4718. 

 

14. Αττική μελανόμορφη λήκυθος K 3509 

Ύψ. 0,165, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,034μ.  

Ελλιπής στη λαβή. Στο σώμα παράσταση τεθρίππου άρματος προς τα δεξιά με 

τον ηνίοχο. Δίπλα του πεζός πολεμιστής-οπλίτης (αποβάτης) εφορμά με δόρυ και 

ασπίδα. Ο ηνίοχος με μακρύ χιτώνα σκύβει ελαφρά προς τα εμπρός και με τα 

τεντωμένα χέρια του κρατά τα ηνία.  Μπροστά του ο πολεμιστής τρέχει 

παράλληλα με τα άλογα και φορά κράνος στο κεφάλι, μεταλλικό, μάλλον, θώρακα 

και κρατά δόρυ και ασπίδα. Τα ζώα αποδίδονται σε πλήρη καλπασμό με το 

μπροστινό μέρος του σώματος, τα κεφάλια και τα πόδια υψωμένα. Αποδίδονται 

τα σώματα των δύο ίππων, ενώ των υπολοίπων υποδηλώνονται με τα πίσω 

πόδια. Λευκό επίθετο χρώμα και εγχαράξεις χρησιμοποιούνται για τη δήλωση 

των λεπτομερειών. Την παράσταση πλαισιώνει επάνω πλατιά ζώνη από  

μαίανδρο και κάτω λεπτή ταινία.  

Αποδίδεται στο εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμoνα. 

Ως προς το σχήμα  όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.12. 

Παράλληλα:  

Μανακίδου 1994, σ. 89- 90 (σχετικά με την ερμηνεία της παράστασης). 

Π.Βαλαβάνης, CVA, Μουσείο Μαραθώνος, Ελλάς 7, σ. 32, πίν. 13 (κατηγορία 

Αθηνών 581, ii, αρχές 5ου αι. π.Χ.). 
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M.F.Vos, CVA, Leiden, The Netherlands 4, 2, σ. 65, πίν.102, εικ. 3- 4 (Ζωγράφος 

του Αίμονα 490-480π.Χ.). 

 

15-53. Τριάντα εννέα (39) κύλικες –σκύφοι 

Παρόμοιες με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

54-58. Πέντε (5) μελαμβαφείς κύλικες και μελανόμορφες διακοσμημένες με 

ανθέμια 

59. Άωτο φιαλίδιο  

60-61. Δύο πρόχοι (η μία μελαμβαφής κατά τα 2/3 και με τριφυλλόσχημο στόμιο). 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πιν. 52, αρ. 338.2, μέσα 5ου αι. π.Χ. 

62. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους 

63. Οστέινη περόνη (γλυφίδα) 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο α΄με β΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ.  

 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LXII 

(Φωτογραφία πίθου: Α΄τόμος, σ. 445). 

 

Θέση: Είναι τοποθετημένος 1,40μ. νοτιοανατολικά του ΠΘ.LXIII και 1,30μ. δυτικά 

του ΠΘ.LXI, (α΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο πίθο. Είναι κατεστραμμένος 

κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Διατηρείται μόνο το 1/40 του κατώτερου τμήματος 

του πίθου.  

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπήρχαν οστά στο εσωτερικό του. 
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Κτερίσματα:  Δεν υπήρχαν κτερίσματα στο εσωτερικό του.  

Ο τάφος ήταν συλημένος από παλιά. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

 

 

 

 

 

ΠΙΘΟΣ LXIII 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 450 - 1). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,30μ. δυτικά του ΠΘ.LXII και στην ίδια σειρά με 

αυτόν, (α΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Τυπολογικά διαφέρει από 

τους προηγούμενους πίθους στα εξής: είναι επιμηκέστερος και έχει κομβιόσχημη, 

κυλινδρική βάση, αλλά συμπαγή και με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Το στόμιό 

του είναι μικρότερο και λιγότερο εξέχον σε σχέση με τους έως τώρα πίθους. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μελαμβαφές καρχήσιο (sessile with high handles) Κ 3829 

Ύψ. 0,155, διάμ. βάσ. 0,082, διάμ. χείλ. 0,142μ. 

Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένος στο σώμα. Βάση 

δακτυλιόσχημη. Το ανώτερο τμήμα του σώματος είναι κυλινδρικό και το κατώτερο 

με δισκόμορφο έξαρμα. Λαβές κάθετες ταινιωτές, υπερυψωμένες που εκφύονται 

από το χείλος και απολήγουν στο δισκόμορφο έξαρμα. Οριζόντια ταινία μεταξύ 
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δύο αντωπών εσωτερικών σημείων του ανώτερου τμήματος της λαβής και 

κερατοειδής εξωτερική απόφυση στο κατώτερο τμήμα της. Χείλος έξω νεύον. 

Πηλός καστανόχρωμος, καθαρός. Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την 

επιφάνεια του αγγείου, εκτός από λεπτή ταινία στο κατώτερο τμήμα του σώματος 

και στην κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης ομόκεντροι κύκλοι μελανού επίθετου χρώματος.  

Παράλληλα:  

Agora XII, σ. 114- 15. πίν. 27, αρ. 628, 450 π.Χ.  

Boulter 1953, σ. 77- 78, πίν. 29, αρ. 38, μέσα 5ου αι.π.Χ. 

Σχετικά με την ονομασία καρχήσιον βλ. Αλεξανδροπούλου 2011, σ. 620 -21, 

Boardman 1979, σ.149- 151. 

 

2. Αττική υψίπους ταινιωτή κύλικα Κ 4037 

Ύψ. 0,012, διάμ. βάσ. 0,093, διάμ. χείλ. 0,222μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα. Βάση δισκόμορφη. Πόδι βραχύ και λεπτό, 

με πλαστικό δακτύλιο στο ανώτερο τμήμα του.  Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Χείλος 

κοίλο. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς.  Στη ζώνη των λαβών 

είναι διακοσμημένη με μελανόμορφη μικρογραφική παράσταση χορού γυμνών 

Σατύρων και ενδεδυμένων Μαινάδων, ανά δύο ζεύγη, στην περιφέρεια μεταξύ 

ανθεμίων. Στο μετάλλιο κεφάλι Γοργούς. Πηλός ρόδινος. Μελανό γάνωμα 

καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από τη ζώνη 

των λαβών, λεπτή ταινία στο κάτω τμήμα του σώματος, τον πλαστικό δακτύλιο 

και την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του 

πηλού. 

Παράλληλα:  

Agora XXIII, σ. 64- 65 (band cups). 

Agora XXIII, πίν. 111, αρ. 1708, χορός μαινάδων και σατύρων μεταξύ ανθεμίων, 

Ζωγράφος της Αγοράς Ρ 1241, γ΄τέταρτο 6ου αι. π.Χ. 

Corinth XIII, πιν. 93, αρ. 250.14, τέλος γ΄ή δ΄τέταρτο 6ου αι. π.Χ. Διαφέρει στην 

παράσταση. 
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3. Άβαφη πρόχους Κ 3828 

Ύψ. 0,148, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,061μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση επίπεδη 

και ευρεία. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, βραχύς. Χείλος ευρύ, εξωστρεφές και 

λοξότμητο. Λαβή  κάθετη, ελλειπτικής διατομής που εκφύεται από το χείλος και 

απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Αραιό υπόλευκο 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου. Στη ζώνη κάτω από το χείλος είναι 

διακοσμημένη με ισομεγέθεις ολόβαφες μελανές κουκίδες σε τετράγωνη διάταξη 

τριών οριζόντιων σειρών. Από κάτω ίχνη γραπτών κάθετων ζιγκ –ζαγκ ταινιών 

ερυθρού απολεπισμένου χρώματος (ίσως, ίχνη γραπτής επιγραφής). 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα Agora, XII, πιν. 76, αρ. 1662, 460- 440 π.Χ. 

 

4. Μελαμβαφής πρόχους.  

Βάση επίπεδη. Σώμα κυλινδρικό. Λαιμός βραχύς και στόμιο διευρυμένο. Λαβή 

κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται από το χείλος και απολήγει στον ώμο. 

5. Μελαμβαφής κύλικα. 

Παράλληλα:   

Agora, XII, πιν.19, αρ. 403, 525- 500 π.Χ., αρ. 405, 500 π.Χ. (Type C, concave 

lip)  

6. Μελαμβαφής κύλικα. 

Παράλληλα:   

Agora, XII, πίν. 20, αρ. 414, 525- 500 π.Χ.(Type C, plain rim). 

7. Σκυφίδιο. 

8-11. Τέσσερις σκύφοι. 

12. Τεμάχια σιδερένιου ξίφους. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο α΄με β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ LXIV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 452). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 1,20μ. νότιοδυτικά του ΠΘ.LXIII και 2,10μ. 

βορειοανατολικά του ΠΘ.LXV, (α΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Τυπολογικά διαφέρει από 

τους προηγούμενους πίθους στα εξής: είναι πιο επιμήκης, έχει κομβιόσχημη, 

κυλινδρική βάση, αλλά συμπαγή με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Το στόμιό του 

είναι μικρότερο και λιγότερο εξέχον σε σχέση με τους έως τώρα πίθους και ο 

λαιμός του ψηλότερος σε σχέση με τους άλλους. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:  Ο πίθος ήταν πιθανότατα συλημένος. 

Εντός του πίθου: 

 

1. Λίγα όστρακα από μελαμβαφή σκύφο. 

2. Λίγα όστρακα από κορινθιακή κοτυλίσκη. 

 

Χρονολόγηση τάφου: Αβέβαιη. 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του πίθου στο νεκροταφείο και την ύπαρξη της 

κορινθιακής κοτυλίσκης στο εσωτερικό του, ο τάφος θα πρέπει να χρονολογηθεί 

γύρω στο α΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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ΠΙΘΟΣ LXV 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 453). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται  2,10μ. νοτιοδυτικά του ΠΘ.LXIV, (α΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο πίθο. Τυπολογικά διαφέρει από 

τους προηγούμενους πίθους στα εξής: είναι πιο επιμήκης, έχει κομβιόσχημη, 

κυλινδρική βάση, αλλά συμπαγή με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. Το στόμιό του 

είναι μικρότερο και λιγότερο εξέχον σε σχέση με τους έως τώρα πίθους και ο 

λαιμός του ψηλότερος από τους άλλους (ύψος 0,019μ.). 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1-2. Δύο μελαμβαφείς πρόχοι με εξηρημένο το τμήμα της βάσης. 

Βάση επίπεδη, μάλλον αδιαμόρφωτη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ψηλός και λεπτός, 

με διευρυμένο στόμιο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται από το χείλος και 

απολήγει στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

Παράλληλα: 

Για το σχήμα Agora XII, σ. 353, πιν. 77, αρ. 1669, 575- 540 π.Χ.  

 

Χρονολόγηση:  Ο τάφος θα μπορούσε να χρονολογηθεί προς το τέλος του 6ου αι. 

π.Χ. 
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ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ  1 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 454). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται στη βορειοανατολική γωνία του σκάμματος, βόρεια 

και πλησίον του ΠΘ.XI, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός μάλλον σε άβαφη πρόχου που βρέθηκε σπασμένη.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στο εσωτερικό του αγγείου σώζονται ελάχιστα ίχνη 

οστών. Τα οστά δεν περισυνελλέγησαν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του ταφικού αγγειου: 

 

1. Άβαφη πρόχους Κ 3805 

Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,031, διάμ. χείλ. 0,037μ. 

Ακέραιη. Το σώμα λιγότερο σφαιρικό σε σχέση με τον υπ.αρ.ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Όμοιο με το υπ.αρ.  ΠΘ.ΧVI.11 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Άβαφη πρόχους 

3-4. Δύο μικρές πυξίδες. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

Ωστόσο, με βάση την άβαφη πρόχου Κ 3805 ο τάφος θα πρέπει να χρονολογηθεί 

μετά τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Με βάση τη θέση του τάφου στο νεκροταφείο 

μεταξύ των πίθων των ενηλίκων, αυτός δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από 

αυτούς που χρονολογούνται στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. ή στο 

α΄τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
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ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ  2 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 455). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται στα βόρεια του ΠΘ.ΙΙ, σε πολύ κοντινή απόσταση 

από τη βάση του (σχεδόν εφάπτεται σ’ αυτήν). 

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο αγγείο, άβαφη πρόχους από 

κιτρινοπράσινο πηλό. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στο εσωτερικό του αγγείου δεν διακρίνονται οστά.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του ταφικού αγγείου: 

1. Κύλικα –κάνθαρος με κόκκινο επίχρισμα Κ 3906 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,064μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα του χείλους και 

του σώματος. Ελλιπής στη μία λαβή της και κατά το μεγαλύτερο τμήμα της 

δεύτερης. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία. Βάση ψηλή, κωνική. Σώμα 

ημισφαιρικό. Λαβές οριζόντιες κυλινδρικής διατομής, υπερυψωμένες. Λαιμός 

πλατύς, με κάθετα τοιχώματα. Χείλος έξω νεύον. Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη 

ερυθρού επιχρίσματος στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα: Agora ΧΙΙ, πιν. 28, αρ. 684 (390-380 π.Χ.)- cup-kantharos 

squat rim- με τη διαφορά ότι η βάση δεν είναι βαθμιδωτή. Επίσης, στο εσωτερικό 

δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να διαφαίνεται τυχόν εμπίεστος 

διάκοσμος και το επίχρισμα εδώ είναι ερυθρό και όχι μελανό. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του τάφου στο νεκροταφείο και το μοναδικό κτέρισμά 

του θα πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. ή στο 

α΄τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 
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EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε. 3 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 456 - 8). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται βορειοδυτικά του ΠΘ.ΙΧ (πλησίον της βάσης του) και 

0,20μ. βορειοδυτικά του ΠΘ.Χ. Επίσης, τοποθετείται στην ίδια κατεύθυνση με τον 

ΠΘ. ΧVΙ, (β΄συστάδα).  

  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο άβαφο οξυπύθμενο αμφορέα. Ο 

αμφορέας έχει ύψος 0,70μ. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν.  

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου: 

 

1. Μικρός μελαμβαφής κανθαροειδής σκύφος  Κ 3637 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,032μ. διάμ. χείλ. 0,066 

Συμπληρώθηκε στη μία λαβή του. Βάση δισκόμορφη, με επίπεδη την κάτω 

επιφάνεια. Σώμα βαθύ. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής, υπερυψωμένες που 

εκφύονται στη ζώνη κάτω από το χείλος. Χείλος ίσιο. Πηλός καστανού ανοιχτού 

χρώματος. Καστανομέλανο γάνωμα καλύπτει το αγγείο, απολεπισμένο κατά 

τόπους, εκτός της κάτω επιφάνειας της βάσης που παραμένει στο χρώμα του 

πηλού. 

Σημείωση: Στο εσωτερικό του βρέθηκε κέλυφος αυγού. 

 

 

2. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3635 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,068μ.  

Ακέραιος. Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα. Βάση ψηλή δισκόμορφη και 

βραχύ στέλεχος σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22 (βλ. Παράλληλα). 
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3. Μικρογραφικός μελαμβαφής σκύφος  Κ 3629 

Ύψ. 0,041, διάμ. βάσ. 0,039, διάμ. στόμ. 0,05μ. 

Ακέραιος. Στο χρώμα του πηλού παραμένει και η κάθετη επιφάνεια της βάσης. 

Ως προς το σχήμα όμοιος με τον υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7, αλλά μικρότερος σε 

διαστάσεις. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 16, αρ. 345, 430- 420 π.Χ. 

 

4. Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου Κ 3636 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,032μ. διάμ. χείλ. 0,057 

Συγκολλήθηκε από λίγα κομμάτια και συμπληρώθηκε στη βάση. Στην κάτω 

επιφάνεια της βάσης πλατιά μελανή ταινία στην περιφέρεια και μικρός ολόβαφος 

κύκλος στο κέντρο του πυθμένα. Μεγαλύτερη μείωση στο κατώτερο τμήμα του 

σώματος με αποτέλεσμα έντονο κοιλόκυρτο περίγραμμα του σώματος σε σχέση 

με το υπ.αρ. Ε.6.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.6.1. 

Παράλληλα: 

Agora XII, πίν. 15, αρ. 323, 380 π.Χ., χωρίς το δικτυωτό πλαίσιο στο κατώτερο 

τμήμα του σώματος. 

 

5. Ερυθροβαφής τριφυλλόστομη οινοχόη Κ 3623 

Ύψ. 0,105, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,066μ.  

Ακέραιη. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ωοειδές. Λαιμός ψηλός και λεπτός. Στόμιο 

τριφυλλόσχημο. Λαβή κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται από το χείλος και απολήγει 

στον ώμο. Πηλός καστανανέρυθρος. Ερυθρό γάνωμα, κατά τόπους 

απολεπισμένο, καλύπτει το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης που 

παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα:   

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 5, αρ. 103, 450 π.Χ. 

 

6. Πήλινο ειδώλιο Σατύρου Ε 3593 
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Ύψ. 0,086μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Ελλιπές σε τμήμα του αριστερού χεριού, από 

τον βραχίονα και κάτω. Η μορφή είναι όρθια με τα δύο πόδια ανοιχτά και 

ελαφρώς λυγισμένα στο γόνατο. Το δεξί χέρι της είναι τεντωμένο προς τα πάνω 

με ανοιχτή την παλάμη και το αριστερό τεντωμένο στην ευθεία του ώμου.  Η ουρά 

είναι πεπλατυσμένη και βοηθά στη στήριξη του ειδωλίου σε όρθια στάση. Η 

κεφαλή είναι κατασκευασμένη σε μήτρα και κλίνει ελαφρώς προς τα αριστερά.  Το 

υπόλοιπο σώμα είναι πλασμένο στο χέρι. Τα αυτιά είναι μεγάλα και τεντωμένα 

προς τα πλάγια. Τα φρύδια, τα ρουθούνια και το στόμα έχουν αποδοθεί με έντονη 

πλαστικότητα. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο 

τμήμα της επιφάνειας. 

Παράλληλα:   

Higgins 1954, σ. 253- 4,  πιν. 133, αρ. 932, (Κόρινθος Satyr squatting), μέσα 5ου 

αι. π.Χ.  

 

7. Πήλινο ειδώλιο ίππου με αναβάτη Ε 3433 

Ύψ. 0,08, μήκ. 0,10μ. 

Συγκολλήθηκε από τέσσερα τμήματα το άλογο και από τρία ο αναβάτης. Ελλιπής 

σε τμήμα του δεξιού αυτιού ο ίππος και σε τμήμα του προσώπου ο αναβάτης. 

Είναι πλασμένα στο χέρι, εκτός από την κεφαλή του ίππου που είναι φτιαγμένη 

σε μήτρα. Ο ίππος παριστάνεται σε κίνηση, με τα πόδια σε διασκελισμό, το 

κεφάλι όρθιο και τη μυτερή ουρά ανασηκωμένη. Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής 

αποδίδονται ανάγλυφα. Ο αναβάτης στερεώνεται στη ράχη του ίππου με τα δύο 

πόδια ανοιχτά, το δεξί χέρι κατά μήκος του σώματος και το αριστερό 

προτεταμένο, μάλλον  κρατούσε τα ηνία του αλόγου. Ίσως στην κεφαλή φορούσε 

περικεφαλαία. Πηλός καστανόχρωμος.  Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο 

τμήμα της επιφάνειάς τους. 

Παράλληλα:   

Corinth XV, σ. 215, πίν. 109, αρ. 805, (για τον ίππο, Βοιωτία), πρώιμος 5ος αι. 

π.Χ., σ. 244, πίν.131, αρ. 900 (Κόρινθος), 530- 520 π.Χ., πίν. 165, αρ. 1027, 

(Λοκροί) πρώιμος 5ος αι. π.Χ. 
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Μυλωνάς 1975, σ. 120- 21, πίν. 385α, τάφος Ι.17, ειδ. 55 (490- 480 π.Χ.), και  

πίν. 219, τάφος Γ.1, ειδ.17 (490- 470 π.Χ.). 

Δακορώνια 2006, σ. 47, εικ. 53. 

Πωλογιώργη 2003-2009, σ. 173 -4, αρ.12 (Κ687). 

Selekou 2007.  

 

8.Τμήμα κορμού με την κεφαλή και κάτω άκρων πήλινου ειδωλίου 

δυσδιάγνωστου ζώου Ε 3320 

Σωζ. ύψ. κεφαλής και ανώτερου τμήματος κορμού 0,040 μ. 

Σωζ. ύψος τμήματος από το σώμα και το πόδι : 0,035μ. 

Σωζ. ύψος τμήματος από το πόδι : 0,037μ.  

Σωζ. ύψος τμήματος από το πόδι : 0, 025μ. 

Ίσως πρόκειται για ειδώλιο σκύλου. Ελλιπές στο μεγαλύτερο τμήμα του σώματος 

και στα αυτιά. Πλαστικά αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ρύγχος 

μυτερό. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνεια. 

 

9. Σκύφος κορινθιακού τύπου. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν.15, αρ. 323, 380 π.Χ. 

10. Ειδώλιο νέου που κρατά ή πετεινό ή στεφάνι ή στλεγγίδα. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.30 (βλ. Παράλληλα). 

Εκτός του πίθου: 

 

11. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 4031 

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,070μ.  

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Ελλιπής σε πολύ μικρό τμήμα του χείλους. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧV.22 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

12. Μελαμβαφής σκύφος  Κ 3628 
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Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,080μ. 

Συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα της βάσης και του χείλους. Στο χρώμα του πηλού 

παραμένει και η κάθετη επιφάνεια της βάσης. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 

τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι, το κέντρο των οποίων δηλώνεται με 

μικρό ολόβαφο κύκλο μελανού επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ. αρ. ΠΘ.L.4 (βλ. Παράλληλα). 

 

13. Μελαμβαφές «αλατοδοχείο»  Κ 3633 

Ύψ. 0,027, διάμ. βάσ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,050μ. 

Συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του χείλους. Στη βάση ίχνη ομόκεντρων 

εγχάρακτων κύκλων από τον τροχό. Μελανό θαμπό γάνωμα που καλύπτει 

εσωτερικά το αγγείο και εξωτερικά δημιουργεί στο κατώτερο τμήμα του σώματος 

και στην κάτω επιφάνεια της βάσης καταλειβάδες. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.12.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

14. Οινοχόη με κόκκινο επίχρισμα Κ 3624 

Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,040μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Σώμα απιόσχημο. Λαιμός στενός και μακρύς. 

Χείλος ευρύ. Λαβή  κάθετη, ελλειπτικής διατομής που εκφύεται κάτω από το 

χείλος και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανόχρωμος. Ερυθρό θαμπό γάνωμα 

καλύπτει την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από τη βάση. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 10, αρ. 189, 400 π.Χ. 

 

15-16. Δύο μελαμβαφή σκυφίδια  

Παράλληλα:  

Athenian Agora XII, πιν. 15, αρ. 323, 380 π.Χ. 

17-19. Τρία άωτα φιαλίδια 

20. Κύλικα- σκύφος 
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21-24. Τέσσερα ειδώλια νέου που κρατά άλλοτε πετεινό, άλλοτε στεφάνι, άλλοτε 

στλεγγίδα. 

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.30. 

25. Ειδώλιο κάπρου  

Παράλληλα:  

Leyennar–Plaisier 1979, σ. 74, πιν. 25, αρ. 146-147 (Ρόδος) 5ος αι. π.Χ. 

 

Κτερίσματα ασαφή ως προς τη θέση τους εντός ή εκτός πίθου: 

 

26. Μελαμβαφές «αλατοδοχείο» Κ 3634 

Ύψ. 0,029, διάμ. βάσ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,060μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Βάση επίπεδη, σε σχέση με το υπ.αρ.ΠΘ.XLI.9. Πηλός γκριζωπός. Μελανή βαφή 

καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το αγγείο, κατά τόπους απολεπισμένη. 

Παράλληλα:  

Agora XII, πίν. 34, αρ .915, (saltcellar: echinus wall) 425- 400 π.Χ. 

Kerameikos IX, πίν. 82, αρ. 283.2 (450- 440 π.Χ.), 286.5, (γ΄-δ΄τέταρτο 

5ουαι.π.Χ.) 288.2, (γ΄τέταρτο 5ουαι.π.Χ.) 

 

Χρονολόγηση: δ΄τέταρτο του 5ου -πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

 

 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε 4 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 459). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 0,70 μ. βορειοανατολικά του ΠΘ.XVII, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο αμφορέα. Ο αμφορέας έχει 

σώμα κωνικό και στρογγυλεμένους ώμους. Το στόμιό του σφραγίζει πήλινη 

επίπεδη πλάκα. Λείπει η βάση του και ο πυθμένας του είναι διάτρητος. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στο εσωτερικό του αγγείου δεν διατηρήθηκαν οστά.  

 

Κτερίσματα:  

Εντός του πίθου:   

 

1. Ομφαλωτό πινάκιο 

2-3. Δύο άωτα φιαλίδια 

4-5. Δύο κορινθιακές κοτυλίσκες 

6. Ειδώλιο Πανός 

7. Ειδώλιο γυναικείας μορφής 

Έξι αχιβάδες  

 

Χρονολόγηση : Αβέβαιη, (λόγω έλλειψης στοιχείων). 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του τάφου στο νεκροταφείο, αυτός θα πρέπει να 

χρονολογηθεί στο δ΄τέταρτο του 5ου -πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ  5 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 460 - 1). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 1,20μ. ανατολικά του ΠΘ.XXIII, (β΄συστάδα). 
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Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο αμφορέα, με 

στρογγυλεμένους ώμους  και με κομβίο ως βάση. Ο αμφορέας είναι 

προσανατολισμένος με το στόμιο στα ανατολικά. Έχει ύψος 0,53μ. και διάμετρο 

0,41μ. και εντοπίζεται σε βάθος 1,32μ. 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στο εσωτερικό του ταφικού πίθου δεν βρέθηκαν οστά. 

 

Κτερίσματα: 

Εντός του πίθου:   

 

1. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 3724 

Ύψ. 0,067, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,064μ. 

Είναι συγκολλημένος από λίγα τμήματα. Βάση πιο ψηλή, δισκόμορφη, σώμα πιο 

σφαιρικό και λαβές πιο ελικοειδείς σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.10.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.10 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Πήλινο ειδώλιο χοίρου Ε 3439 

Ύψος 0,034, μήκος 0,062 μ. 

Ακέραιο. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του και ίχνος κοκκινωπού 

επίθετου χρώματος σώζει στο δεξί αυτί του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.16 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Πήλινο ειδώλιο ταύρου Ε 3440 

Ύψος 0,038, μήκος 0,07 μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία. Διατηρεί ίχνος κοκκινωπού 

επίθετου χρώματος στις κερατοειδείς αποφύσεις. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.14 (βλ. Παράλληλα). 

 

4. Πήλινο ειδώλιο περιστεριού Ε 3441 

Ύψος 0,056, μήκος 0,116 μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVII.6 (βλ.Παράλληλα). 
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5. Τμήμα αποκολλημένης κεφαλής πήλινου ειδωλίου Ε 3313 

Σωζ.ύψ. 0,10μ. 

Διατηρείται το πρόσωπο, ο λαιμός και τμήμα της δεξιάς κόμης. Η επιφάνεια του 

προσώπου ελαφρώς αποκεκρουσμένη. Τα χαρακτηριστικά του αποδίδονται 

ανάγλυφα. Στα μαλλιά, μάλλον, φορούσε καλύπτρα. Πίσω όψη κοίλη. Πηλός 

καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του. 

 

6-10. Πέντε ειδώλια καθήμενων γυναικείων μορφών. 

Αχιβάδες. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.  

 

 

 

 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε.6 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 462 - 4). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 0,75μ. βόρεια του εγχυτρισμού Ε.5 και σε βάθος 

2,08μ, (β΄συστάδα).  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε αμφορέα. Ο αμφορέας δεν διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. Δεν διατηρούνται η βάση, ο λαιμός και οι λαβές του. Έχει σωζόμενο 

ύψος 0,45μ. και διάμετρο 0,42μ. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν οστά στο εσωτερικό του. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του πίθου:  
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1. Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου Κ 3727 

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,05μ. διάμ. χείλ. 0,089 

Ακέραιος, με αποκρούσεις στο χείλος. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, κωνικό. 

Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής που εκφύονται στη ζώνη κάτω από το 

χείλος. Χείλος έσω νεύον. Πηλός καστανόχρωμος. καστανομέλανο γάνωμα 

(κακοψημένο) καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός ζώνης στο κάτω 

τμήμα του σώματος και της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Λεπτή μελανή ταινία γύρω από τη βάση. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 14, αρ. 316, 450 π.Χ.  

Agora XΙΙ, σ. 82, (η μη διακοσμημένη ζώνη στο κάτω τμήμα του σώματος είναι 

σπάνια και συνήθως γίνεται χωρίς κάποιο σκοπό). 

Corinth ΧIII, σ. 245, πίν. 51, αρ. 341.3μέσα 5ου αι. π.Χ. ή και λίγο νωρίτερα και σ. 

250, πίν. 56, αρ. 357.3, γ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Ρωμιοπούλου-Τουράτσογλου 2002, σ. 86, Π1646, μετά τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 

 

2 α. Μελαμβαφής λεκανίδα (-πυξίδα)  με κάλυμμα Κ 3730  

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,030, διάμ. χείλ. 0,0450μ. 

Ακέραιη, με λίγες αποκρούσεις στην επιφάνεια. Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. 

Σώμα σφαιρικό. Λαιμός βραχύς και ευρύς. Λαβές κάθετες ταινιωτές που 

εκφύονται κάτω από τη ζώνη του χείλους και απολήγουν στο μέσον περίπου του 

σώματος του αγγείου. Χείλος πεπλατυσμένο. Στην επίπεδη επιφάνεια της βάσης 

υπάρχει graffito: «Ε». Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά και εξωτερικά 

καλύπτεται από αμελές μελανό θαμπό γάνωμα, εκτός της βάσης που παραμένει 

στο χρώμα του πηλού. 

2 β. Μελαμβαφές κάλυμμα λεκανίδας (-πυξίδας)  Κ 3730 

Ύψ. 0,028, διάμ. χείλ. 0,030, διάμ. επιφ. κομβ. 0,002μ.  

Ακέραιο. Σώμα κωνικό. Χείλος που σχηματίζει ορθή γωνία με το σώμα. Κομβίο 

κυλινδρικό με δύο επάλληλους πλαστικούς δακτύλιους και με επίπεδη και 

διευρυμένη την ανώτερη απόληξη, στο κέντρο της οποίας αβαθής βάθυνση. 

Πηλός καστανόχρωμος. Εσωτερικά παραμένει στο χρώμα του πηλού, εκτός από 
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λίγες καταλειβάδες που δημιουργούνται στο χείλος του. Εξωτερικά καλύπτεται 

από αμελές μελανό θαμπό γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο. 

  

3. Μελαμβαφές αρυβαλλοειδές  ληκύθιο Κ 3731 

Ύψ. 0,07, διάμ. βάσ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,033μ. 

Ακέραιο. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο. Στόμιο χοανόσχημο. 

Λαβή κάθετη, ταινιωτή που εκφύεται από τον λαιμό και απολήγει στο σώμα. Ρηχή 

αυλάκωση στη μετάβαση από τον ώμο στο σώμα και πλαστικό έξαρμα διατρέχει 

την περιφέρεια στο μέσον του σώματος. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα 

καλύπτει το αγγείο. Στο χρώμα του πηλού έχουν παραμείνει η κάτω επιφάνεια 

της βάσης. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 38, αρ. 1135, περίπου 430 π.Χ. 

 

4. Πήλινο ειδώλιο χοίρου Ε 3442 

Ύψος 0,037, μήκος 0,069 μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη.  

Όμοιο με το υπ.αρ.Ε.10.16 (βλ. Παράλληλα). 

 

5. Πήλινο ειδώλιο μόσχου Ε 3314 

Ύψος 0,045, μήκος 0,082 μ. 

Συγκολλήθηκε από τέσσερα κομμάτια. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία. 

Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του.   

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.14 (βλ. Παράλληλα). 

 

6. Τμήμα πήλινου ειδωλίου ζώου, ίσως ελαφιού Ε 4127 

Ύψ. 0,056, μήκ. 0,049μ. 

Συγκολλήθηκε από τρία τμήματα. Ελλιπές στην κεφαλή και στα δύο μπροστινά 

πόδια. Επιφάνεια φθαρμένη. Ολόκληρο πλασμένο στο χέρι. Τα δύο σωζόμενα 

πόδια του είναι τεντωμένα, ο λαιμός όρθιος και ο κορμός του παρουσιάζει έντονη 

καμπυλότητα. Πηλός καστανόχρωμος. Ίχνη λευκού επιχρίσματος. 
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7. Πήλινο ειδώλιο καθήμενης γυναικείας μορφής  Ε 3341 

Ύψ. 0,013 διάμ. βάσ. 0,55 Χ 0,50μ. 

Ελλιπές σε μικρό κομμάτι του δεξιού τμήματος της κεφαλής. Πολλές αποκρούσεις 

κυρίως στην επιφάνεια της κεφαλής. Ορθογώνια οπή εξαέρωσης, διαστάσεων: 

0,62 Χ 0,31μ. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο σε 

μεγάλο τμήμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8 (βλ. Παράλληλα). 

 

8. Κορμός πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής  Ε 3335 

Σωζ. ύψ. 0,275 διάμ. βάσ. 0,08 Χ 0,7μ. 

Ελλιπής στην κεφαλή του. Ελαφρές αποκρούσεις στη βάση. Oρθογώνια οπή 

εξαερισμού (διαστάσεων: 0,136 Χ0,055μ.). Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη κιτρινωπού επίθετου χρώματος 

στο ένδυμα και κόκκινου στο ένδυμα και στη βάση. Διατηρούνται τμήματα δύο 

παράλληλων ταινιών ερυθρού χρώματος στη βάση. 

Όμοιο με το το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ.Παράλληλα).  

 

9. Τμήμα αποκολλημένης κεφαλής υδριαφόρου Ε 3319 

Σωζ.ύψ. 0,061μ. 

Η επιφάνεια του προσώπου αποκεκρουσμένη. Διατηρείται η υδρία που 

συγκρατούσε με το δεξί χέρι η μορφή στην κεφαλή. Είναι συμπαγής. Πηλός 

καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο 

κατά τόπους. 

Όμοιο με το το υπ.αρ. ΠΘ.LI.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

10. Θραύσμα κορμού πήλινου ειδωλίου Ε 3344  

Σωζ. ύψ. 0,059  

Ίσως πρόκειται για θραύσμα ακατέργαστης πίσω όψης ειδωλίου. Πηλός 

καστανόχρωμος.  Ίχνη λευκού επιχρίσματος.  

 

11-13. Τρεις μικρές μελαμβαφείς υδρίες 



233 

 

14. Ομφαλωτό πινάκιο 

15-17. Τρία ειδώλια καθήμενων γυναικείων μορφών  

 Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8 

18. Κανθαρίσκος  

Παράλληλα:  

Agora XIII, πιν. 28, αρ. 677 (325- 310 π.Χ.), 680 (350- 325 π.Χ.) ως προς το 

σώμα.  

 

Αχιβάδες 

 

 Εκτός του πίθου:  

 

19. Άβαφη λήκυθος Κ 3728 

Ύψ. 0,084, διάμ. βάσ. 0,021, διάμ. χείλ. 0,025μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και τον λαιμό. 

Στόμιο χοανόσχημο και χείλος επίπεδο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. 

Ωχροκίτρινο επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του. Διατηρούνται ίχνη δύο 

παράλληλων ταινιών λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια του 

αγγείου, η μία στην επίπεδη επιφάνεια του χείλους και η δεύτερη στη βάση. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 38, αρ. 1099, 575-

550 π.Χ.  

Corinth ΧIII, πίν. 66, αρ. 408.4.  

 

Χρονολόγηση:  Γύρω στο γ΄με δ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε.7 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 1,20μ. ανατολικά του Ε.6, (β΄συστάδα). 

  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο αμφορέα, ο οποίος καταστράφηκε 

από το μηχάνημα. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

Κτερίσματα:  

Εντός του πίθου:   

 

1. Άωτο φιαλίδιο 

2. Μικκύλος χειροποίητος σκύφος 

3. Ειδώλιο καθημένης γυναικείας μορφής 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 

Ωστόσο, με βάση τη θέση του τάφου και τα κτερίσματά του, ο τάφος θα πρέπει να 

χρονολογηθεί στο γ΄με δ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε. 8 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 465). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 1,50μ. δυτικά του ΠΘ.XLII, (β΄συστάδα). 

  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε μεγάλο οξυπύθμενο αμφορέα. Ο αμφορέας 

βρέθηκε σπασμένος και ελλιπής σε τμήμα του λαιμού και στη μία κάθετη λαβή. 
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Έχει σωζόμενο ύψος 0.62μ. και διάμετρο 0,40μ. Είναι προσανατολισμένος με το 

στόμιό του στα ανατολικά. 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στο εσωτερικό του αγγείου δεν διατηρήθηκαν οστά.  

Κτερίσματα:   

Εντός του τάφου: 

 

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3696 

Ύψ. 0,031, διάμ. βάσ.0,020, διάμ. χείλ. 0,048μ. 

Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ. Χείλος ίσιο. Λαβές οριζόντιες κυκλικής 

διατομής που εκφύονται από το χείλος. Πηλός κίτρινος. Εσωτερικά ερυθρό 

γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους. Εξωτερικά στη ζώνη κάτω από το χείλος 

γραμμική διακόσμηση, κατακόρυφες οφιοειδείς γραμμές και στο σώμα μία πλατιά 

ιώδης ζώνη και κάτω από αυτή μελανή μεταξύ δύο λεπτότερων μελανών 

γραμμών. Η κάτω επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού εκτός 

από πλατιά ταινία στην επιφάνεια έδρασης και μικρός ολόβαφος κύκλος στο 

κέντρο της μελανού επίθετου χρώματος. 

Παράλληλα:  

Corinth XΙΙΙ, πίν. 40, αρ. 285.2, α΄μισό 5ου αι. π.Χ. 

Corinth XV, III, αρ. 1686, πίν. 67, miniature vases. 

Καλτσάς 1998, σ.172, Ε 881, πίν.181β, 550- 525 π.Χ. (Ύστερη κορινθιακή ΙΙ 

περίοδος). 

Perachora II, σ. 296, πίν. 119, αρ. 2947, 2948, β΄μισό 6ου αι. π.Χ. και μετά. 

 

2-7. Έξι κορινθιακές κοτυλίσκες. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο α΄μισό του 5ου αι. π.Χ. 
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EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε.9 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 466). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 2μ. δυτικά του ΠΘ.XLV, (β΄συστάδα). 

  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός μάλλον σε μικρό πιθοειδές άβαφο αγγείο, το οποίο 

καταστράφηκε από το μηχάνημα. Από το ταφικό αγγείο διατηρούνται τμήματα με 

δύο μαστοειδείς αποφύσεις. Το στόμιό του ήταν μάλλον ευρύ με υπερυψωμένο 

περιχείλωμα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του τάφου: 

 

1. Χάλκινο νόμισμα Αιτωλών Ν 3217. SNG Cop.αρ.28-33 (279-168π.Χ.) 

Ωνάσογλου 1994, σ. 68. 

 

2. Τεμάχια από κύλικες- σκύφους 

3. Λύχνος 

 

Χρονολόγηση: Το νόμισμα των Αιτωλών προσφέρει μια χρονολόγηση του τάφου 

μετά το 279 ή 300/290 π.Χ. 
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ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ 10 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 467 - 70). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται νότια του ΠΘ.ΧLVIII, πλησίον της βάσης του και 0.40 

μ. ανατολικά του εγχυτρισμού Ε.11, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε αμφορέα. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:  

Εντός του τάφου: 

 

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3790 

Ύψ. 0,27, διάμ. βάσ. 0,2, διάμ. χείλ. 0,04μ. 

Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2 (βλ.Παράλληλα). 

 

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3791 

Ύψ. 0,28, διάμ. βάσ. 0,19, διάμ. χείλ. 0,04μ. 

Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3792 

Ύψ. 0,28, διάμ. βάσ. 0,02, διάμ. χείλ. 0,04μ. 

Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

4. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3794 

Ύψ. 0,27, διάμ. βάσ. 0,02, διάμ. χείλ. 0,041μ. 
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Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει 

ένας μικρός κύκλος στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

5. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3795 

Ύψ. 0,28, διάμ. βάσ. 0,02, διάμ. χείλ. 0,039μ. 

Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει 

ένας μικρός κύκλος στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

6. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3796 

Ύψ. 0,28, διάμ. βάσ. 0,019, διάμ. χείλ. 0,04μ. 

Ακέραιη. Απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει 

ένας μικρός κύκλος στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

7. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3810 

Ύψ. 0,23, διάμ. βάσ. 0,019, διάμ. χείλ. 0,039μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους. Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Έντονα 

απολεπισμένη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧLΙΙ.2. 

 

8. Κορινθιακή κοτυλίσκη Κ 3799 

Ύψ. 0,16, διάμ. βάσ. 0,18, διάμ. χείλ. 0,33μ. 

Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Λαβές ταινιωτές που εκφύονται από το χείλος. 

Εσωτερικά καστανομέλανο γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους. Εξωτερικά 

γραμμική διακόσμηση, κάθετα γραμμίδια στη ζώνη κάτω από το χείλος και στο 

σώμα δύο στενές οριζόντιες ταινίες: μία μελανή στο μέσον του ύψους του και μία 

ιώδης στο κατώτερο τμήμα.  

Παράλληλα:  
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Corinth XIII, πίν. 24, αρ. 160.5, μέσα α΄τέταρτου 6ου αι. π.Χ., πίν. 53, Deposit 12, 

e.  

Corinth XV, πίν. 67, αρ. 1713, miniature vases. 

Perachora II, σ. 290- 91, αρ. 2955. 

 

9. Μελαμβαφές αρυβαλλοειδές ληκύθιο Κ 3803 

Σωζ. ύψ.  0,101, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,041μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια απολεπισμένη και φθαρμένη σε αρκετά σημεία. Βάση σχεδόν 

δισκόμορφη. Σώμα σφαιρικό πεπιεσμένο. Λαιμός βραχύς, με πλαστικό δακτύλιο 

στο κατώτερο τμήμα του. Στόμιο ευρύ, χοανόσχημο. Λαβή κάθετη ταινιωτή που 

εκφύεται από τον λαιμό και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό 

θαμπό γάνωμα καλύπτει εξωτερικά το αγγείο εκτός από την κάτω επιφάνεια της 

βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

Παράλληλα:  

Agora XII, πιν. 38, αρ. 1120, 450- 425 π.Χ. 

Corinth XIII, πίν. 65, αρ. 388.6, τέλος γ΄τέταρτου 5ου αι. π.Χ. 

Perachora II, σ. 290- 91. 

 

10 α. Πλημοχόη με κάλυμμα Κ 3820    

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,087μ. 

Ακέραιη. Βάση δισκόμορφη, ψηλή. Πόδι ψηλό με σταδιακή μείωση του πάχους 

του προς τα πάνω και με πλαστικό έξαρμα στο μέσον του ύψους του. Σώμα 

σχεδόν αμφικωνικό. Στόμιο ευρύ. Χείλος λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη 

«πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός καστανέρυθρος. Ίχνη λευκού 

και κιτρινωπού επίθετου χρώματος. 

10 β. Κάλυμμα πλημοχόης Κ 3820 

Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,018μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα. Σώμα κωνικό. Χείλος σε ορθή γωνία με το 

σώμα. Κομβίο κυλινδρικό με δύο επάλληλους πλαστικούς δακτύλιους, επίπεδη 

και διευρυμένη την ανώτερη απόληξη, στο κέντρο της οποίας αβαθής βάθυνση. 

Πηλός καστανέρυθρος.  
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Παράλληλα:  

Πλησιάζει: Μυλωνάς 1975, Β΄, σ. 277- 80, πίν. 325β, αρ.452, 470- 460 π.Χ.  

Ως προς το σώμα πρωϊμότερα παραδείγματα: Kunze - Götte, CVA Deutschland 

26, πίν.25, αρ.12,13,14, σ. 32 (τέλος 6ου αι. π.Χ..). Chase, Pease, CVA, USA 8, 

πίν.62, αρ. 2, σ. 106 (τέλος 6ου αι. π.Χ..). 

 

 

11. Πήλινο ειδώλιο ίππου Ε 3484 

Ύψ. 0,96, μήκ. 0,107μ. 

Συγκολλήθηκε από οχτώ τμήματα. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του δεξιού ποδιού. 

Είναι πλασμένο στο χέρι, εκτός της κεφαλής που είναι σε μήτρα. Ο ίππος 

παριστάνεται όρθιος, με τα πόδια σε διασκελισμό, το κεφάλι όρθιο και την μυτερή 

ουρά τεντωμένη. Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής αποδίδονται φυσιοκρατικά και 

με πλαστικό τρόπο: τα μάτια, τα αυτιά ανασηκωμένα, τα ρουθούνια με τετράγωνη 

απόληξη και η άνω από την κάτω γνάθο ξεχωρίζουν με βαθιά οριζόντια 

αυλάκωση. Η χαίτη παριστάνεται χωρίς καμία λεπτομέρεια.  Πηλός 

καστανόχρωμος.  Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς 

του.  

Παράλληλα:  

Selekou 2007.  

 

12. Πήλινο ειδώλιο ίππου Ε 3483 

Ύψ. 0,08, μήκ. 0,10μ. 

Συγκολλήθηκε από 4 τμήματα. Οπή εξαερισμού στην κάτω επιφάνεια, ωοειδούς 

σχήματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.10.11 (βλ. Παράλληλα). 

 

13. Πήλινο ειδώλιο πετεινού Ε 3486 

Ύψ. 0,08μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε αρκετά σημεία. Κοίλο εσωτερικά. Τα πόδια 

πλασμένα με το χέρι, ενώ το υπόλοιπο κατασκευασμένο σε μήτρα. Πλαστικά 
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έχουν αποδοθεί το λειρί, ράμφος και τα μάτια. Πηλός καστανού ανοιχτού 

χρώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας. 

Διατηρούνται ίχνη ερυθρού χρώματος στο λειρί. Ίχνη τριών μελανών ταινιών 

διαφαίνονται στην ουρά και τις φτερούγες.  

Παράλληλα: 

Higgins 1954, σ. 79, πιν. 35, αρ. 188 , Ρόδος, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., σ.  216, πίν. 

110, αρ. 810, Βοιωτία, Ριτσώνα, μέσα 5ου αι.π.Χ. 

Leynaar-Plaisier 1979, σ. 73, πίν. 25, αρ. 144. 

Selekou 2007.  

 

14. Πήλινο ειδώλιο ταύρου Ε 3477  

Ύψος 0,041, μήκος 0,075μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία. Τα πόδια και η κάτω 

επιφάνειά του είναι πλασμένα στο χέρι. Η επάνω επιφάνεια είναι κατασκευασμένη 

σε μήτρα. Τα μάτια, οι κερατοειδείς αποφύσεις και το ρύγχος αποδίδονται με 

ανάγλυφο τρόπο. Μικρή οπή εξαέρωσης στην κοιλιά ανάμεσα στα πόδια. Πηλός 

καστανόχρωμος.  Λευκό επίχρισμα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς 

του. Διατηρεί ίχνος κοκκινωπού επίθετου χρώματος στις κερατοειδείς αποφύσεις 

και στο σώμα. 

Παράλληλα: 

Higgins 1954, σ. 224,  πιν. 116, αρ. 843, (Βοιωτία), μέσα 5ου αι. π.Χ. 

Selekou 2007.  

 

15. Πήλινο ειδώλιο ταύρου Ε 3477  

Ύψος 0,041, μήκος 0,075μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. E.10.14 (βλ. Παράλληλα). 

 

16. Πήλινο ειδώλιο χοίρου Ε 3533 

Ύψος 0,036, μήκος 0,072 μ. 

Ακέραιο. Η επάνω επιφάνεια είναι κατασκευασμένη σε μήτρα και η κάτω 

πλασμένη με το χέρι. Τα μάτια, η μύτη, τα αυτιά και η ράχη αποδίδονται με 
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ανάγλυφο τρόπο. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Ίχνη λευκού 

επιχρίσματος. Οπή εξαερισμού στην κάτω επιφάνεια.  

Παράλληλα: 

Kerameikos XV, σ. 173,  πιν. 99, αρ. 566, μετά το 470- 460 π.Χ. και αρ. 568, 450- 

430 π.Χ.  

Kerameikos IX, πίν. 35, αρ. 181.10, 470- 460 π.Χ. 

Olynthus XIV, πίν. 100, αρ. 309 και 310, 5ος αι. π.Χ. ή πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

Higgins 1954, πιν. 33, αρ.177, 179, 181- 182, Ρόδος, πρώιμος 5ος αι. π.Χ. 

Καλτσάς 1998, σ. 44,  Τάφος 1359, αρ .774 και 775, α΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

Leynaar-Plaisier 1979, σ. 74, πίν. 25, αρ. 146, 5ος αι. π.Χ.(Ρόδος;). 

Selekou 2007.  

 

17. Ειδώλιο χελώνας Ε 3510 

Μήκ.0,063μ. 

Συγκολλήθηκε από πέντε τμήματα. Η επάνω επιφάνεια είναι κατασκευασμένη σε 

μήτρα και η κάτω πλασμένη με το χέρι. Πλαστικά αποδίδεται η επάνω επιφάνεια 

του κελύφους. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Ίχνη μελανού επίθετου 

χρώματος. Μικρή οπή εξαερισμού στην κάτω επιφάνεια. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, σ. 178, πίν. 87, αρ. 668, πρώιμος 5ος αι. π.Χ.  

Κerameikos XV, σ. 178, πίν. 104, αρ. 609, β΄τέταρτο 5ου αι.π.Χ. 

Olynthus XIV, σ. 258, πίν. 105, αρ. 350 και σ. 89, πίν. 41, αρ. 347-48, 5ος αι. π.Χ. 

Leynaar-Plaisier  1979, σ. 16, πίν. 3, αρ. 16, α΄μισό 5ου αι. π.Χ. 

Τιβέριος 1984, σ. 36.  

Selekou 2007.  

 

18. Πήλινο ειδώλιο περιστεριού Ε 3503 

Ύψος 0,064, μήκος 0,096 μ. 

Ακέραιο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVII.6 (βλ. Παράλληλα). 
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19. Μικροσκοπικό ειδώλιο δυσδιάγνωστου ζώου Ε 4515 α 

Ύψος 0,024, μήκος 0,04 μ. 

Δυσδιάγνωστο τετράποδο. Ελλιπές στο μπροστινό πόδι του. Είναι πλασμένο στο 

χέρι. Κεφαλή στρογγυλεμένη χωρίς καμία απόδοση των χαρακτηριστικών. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. 

 

20. Μικροσκοπικό ειδώλιο δυσδιάγνωστου ζώου Ε 4515 β 

Ύψος 0,02, μήκος 0,039 μ. 

Δυσδιάγνωστο τετράποδο. Ελλιπές στο μπροστινό πόδι του. Είναι πλασμένο στο 

χέρι. Κεφαλή στρογγυλεμένη χωρίς καμία απόδοση των χαρακτηριστικών. Πηλός 

καστανού ανοιχτού χρώματος. 

 

 

21-23. Τρεις κορινθιακές κοτυλίσκες 

24-25. Δύο μελαμβαφή άωτα φιαλίδια 

26-27. Δύο πινάκια 

28-29. Δύο μικροί σκύφοι, ο ένας με μελανόμορφα ανθέμια 

30-34. Πέντε ειδώλια καθιστής γυναικείας μορφής,  

Όμοια με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.8. 

35. Ειδώλιο σατύρου 

 

Εκτός του τάφου: 

 

36-37. Δύο κύλικες σκύφοι  

 

 Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε 11 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 471). 

 

Θέση: Ο τάφος εντοπίζεται 0,40μ. δυτικά του εγχυτρισμού Ε.10 και είναι 

τοποθετημένος σε υψηλότερο επίπεδο 0,35μ. περίπου, (β΄συστάδα). 

  

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο αμφορέα, άβαφο με κομβιόσχημη 

βάση. Δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ελλιπές στο στόμιο και στο χείλος. Στη 

μετάβαση από το σώμα στον λαιμό του αγγείου είναι τοποθετημένη κεραμίδα 

στέγης, καλυπτήρια, ημικυλινδρική, λακωνικού τύπου. Το αγγείο ήταν προφανώς 

σπασμένο στο χείλος ήδη από την αρχαιότητα. Το στόμιο του ταφικού αμφορέα 

είναι στραμμένο προς τα ανατολικά. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

Κτερίσματα:  

Εκτός του τάφου:  

 

1. Μικρή λεκανίδα με λαβές χωρίς κάλυμμα, διακοσμημένη με μαύρες και 

κόκκινες ταινίες και τρίγωνα K 3817  

Ύψ. 0,05, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,081μ. 

Είναι συγκολλημένη από αρκετά τμήματα και ελλιπής στο σώμα, στο χείλος, στη 

μία λαβή και σε μεγάλο τμήμα της δεύτερης. Βάση ψηλή, βαθμιδωτή. Σώμα βαθύ, 

με γωνιώδες περίγραμμα. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής που εκφύονται 

στη ζώνη κάτω από το χείλος. Χείλος λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» 

για την υποδοχή του πώματος. Πηλός καστανέρυθρος. Εξωτερικά  διακοσμείται 

με μαύρες και κόκκινες ταινίες στο χείλος, το κατώτερο τμήμα τους σώματος και 

στις βαθμίδες της κάθετης επιφάνειας της βάσης. Στη ζώνη κάτω από το χείλος 

κοσμείται με συνεχόμενα τρίγωνα που στο εσωτερικό τους είναι γεμισμένα με 

στιγμές.  

Σημείωση: Ήταν τοποθετημένη στα δεξιά του ταφικού αγγείου. 

Παράλληλα:  
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Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πιν. 42, αρ. 1244, (lekanis 

Lykinic), 420 π.Χ. και αρ. 1245, 420- 400 π.Χ. 

 

2. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3506 

Ύψ. 0,162 διάμ. βάσ. 0,041 Χ 0,32μ. 

Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα. Ελλιπές σε μικρό κομμάτι του αριστερού 

τμήματος του λαιμού και στη βάση. Κοίλο εσωτερικά, εκτός από την κεφαλή που 

είναι συμπαγής. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια σχεδόν οπή εξαερισμού 

(διαστάσεων: 0,073 Χ 0,034μ.). Βάση ωοειδής. Η μορφή στέκεται όρθια και 

στηρίζεται στο αριστερό της πόδι, ενώ προβάλλει το δεξί. Το αριστερό χέρι της 

είναι τεντωμένο κατά μήκος των μηρών και συγκρατεί μάλλον το ένδυμα, ενώ το 

δεξί κάμπτεται στον αγκώνα και κρατά δυσδιάκριτο αντικείμενο στο στήθος (ίσως 

καρπό). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου διακρίνονται ανάγλυφα. Τα μαλλιά 

της είναι μαζεμένα προς τα πίσω και μάλλον καλυμμένα με το ιμάτιο. Η μορφή 

είναι ενδεδυμένη με μακρύ πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη με ιμάτιο επάνω από 

αυτό. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια, 

απολεπισμένο κατά τόπους. 

 

3. Μελαμβαφές φιαλίδιο 

 

Χρονολόγηση: Με βάση τη θέση του τάφου στο νεκροταφείο και τα κτερίσματά 

του, θα πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 
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EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε.12 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 472). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 1,60μ. νοτιοδυτικά του ΠΘ.XLIX, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο αμφορέα, άβαφο με κομβιόσχημη 

βάση και προεξέχον χείλος αμφικωνικής διατομής. Ο αμφορέας έχει ύψος 0,70μ. 

Το στόμιό του είναι στραμμένο προς τα ανατολικά και φράζεται κεραμίδα 

ελαφρώς κοίλη.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δε βρέθηκαν ίχνη οστών. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του τάφου: 

 

 

1. Μελαμβαφές «αλατοδοχείο»  Κ 3822 

Ύψ. 0,032, διάμ. βάσ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,053μ. 

Ακέραιo. Χείλος ίσιο. Σώμα με περισσότερο κυρτά τοιχώματα. Μικρή εσοχή στο 

κατώτερο τμήμα του σώματος για το σχηματισμό της βάσης. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα που καλύπτει εσωτερικά το αγγείο και 

εξωτερικά δημιουργεί στο κατώτερο τμήμα του σώματος και στην κάτω επιφάνεια 

της βάσης καταλειβάδες. 

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα πλησιάζει το παράδειγμα Agora XII, πίν. 34, αρ. 890, 500 π.Χ. 

(saltcellar: convex wall)  Εδώ χωρίς ομόκεντρους κύκλους στην κάτω επιφάνεια 

της βάσης. 

Kerameikos IX, σ. 108, πίν. 82, αρ. 81.5, 480 π.Χ. περίπου. 

 

2. Μικρή μελαμβαφής φιάλη 
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3. Ειδώλιο κωμικού ηθοποιού με ανασηκωμένο χιτώνα, επιχρισμένο με λευκό 

χρώμα. 

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν. 97, αρ. 737,  μέσα 5ου αι.π.Χ. 

 

Εκτός του τάφου: 

4. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου νέου που κρατά πετεινό Ε 3428 

Σωζ. ύψ. 0,30μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Ελλιπές στο σώμα από το ύψος των 

αστραγάλων και κάτω και στη βάση. Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Επίσης, στα 

μαλλιά  ίχνος ερυθρού χρώματος. 

Δύο θραύσματα σώματος. 

Σημείωση: Βρέθηκε τοποθετημένο όρθιο εκτός του ταφικού αγγείου στα δεξιά του 

λαιμού του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧVII.30 (βλ. Παράλληλα). 

 

Δύο αχιβάδες και ένα όστρεο από μύδι (τοποθετημένα στον λαιμό του ταφικού 

αγγείου). 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.   

 

 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε 13 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄ τόμος, σ. 473 - 4). 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται 0,63μ. βόρεια του Ε.12, (β΄συστάδα).  

 

Τρόπος ταφής:  Ενταφιασμός σε οξυπύθμενο αμφορέα, άβαφο με στενή 

δακτυλιόσχημη βάση (διαμέτρου 0,08μ.), προεξέχον χείλος και δύο κάθετες 
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λαβές. Ο αμφορέας έχει ύψος 0,76μ. Το στόμιό του είναι στραμμένο προς τα 

ανατολικά και φράζεται από κυρτή κεραμίδα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του τάφου: 

 

1. Πήλινο ειδώλιο κωμικού ηθοποιού που μιμείται γυναίκα να προβάλλει την 

κοιλιά της και συγχρόνως σε στάση αποκάλυψης Ε 3507 

Ύψ. 0,096μ.  

Ακέραιο. Κοίλο εσωτερικά, εκτός της κεφαλής που είναι συμπαγής. Πίσω όψη 

αδιαμόρφωτη, με οπή εξαερισμού. Η μορφή στέκεται όρθια με κλίση προς τα 

δεξιά και πατά επάνω σε ψηλή ελλειψοειδή βάση. Το αριστερό πόδι είναι στάσιμο 

και το δεξί προβάλλεται πλάγια και κάμπτεται ελαφρώς στο γόνατο.  Το αριστερό 

χέρι κάμπτεται στον αγκώνα και κρατά τη μέση, ενώ το δεξί κάμπτεται στον 

αγκώνα και συγκρατεί προς τα πάνω το ιμάτιο που καλύπτει και την κεφαλή. Η 

μορφή είναι ενδεδυμένη με μακρύ, πτυχωτό χιτώνα και τυλιγμένη με κοντό ιμάτιο 

επάνω από αυτό, που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους, ανασηκώνοντάς το και 

προβάλλοντας την κοιλιά της. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου διακρίνονται 

αδρά. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την επιφάνεια.  

Παράλληλα:  

Πλησιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά: Higgins 1954, σ. 200- 201, πιν. 99, αρ. 744, 

, Αττική, 348 π.Χ.  

 

2-4. Τρία ειδώλια γυναικείας μορφής με πόλο  

Παράλληλα:  

Higgins 1954, πιν.112, αρ. 813, 814, πιν. 88, αρ.673, 674 και πιν. 89, αρ.679,  

μέσα 5ου αι. π.Χ. 

5. Μελαμβαφής σκύφος  

6. Άωτο φιαλίδιο 
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Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. Ε.3.13 –convex wall. 

Δύο αχιβάδες. 

 

Χρονολόγηση: Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο του 5ου αι.π.Χ 

 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε 14 

 

Θέση:  Ο τάφος εντοπίζεται μεταξύ των πίθων ΠΘ.XLIV και ΠΘ.XLV (1,20μ. 

βορειοδυτικά του πρώτου και 0,20μ.περίπου νοτιοανατολικά του δεύτερου). 

  

Τρόπος ταφής:  Το ταφικό αγγείο βρέθηκε κατεστραμμένο. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:  

Εκτός του τάφου:  

 

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη  

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πιν. 34, αρ. 257. 5, τέλος 6ου αι.π.Χ. 

 

Χρονολόγηση: Με βάση το μοναδικό κτέρισμα του τάφου ο τάφος θα πρέπει να 

χρονολογηθεί μετά το τέλος του 6ου αι. π.Χ. Με βάση τη θέση του στο 

νεκροταφείο μεταξύ των ενηλίκων θα μπορούσε να χρονολογηθεί στο α΄με 

β΄τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. 

 

 

EΓΧΥΤΡΙΣΜΟΣ Ε 15 

Ο εγχυτρισμός ταυτίζεται με τον ΠΘ.ΙΙΙ, βλ. περιγραφή τάφου. 
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ΠΥΡΑ I 

 

Θέση: H πυρά τοποθετείται, (σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο) σε 

απόσταση 0,64μ βόρεια του Πίθου VI, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Ίχνη καύσης επάνω σε φυσικό πώρινο πέτρωμα.  

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:  

 

1. Αγνύθα 

2. Κεφάλι ειδωλίου 

3. Πολλά όστρακα 

Παρατήρηση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σαφή περιγραφή και ύπαρξη του 

τάφου. 

 

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 
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ΠΥΡΑ ΙΙ 

(Φωτογραφίες και σχέδια: Α΄τόμος, σ. 475 - 7). 

 

Θέση: Ο τάφος τοποθετείται 6,45μ. βόρεια του ΠΘ.VI, (γ΄συστάδα). 

 

Τρόπος ταφής:  Καύση επάνω σε φυσικό πώρινο πέτρωμα. Πρόκειται για 

τετράπλευρο αβαθές όρυγμα, διαστάσεων: 1,90Χ0,90μ. σε βάθος 0,30μ., στις 

γωνίες του οποίου έχουν λαξευτεί ακτινωτά πεταλοειδή αυλάκια (αεραγωγοί ή 

υποδοχές της εσχάρας;). Ένα στενό και μακρύ αυλάκι έχει ανοιχτεί στη δυτική 

στενή πλευρά του ορύγματος. Στο όρυγμα βρέθηκε παχύ στρώμα στάχτης.  

Πρωτογενής καύση. 

 

Ανθρωπολογικά στοιχεία:  Δεν υπάρχουν. 

 

Κτερίσματα:   

Εντός του ορύγματος: 

 

1. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3969  

Ύψ. 0,193 διάμ. βάσ. 0,024 διάμ. χείλ. 0,028μ 

Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα. Βάση δισκοειδής, συμπαγής. Στέλεχος 

ψηλό και λεπτό. Σώμα ωοειδές, έντονα επιμηκυμένο. Λαιμός ψηλός, λεπτός που 

διευρύνεται προς τα πάνω και χείλος λοξότμητο. Πηλός γκρίζος. 

Παράλληλα:  

Ωνάσογλου 1994,  σ. 63, μέσα έως τέλος 2ου αι. π.Χ. 

Hägg 1980α, σ. 51, 53, εικ.  37-  39, από το β΄μισό 2ου αι. π.Χ. έως και τις αρχές 

του 1ου αι. π.Χ. 

Kerameikos IX, πίν. 69, αρ. 6.7.387, 2ος αι. π.Χ. και πίν. 70, αρ. 389. 

 

2. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3966  

Ύψ. 0,173 διάμ. βάσ. 0,022διάμ. χείλ. 0,03μ 
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Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα και στο 

χείλος. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. Βάση 

δισκοειδής, συμπαγής, με μία μικρή οπή στο κέντρο της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

3. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3967 

Ύψ. 0,171, διάμ. βάσ. 0,023, διάμ. χείλ. 0,027μ 

Ακέραιο. Διατηρούνται ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

4. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3968  

Ύψ. 0,227 διάμ. βάσ. 0,026 διάμ. χείλ. 0,03μ 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα. Ίχνη 

λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

5. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3970  

Ύψ. 0,222 διάμ. βάσ. 0,026 διάμ. χείλ. 0,048μ 

Είναι συγκολλημένο από λίγα τμήματα και συμπληρωμένο στο χείλος και στον 

λαιμό. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

6. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 5538  

Ύψ. 0,177 διάμ. βάσ. 0,021διάμ. χείλ. 0,026μ 

Ακέραιο. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. Βάση 

δισκοειδής, συμπαγής, κακοφτιαγμένη, με μία μικρή οπή στο κέντρο της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

7. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 5539  

Ύψ. 0,228 διάμ. βάσ. 0,025 διάμ. χείλ. 0,032μ 
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Ακέραιο. Ελαφρά αυλάκωση στη μετάβαση του στελέχους προς τη βάση. Ίχνη 

λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

8. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3971  

Σωζ. ύψ. 0,198 διάμ. βάσ. 0,027 διάμ. χείλ. 0,050μ 

Ελλιπές στον λαιμό και το στόμιό του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην 

εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

9. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3973 

Σωζ. ύψ. 0,152 διάμ. βάσ. 0,022 σωζ. διάμ. λαιμ. 0,048μ 

Είναι συγκολλημένο από δύο  τμήματα. Ελλιπές στον λαιμό και το στόμιό του. 

Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

10. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3974 

Σωζ. ύψ. 0,148 διάμ. βάσ. 0,023 σωζ. διάμ. λαιμ. 0,047μ 

Είναι συγκολλημένο από λίγα  τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα. Ελλιπές 

στον λαιμό και το στόμιό του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική 

επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

11. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3975 

Σωζ. ύψ. 0,203 διάμ. βάσ. 0,030 σωζ. διάμ. λαιμ. 0,065μ 

Είναι συγκολλημένο από λίγα  τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα και στο 

στέλεχος. Ελλιπές στον λαιμό και το στόμιό του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος 

στην εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

12. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3976  
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Σωζ. ύψ. 0,198 σωζ. διάμ. χείλ. 0,035μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Ελλιπές στο 

στέλεχος και στη βάση του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική 

επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

 

13. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3977  

Σωζ. ύψ. 0,133 σωζ. διάμ. χείλ. 0,031μ 

Ελλιπές στο στέλεχος, στη βάση του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην 

εξωτερική επιφάνεια και αποκρούσεις. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

14. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3978  

Σωζ. ύψ. 0,155 διάμ. βάσ. 0,026 διάμ. χείλ. 0,048μ 

Είναι συγκολλημένο από δύο τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα. Ελλιπές 

στον λαιμό και το στόμιό του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική 

επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

15. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3979  

Σωζ. ύψ. 0,182 σωζ. διάμ. χείλ. 0,031μ 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Ελλιπές στο στέλεχος, στη βάση του και σε 

μικρό τμήμα του σώματος. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική 

επιφάνεια και αποκρούσεις. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

16. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3981 

Σωζ. ύψ. 0,198 διάμ. βάσ. 0,065 διάμ. χείλ. 0,035μ 
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Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένο στο σώμα. Ελλιπές 

στο στέλεχος και στη βάση του. Ίχνη λευκού επίθετου χρώματος στην εξωτερική 

επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

17. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 3980  

Σωζ. ύψ. 0,107 σωζ. διάμ. χείλ. 0,048μ 

Ελλιπές στον λαιμό, το στόμιό, το στέλεχος και τη βάση. Ίχνη λευκού επίθετου 

χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

 

18. Μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5560 

Ύψ. 0,04, μήκ. 0,089, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. οπ. πληρ. 0,019μ. 

Ακέραιο. Επιφάνεια φθαρμένη σε ορισμένα σημεία. Βάση χωρίς ιδιαίτερη 

διαμόρφωση. Σώμα κωνικό. Η πάνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης μικρή. 

Μυκτήρας μακρύς με ωοειδή οπή και τριγωνική απόληξη. Κάτω επιφάνεια της 

απόληξης της μύξας κακοφτιαγμένη. Πηλός τεφρός. 

 

19-23. Πέντε μυροδοχεία ατρακτοειδούς τύπου 

Όμοια, πιθανότατα, με το υπ.αρ. ΠΥΡΑ ΙΙ.1. 

24-25. Δύο τμήματα γυναικείων ειδωλίων 

 

Χρονολόγηση: Μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. έως το τέλος του αιώνα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 

(Φωτογραφίες: Α΄τόμος, σ. 478 - 93). 

 

 

 Καρχήσια: 

 

1. Μελαμβαφές καρχήσιο  Κ 4098 

Ύψ. 0,125, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4121  

Ύψ. 0,128, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 

 

3. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4122 

Ύψ. 0,108, διάμ. βάσ. 0,078, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του. Κόσμημα «Δυτικής Κλιτύος» στο 

μέσον του σώματός του: βλαστός και φύλλα κισσού αποδοσμένα με λευκό 

επίθετο χρώμα, απολεπισμένο σε αρκετά σημεία. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 

 

4.  Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4123 

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους. Καστανομέλανο γάνωμα, κατά τόπους 

ερυθρό. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 
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5. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4042 

Ύψ. 0,061, διάμ. βάσ. 0,084, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 

 

6. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4043 

Ύψ. 0,119, διάμ. βάσ. 0,082, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Μελανό θαμπό γάνωμα, απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Κερατοειδής απόφυση 

στο κατώτερο τμήμα του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 

 

7. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4055 

Ύψ. 0,124, διάμ. βάσ. 0,144, διάμ. χείλ. 0,081μ. 

Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους και στην κερατοειδή απόφυση της μιας 

λαβής. Η κάτω επιφάνεια της βάσης παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXIII. 

 

 

8. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4067 

Ύψ. 0,158, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Αποκρούσεις στην επιφάνεια.  

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.XLIV.5 (βλ. Παράλληλα). 

 

9. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ  4131  

Ύψ. 0,136, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,109μ. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών.  

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.XLIV.5. 

 

10. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4094  
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Ύψ. 0,163, διάμ. βάσ. 0,078, διάμ. χείλ. 0,122μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.XLIV.5. 

 

11. Μελαμβαφές καρχήσιο Κ 4093  

Ύψ. 0,219, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,117μ. 

Γάνωμα μελανό θαμπό και κατά τόπους καστανομέλανο.  

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.XLIV.5. 

 

 

 Κάνθαροι: 

 

12. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 4065 

Ύψ. 0,197, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο 

χείλος. Στέλεχος με πλαστικό δακτύλιο στο μέσον του ύψους του. Μελανό 

γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την κάθετη και 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

13. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 4064 

Ύψ. 0,201, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,120μ. 

Στέλεχος με πλαστικό δακτύλιο στο μέσον του ύψους του. Μελανό γάνωμα 

καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την κάθετη και κάτω 

επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

14. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 4146 

Σωζ. ύψ. 0,019, διάμ. χείλ. 0,131μ. 

Ελλιπής σε τμήμα του στελέχους από το ύψος του πλαστικού δακτύλιου και κάτω 

και στη βάση. Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε πολύ 



259 

 

μικρό τμήμα του σώματος. Στέλεχος με πλαστικό δακτύλιο στο μέσον του ύψους 

του.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

15. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 4095 

Ύψ. 0,219, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,136μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος 

και στη βάση. Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών. Στέλεχος 

με πλαστικό δακτύλιο στο μέσον του ύψους του. Στο χρώμα του πηλού 

παραμένουν και δύο λεπτές ταινίες εκατέρωθεν του πλαστικού δακτυλίου του 

στελέχους. Μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός 

από την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του 

πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

16. Υψίπους μελαμβαφής κάνθαρος Κ 4113 

Ύψ. 0,165, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,159μ. 

Κερατοειδής απόφυση στο κατώτερο τμήμα των λαβών. Στέλεχος με πλαστικό 

δακτύλιο στο μέσον του ύψους του. Στο χρώμα του πηλού παραμένουν και δύο 

λεπτές ταινίες εκατέρωθεν του πλαστικού δακτυλίου του στελέχους. Μελανό 

γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου, εκτός από την κάθετη και 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧΙΧ.1. 

 

17. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 4104 

Ύψ. 0,161, διάμ. βάσ. 0,090, διάμ. στόμ. 0,141μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Κερατοειδείς αποφύσεις στο κατώτερο τμήμα των λαβών. Σώμα περισσότερο 

καμπύλο σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.10. Πηλός καστανέρυθρος. 

Καστανομέλανο γάνωμα, κατά τόπους ερυθρό, καλύπτει το αγγείο εκτός από την 

κάτω επιφάνειας της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. Στην κάτω 
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επιφάνεια της βάσης δύο ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι καστανού επίθετου 

χρώματος. 

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.LXI.10 (βλ. Παράλληλα). 

 

18. Μελαμβαφής κανθαρίσκος Κ 4127 

Ύψ. 0,162, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. στόμ. 0,128μ. 

Συμπληρώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της μιας λαβής. Κερατοειδείς αποφύσεις 

στο κατώτερο τμήμα των λαβών. Βάση πιο ψηλή, δισκόμορφη, σώμα πιο 

σφαιρικό και λαβές πιο ελικοειδείς σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧVΙΙ.3.  

Παρόμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.ΧΧΧVΙΙ.3 (βλ. Παράλληλα).   

 

19. Ερυθρόμορφος κάνθαρος Κ 4132 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,114μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος, 

στη βάση και στη μία λαβή. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα με δισκόμορφο έξαρμα. 

Χείλος έξω νεύον. Σωζόμενη λαβή κάθετη ταινιωτή που εκφύεται από το ανώτερο 

τμήμα του σώματος και απολήγει στο δισκόμορφο έξαρμα. Πηλός 

καστανέρυθρος. Μελανό, στιλπνό γάνωμα καλύπτει το αγγείο, εκτός λεπτής 

ταινίας στο δισκόμορφο έξαρμα, τμήμα της κάθετης και ολόκληρης της κάτω 

επιφάνειας της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. Απεικονίζεται 

σκηνή σχολείου. Στη μία όψη ανδρική μορφή που κοιτά δεξιά, καθισμένη σε 

δίφρο και ενδεδυμένη με ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο. Η φιγούρα απεικονίζεται 

αγένεια και με κοντά μαλλιά, γεγονός που δηλώνει το νεαρό της ηλικίας, 

προφανώς, έφηβος. Οι λεπτομέρειες τους ενδύματος και της κεφαλής 

αποδίδονται με μελανές γραμμές και εγχαράξεις. Μπροστά του κρεμασμένο 

μάλλον, πουγκί με τους αστραγάλους. Στην άλλη όψη όρθια ανδρική μορφή που 

κοιτά αριστερά. Είναι ενδεδυμένη με ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο. Απεικονίζεται η 

πίσω και πλάγια όψη της μορφής, η οποία φαίνεται να στηρίζεται σε βακτηρία 

(ράβδος παιδαγωγού;). Πίσω της, κάτω δεξιά, μάλλον τετράγωνη δίφρος και 

μπροστά της, πάνω αριστερά, προφανώς, πινακίδες που είναι προσαρτημένες σε 

ειδικό αναρτήρα, για να μπορούν να κρατηθούν από το χέρι του μαθητή. 
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 Παράλληλα: 

Ως προς την παράσταση με παρόμοιες σκηνές από το σχολείο: Boardman 1980α, 

αρ.234 (ανάγνωση: Κύαθος του Ονησίμου), αρ. 328 (μάθημα μουσικής: Καλπίδα 

του Ζωγράφου του Ακράγαντος), Ζαχαρτζή 2012, σ. 35, αρ.12 (μάθημα μουσικής 

στο σχολείο: αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου του Σπλαχνοσκόπη. 

Μεταξύ των αντικειμένων που είναι αναρτημένα στον τοίχο και σχετίζονται με τον 

κόσμο του παιδιού και του σχολείου, είναι το πουγκί με τους αστραγάλους που 

δινόταν ως επιβράβευση στον καλύτερο μαθητή.). 

Ο Ζωγράφος, στον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδοθεί το ερυθρόμορφο 

αρυβαλλοειδές ληκύθιο από την Τριανταφυλλιά Λιβανατών είναι ο Ζωγράφος της 

Σειρηνίσκης που έδρασε γύρω στο 475- 425 π.Χ. ARV2, σ. 704,70. ClRh IV, 

σ.271 και 273 (Σφίγγα). 

Ως προς το σχήμα: Agora XII, πίν. 27, αρ. 633, sessile kantharos with low 

handles, 450-425 π.Χ. 

 

20. Μελαμβαφής κάνθαρος τύπου Εξαμιλίων Κ 5556  

(Σημείωση: Ο αριθμός καταγραφής του δεν είναι μάλλον ο σωστός.) 

Ελλιπής στις λαβές του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΙ.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

21. Κάνθαρος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) με κόσμημα «Δυτικής 

κλιτύος»  Κ 4130 

Ύψ. 0,110, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,097μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Βάση δισκόμορφη. Στο ύψος των λαβών σε ζώνη που ορίζεται από δύο 

παράλληλες αβαθείς αυλακώσεις κόσμημα «Δυτικής κλιτύος»: ανθέμια, 

αποδοσμένα με λευκό επίθετο χρώμα. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΧ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

22. Κάνθαρος τύπου Καβείριου (ή baggy kantharos) Κ 5556 

Ύψ. 0,086, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,075μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

σώματος και του χείλους. Στο κατώτερο μέρος του σώματος λεπτή εγχάρακτη 

γραμμή περιτρέχει την περιφέρειά του. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το 

αγγείο, απολεπισμένο κατά τόπους, εκτός από την κάτω επιφάνειά της βάσης 

που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LVII.6 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

 Κύλικες – Σκύφοι: 

 

24. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4061 

Ύψ. 0,058, διάμ. βάσ. 0,053, διάμ. χείλ. 0,108μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά κομμάτια και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο 

σώμα. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης ολόβαφος θαμπός μελανός κύκλος στο 

κέντρο. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος 

λιγότερο κοίλο και βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη, σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αριθ. ΠΘ.LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα  Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

25. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4062 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Είναι συγκολλημένη από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένη στο χείλος. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος 

μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

26. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 3465 

Ύψ. 0,044, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,106μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. 

Καστανομέλανο γάνωμα, ερυθρό κατά τόπους και απολεπισμένο, καλύπτει το 
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αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία 

και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. 

Χωρίς ερυθρή ταινία.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

27. Μελαμβαφής κύλικα - σκύφος  Κ 3887. 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,054, διάμ. χείλ. 0,157μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση 

υπερυψωμένη επίπεδη. Πηλός καστανέρυθρος. Καστανέρυθρη βαφή, κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα ερυθρή, λόγω κακής όπτησης και απολεπισμένη κατά τόπους, 

καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Λεπτή μελανή ταινία περιτρέχει την 

περιφέρεια στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

 

28. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4058 

Ύψ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,117μ. 

Καστανομέλανο γάνωμα, ερυθρό κατά τόπους και απολεπισμένο, καλύπτει το 

αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία 

και ένας ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς 

ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο, 

σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παράλληλα: 

Ως προς το σχήμα Agora XII, εικ. 6, αρ. 569, 500- 480 π.Χ. 

 

29. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4059 

Ύψ. 0,059, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,111μ. 

Καστανομέλανο γάνωμα, ερυθρό κατά τόπους και απολεπισμένο, καλύπτει το 

αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία 

και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. 
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Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο 

κοίλο,  σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

30. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4060 

Ύψ. 0,053, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,112μ. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μικρός ολόβαφος 

κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία και με 

λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο, σε σχέση με το υπ.αρ. 

ΠΘ.LXI.1.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

 

31. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ4063 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Μελανό θαμπό γάνωμα, καστανέρυθρο κατά ένα μεγάλο τμήμα του, καλύπτει το 

αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, κατά τόπους απολεπισμένο. Στην κάτω 

επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος 

μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία και με λαβές 

ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο, σε σχέση με το υπ.αρ. 

ΠΘ.LXI.1.   

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

32. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4129 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,135μ. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος 

κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία και με 

λαβές ελαφρώς πιο υπερυψωμένες, χείλος λιγότερο κοίλο, σε σχέση με το υπ.αρ. 

ΠΘ.LXI.1. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.1. 

 

33. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4140 
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Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,115μ. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος 

κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία στο 

ανώτερο τμήμα του σώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

34. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4180 

Ύψ. 0,058, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,128μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος 

ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή 

ταινία στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

35. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8719 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Στο σώμα, κοντά στη λαβή, graffito: ανδρική κεφαλή που κοιτά αριστερά. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος 

μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία στο ανώτερο 

τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

Παρόμοιο βλ. Agora XXI, σ. 94, πίν. 60, Μ 6 (κεφαλή εγχάρακτη επάνω σε σκύφο 

που χρονολογείται στον ύστερο 6ο – πρώιμο 5 αι. π.Χ.). 

 

36. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8720 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,068, διάμ. χείλ. 0,124μ. 

Είναι συγκολλημένη από λίγα τμήματα και συμπληρωμένη στο χείλος, στο σώμα 

και στη μία λαβή. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία στην 

περιφέρεια και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος. 

Απολεπισμένο. Χωρίς ερυθρή ταινία στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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37. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8721 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος 

κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία στο 

ανώτερο τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

38. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8722 

Ύψ. 0,054, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,122μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος 

ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή 

ταινία στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

39. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8723 

Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,105μ. 

Λεπτή εγχάρακτη γραμμή περιτρέχει την περιφέρεια του αγγείου στη ζώνη κάτω 

από το χείλος (αντί ερυθρής ταινίας, όπως στον ΠΘ. LXI.1). Στην κάτω επιφάνεια 

της βάσης μία λεπτή ταινία και ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου χρώματος 

στο κέντρο της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

 

40. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 8724 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,129μ. 

Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, κατά ένα 

μεγάλο τμήμα γκρίζο και κατά τόπους απολεπισμένο. Στην κάτω επιφάνεια της 

βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος μελανού επίθετου 

χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία στο ανώτερο τμήμα του σώματος. 

 Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 
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41. Μελαμβαφής κύλικα- σκύφος  Κ 4057 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,054, διάμ. χείλ. 0,113μ. 

Σώμα με έντονο κοιλόκυρτο περίγραμμα. Καστανομέλανο γάνωμα, ερυθρό κατά 

τόπους και απολεπισμένο, καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά. Στην 

κάτω επιφάνεια της βάσης μία λεπτή ταινία και ένας μεγάλος ολόβαφος κύκλος 

μελανού επίθετου χρώματος στο κέντρο της. Χωρίς ερυθρή ταινία στο ανώτερο 

τμήμα του σώματος. 

 Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ. LXI.1. 

  

 

 Κύλικες: 

 

42. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 4100 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,150μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος, στο σώμα και 

στη μία λαβή.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXVI.2 (βλ. Παράλληλα). 

  

43. Μελαμβαφής κύλικα με διακόσμηση ανθεμίων στην περιφέρεια Κ 3874 

Ύψ. 0,044, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,160μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XXXVI.2. 

 

44. Μελαμβαφής κύλικα τύπου Bolsal με εμπίεστο διάκοσμο στον πυθμένα Κ 

4071 

Ύψ. 0,043, διάμ. βάσ. 0,060, διάμ. χείλ. 0,090μ. 

Ελλιπής σε μεγάλο τμήμα του σώματος στη μία λαβή, στο μεγαλύτερο τμήμα της 

δεύτερης και σε μικρό τμήμα της βάσης. Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και 

συμπληρώθηκε στο σώμα. Στον πυθμένα της διακοσμείται με τέσσερα εμπίεστα 

φύλλα γύρω από κύκλο που περικλείει κεντρικό ανθέμιο. Μελανό θαμπό γάνωμα, 
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κατά τόπους καστανέρυθρο, καλύπτει το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια 

της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης 

τρεις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι μελανού επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.XV.1(βλ. Παράλληλα).  

 

45. Μελαμβαφής κύλικα (Type C, concave lip) Κ 4102 

Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,071, διάμ. χείλ. 0,150μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Βάση δισκοειδής. Πόδι κοντό και ευρύ. Σώμα βαθύ κωνικό με κοιλόκυρτο 

περίγραμμα. Καστανομέλανο γάνωμα καλύπτει το κυρτό τμήμα της κάτω 

επιφάνειας της βάσης, όπου φέρει graffito: «Π». 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LXI.2 (βλ. Παράλληλα). 

 

46. Μελαμβαφής κύλικα  χωρίς πόδι Κ 8717 

Ύψ. 0,55, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Ελλιπής σε τμήματα των λαβών. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, κωνικό. 

Λαβές οριζόντιες κυκλικής διατομής, υπερυψωμένες που εκφύονται κάτω από το 

χείλος, με πεπλατυσμένο κομβίο, το οποίο δεν διατηρείται. Χείλος ίσιο. Πηλός 

καστανέρυθρος. Μελανό στιλπνό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και 

εξωτερικά. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η εσωτερική επιφάνεια των 

λαβών και η κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης. Εσωτερικά έξι ομόκεντροι 

κύκλοι, τοποθετημένοι ανά ζεύγη στη ζώνη του χείλους, στο μέσον του ύψους του 

αγγείου και στον πυθμένα, από ερυθρό επίθετο χρώμα, των οποίων το κέντρο 

δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο.  

 

47.  Μελαμβαφής κύλικα χωρίς πόδι Κ 8718 

Ύψ. 0,10, διάμ. βάσ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,047μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Βάση 

δισκόμορφη. Έντονο κοιλόκυρτο περίγραμμα με έξω νεύον χείλος. Λαβές 

οριζόντιες κυκλικής διατομής, πεταλοειδείς, υπερυψωμένες που εκφύονται στο 
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μέσον περίπου του σώματος του αγγείου. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό 

θαμπό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά, κατά τόπους 

απολεπισμένο, εκτός από το κατώτερο τμήμα του σώματος και την κάτω 

επιφάνεια της βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Παράλληλα: 

Ορισμένα χαρακτηριστικά πλησιάζουν το παράδειγμα Agora XII, πίν. 23, αρ. 494, 

420 π.Χ. 

 

 Σκύφοι: 

 

48. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 4052 

Ύψ. 0,099, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένος στο σώμα και στο 

χείλος. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός 

από ερυθρή ταινία στην επιφάνεια έδρασης και ολόβαφο μελανό κύκλο στο 

κέντρο της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

49. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 4045 

Ύψ. 0,087, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,106μ. 

Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένος στο σώμα. Στο 

χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης και η εσωτερική 

επιφάνεια των λαβών. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

50. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 4048 

Ύψ. 0,094, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,110μ. 

Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένος στο σώμα. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του χείλους.  Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η 

κάτω επιφάνειά της βάσης. 
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Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

51. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 4049 

Ύψ. 0,106, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Ελλιπής σε μικρό τμήμα του σώματος και του χείλους.  Στο χρώμα του πηλού έχει 

παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από δύο ομόκεντρους κύκλους 

μελανού επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

52. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 4053 

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,083, διάμ. χείλ. 0,127μ. 

Είναι συγκολλημένος από αρκετά τμήματα και συμπληρωμένος στο σώμα. Στο 

χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από δύο 

ομόκεντρους κύκλους μελανού επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

53. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 4068 

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,085μ. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από 

δύο ομόκεντρους κύκλους μελανού επίθετου χρώματος το κέντρο των οποίων 

δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

  

54. Μελαμβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 4126 

Ύψ. 0,103, διάμ. βάσ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,124μ. 

Εσωτερικά καλύπτεται με ερυθρό γάνωμα και εξωτερικά με μελανό, εκτός από 

την κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. Στην κάτω 

επιφάνεια της βάσης δύο ομόκεντροι κύκλοι καστανομέλανου επίθετου 

χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

  

55. Μελαμβαφής σκύφος αττικού τύπου Κ 4047 
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Ύψ. 0,098, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,123μ. 

Σώμα βαθύ, κωδωνόσχημο. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κάτω 

επιφάνειά της βάσης, εκτός από δύο ομόκεντρους κύκλους μελανού επίθετου 

χρώματος το κέντρο των οποίων δηλώνεται με μικρό ολόβαφο κύκλο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

56. Ερυθροβαφής σκύφος  αττικού τύπου Κ 4125 

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,124μ. 

Καλύπτεται με ερυθρό γάνωμα  και κατά τόπους καστανομέλανο, εκτός από την 

κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7. 

 

57. Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου με κόσμημα «Δυτικής Κλίτύος» Κ 

4077 

Ύψ. 0,092, διάμ. βάσ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,113μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα της μίας λαβής 

και στο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, κωνικό. Λαβές οριζόντιες, 

κυκλικής διατομής που εκφύονται στη ζώνη κάτω από το χείλος. Χείλος ίσιο. 

Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει το αγγείο εσωτερικά και 

εξωτερικά. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η εξωτερική ζώνη του χείλους, 

η κατώτερη ζώνη του σώματος και η κάτω επιφάνειά της βάσης. Στη ζώνη του 

χείλους κόσμημα «δυτικής κλιτύος»: βλαστός και κισσόφυλλα μελανού επίθετου 

χρώματος, στην κατώτερη ζώνη του σώματος κάθετες ακτίνες και στην κάτω 

επιφάνεια της βάσης τρεις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι.  

Παράλληλα:  

Ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση στο κατώτερο τμήμα του σώματος Corinth 

XIII, πίν. 34, αρ. 249.2, 255.1, 6ος αι. π.Χ. 

 

58. Μελαμβαφής σκύφος κορινθιακού τύπου Κ 4076 

Ύψ. 0,090, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,100μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κατώτερη ζώνη του σώματος και η κάτω 

επιφάνειά της βάσης, εκτός από τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντρους κύκλους 

καστανέρυθρου επίθετου χρώματος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.6.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

59. Μελαμβαφής σκύφος  κορινθιακού τύπου Κ 4072 

Ύψ. 0,060, διάμ. βάσ. 0,030, διάμ. χείλ. 0,055μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος και 

στη μία λαβή. Στο χρώμα του πηλού έχει παραμείνει η κατώτερη ζώνη του 

σώματος και η κάτω επιφάνειά της βάσης, εκτός από πλατιά ταινία στην 

επιφάνεια έδρασης και μελανό ολόβαφο κύκλο στο κέντρο. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Ε.6.1. 

 

60. Μελανόμορφος σκύφος- κύλικα Κ 4032 

Ύψ. 0,064, διάμ. βάσ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,074μ. 

Ακέραιος. Βάση δισκόμορφη. Σώμα κωδωνόσχημο. Χείλος ίσιο. Λαβές οριζόντιες, 

κυκλικής διατομής, υπερυψωμένες. Πηλός καστανέρυθρου χρώματος. Μελανό 

γάνωμα καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το αγγείο, εκτός από την εσωτερική 

επιφάνεια των λαβών, μία οριζόντια ταινία κάτω από την παράσταση, το 

κατώτερο τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας της βάσης, την επιφάνεια έδρασής 

της και το κέντρο της κοίλης επιφάνειας, που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

Η διακόσμηση στη ζώνη των λαβών: σφίγγα που κοιτά δεξιά, πλαισιωμένη από 

ανθέμια που βγαίνουν από βλαστούς, οι οποίοι ξεκινούν από τις ρίζες των 

λαβών.  

Παράλληλα:  

Beazley 1956, σ. 581.  

Corinth XIII, πίν. 49, αρ. 329.4-5, 460 π.Χ 

Agora XXIII, σ. 288- 89, πίν. 104, 105, αρ. 1571, 1577, 490- 480 π.Χ. 

Μυλωνάς 1975, Β΄, σ. 76- 77, αρ. 715, πίν. 357, Τάφος Θ14, γύρω στα μέσα του 

5ου αι. π.Χ. 
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61. Μελανόμορφος σκύφος- κύλικα με ανθέμια Κ 4033 

Ύψ. 0,052, διάμ. βάσ. 0,036, διάμ. χείλ. 0,070μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στη μία λαβή, σε τμήμα 

της δεύτερης λαβής και στο σώμα. Κοσμείται με σχηματοποιημένα ανθέμια που 

εναλλάσσονται με κάθετα γραμμίδια. 

Όμοιο με το υπ.αρ. Κ 4032. 

Παράλληλα:  

Corinth XIII, πίν. 46, αρ. 320.3. 

 

 «Καρποδόχοι»: 

 

 62. «Καρποδόχη» Κ 4073 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα του χείλους. 

Αποκρούσεις στην επιφάνεια. Στο εσωτερικό διακοσμείται από δύο ανισοπαχείς 

ομόκεντρες ταινίες καστανομέλανου χρώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3 (βλ.Παράλληλα). 

 

63. «Καρποδόχη» Κ 8726 

Ύψ. 0,058, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,156μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα του χείλους και 

του σώματος. Μικρό πλαστικό ωτίο που εκφύεται από το χείλος. Στο εσωτερικό 

διακοσμείται από τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντρες ταινίες καστανέρυθρου 

χρώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3. 

 

64. «Καρποδόχη» Κ 4120 

Ύψ. 0,065, διάμ. βάσ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,187μ. 
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Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Καστανέρυθρο γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους καλύπτει το αγγείο 

εσωτερικά.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.L.3. 

 Άβαφες πρόχοι: 

 

65. Άβαφη πρόχους Κ 4039  

Ύψ. 0,180, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,063μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2 (βλ.Παράλληλα). 

 

 

66. Άβαφη πρόχους Κ 8755  

Ύψ. 0,112, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,059μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στον λαιμό και το 

στόμιο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

67. Άβαφη πρόχους Κ 4016  

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,066μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στον λαιμό και 

το στόμιο.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

68. Άβαφη πρόχους Κ 4086  

Ύψ. 0,160, διάμ. βάσ. 0,058, διάμ. χείλ. 0,074μ. 

Ελλιπής σε μεγάλο τμήμα του σώματος, του χείλους και της βάσης. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

69. Άβαφη πρόχους Κ 4036  

Ύψ. 0,129, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,049μ. 



275 

 

Ελλιπής σε τμήμα του στόμιου.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

70. Άβαφη πρόχους Κ 3988 

Ύψ. 0,145, διάμ. βάσ. 0,069, διάμ. χείλ. 0,063μ. 

Ακέραιη. Λαβή λιγότερο υπερυψωμένη σε σχέση με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

71. Άβαφη πρόχους Κ 8690 

Ύψ. 0,112, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,040μ. 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα και στο χείλος. 

Η λαβή εκφύεται ακριβώς κάτω από το χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.4 (βλ. Παράλληλα). 

 

72. Άβαφη πρόχους Κ 8689 

Ύψ. 0,161, διάμ. βάσ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,050μ. 

Σώμα απιόσχημο. Λαβή που εκφύεται κάτω από το χείλος και βάση σχεδόν 

δακτυλιόσχημη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.4. 

 

73. Άβαφη πρόχους Κ 4110 

Ύψ. 0,136, διάμ. βάσ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,045μ. 

Η λαβή εκφύεται ακριβώς κάτω από το χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.4. 

 

74. Άβαφη πρόχους Κ 8754 

Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,042μ. 

Ελλιπής στη λαβή, στον λαιμό και στο στόμιο. Βάση επίπεδη, υπερυψωμένη. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΙΙ.2. 

 

75. Άβαφη πρόχους Κ 4112 
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Ύψ. 0,117, διάμ. βάσ. 0,042μ. 

Ελλιπής στη λαβή της.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 (βλ. Παράλληλα). 

 

 Φιάλες: 

 

76. Μικρή μελαμβαφής φιάλη με πόδι (Stemmed dish) Κ 4105 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,046, διάμ. χείλ. 0,098μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Στέλεχος 

βραχύ και λεπτό. Βάση σχεδόν δισκόμορφη, με επίπεδη την κάτω επιφάνεια, 

εκτός μιας ελαφράς βάθυνσης στο κέντρο της. Σώμα βαθύ, σφαιρικό. Χείλος έσω 

νεύον. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό γάνωμα καλύπτει εσωτερικά το αγγείο και 

εξωτερικά καστανομέλανο και κατά τόπους ερυθρό.  

Παράλληλα: 

Agora XII, πίν. 35, αρ. 960 (500- 480 π.Χ.) και αρ. 961 (470 π.Χ.). 

 

77. Μικρή φιάλη Κ 8692 

Ύψ. 0,005, διάμ. βάσ. 0,036, διάμ. χείλ. 0,078μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος. Βάση 

δισκόμορφη. Σώμα ρηχό, ημισφαιρικό. Χείλος ίσιο. Πηλός καστανού ανοιχτού 

χρώματος. Εξωτερικά κοσμείται από δέκα σχηματοποιημένους αστερίσκους σε 

ζώνη που ορίζεται από δύο παράλληλες ταινίες καστανομέλανου επίθετου 

χρώματος. Στο κυρτό τμήμα της κάτω επιφάνειας της βάσης καστανομέλανο 

γάνωμα. 

 

 Πινάκια: 

 

78. Πινάκιο με ίχνη πολύχρωμης διακόσμησης σε λευκό βάθος Κ 8684 

Ύψ. 0,040, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,245μ 

Ακέραιο. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στην εσωτερική του επιφάνεια. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1 (βλ.Παράλληλα). 
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79. Πινάκιο Κ 4171 

Ύψ. 0,015, διάμ. βάσ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,135μ 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Ίχνη λευκού επιχρίσματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

80.  Πινάκιο Κ 8686 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,062, διάμ. χείλ. 0,225μ 

Συμπληρώθηκε σε τμήμα του χείλους. Λευκό επίχρισμα. Ίχνη πολύχρωμης 

διακόσμησης από το εσωτερικό του: ερυθρού και κιτρινωπού επίθετου χρώματος 

και μελανού. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

81. Πινάκιο Κ 8687 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,230μ 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

χείλους. Ίχνη λευκού επιχρίσματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

82. Πινάκιο Κ 8697 

Ύψ. 0,023, διάμ. βάσ. 0,090, διάμ. χείλ. 0,206μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Ο πυθμένας του παρουσιάζει ελαφρά κύρτωση. Ίχνη λευκού 

επιχρίσματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

83. Πινάκιο Κ 8698 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,230μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους και στον πυθμένα. Ίχνη ερυθρού επίθετου χρώματος. 
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Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

84. Πινάκιο Κ 8712 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,198μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Ελλιπές σε τμήμα του χείλους. Ίχνη ερυθρού επίθετου χρώματος. Ο 

πυθμένας του παρουσιάζει ελαφρά κύρτωση. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

85. Πινάκιο Κ 8713 

Ύψ. 0,035, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,195μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Ελλιπές σε τμήμα του χείλους και του σώματος. Ίχνη λευκού 

επιχρίσματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

86. Πινάκιο Κ 8714 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,095, διάμ. χείλ. 0,225μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Ελλιπές σε τμήμα του χείλους. Βάση επίπεδη, ελαφρώς υπερυψωμένη, 

με εγχάρακτους κύκλους στην επίπεδη επιφάνειά της. Ο πυθμένας του 

παρουσιάζει ελαφρά κύρτωση. Ίχνη λευκού επιχρίσματος. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

87. Πινάκιο Κ 8716 

Ύψ. 0,040, διάμ. βάσ. 0,057, διάμ. χείλ. 0,252μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους και του σώματος. Διατηρείται τμήμα της πολύχρωμης διακόσμησης από 

το εσωτερικό του: σπείρες και τμήμα ανθεμίου από ερυθρό επίθετο χρώμα. 

Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 
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88. Πινάκιο Κ 8738 

Ύψ. 0,040, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,210μ 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του χείλους. 

Διατηρούνται ίχνη της πολύχρωμης διακόσμησης από το εσωτερικό του: τμήμα 

ανθεμίου και ταινίας από ερυθρό επίθετο χρώμα. Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

89. Πινάκιο Κ 8744 

Ύψ. 0,040, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,210μ 

Ακέραιο. Ίχνη μελανού και ερυθρού επίθετου χρώματος στη ζώνη κάτω από το 

χείλος.  Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

90. Πινάκιο Κ 8745 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,190μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους. Ελλιπές σε τμήμα του χείλους. Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

91. Πινάκιο Κ 8746 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,190μ 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στον πυθμένα του. Ίχνη 

μελανού και ερυθρού επίθετου χρώματος από την πολύχρωμη διακόσμηση στο 

εσωτερικό του. Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

92. Πινάκιο Κ 8747 

Ύψ. 0,050, διάμ. βάσ. 0,080, διάμ. χείλ. 0,240μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους. Ίχνη 

μελανού επίθετου χρώματος. Λευκό επίχρισμα. 
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Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

93. Πινάκιο Κ 8749 

Ύψ. 0,030, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,238μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

94. Πινάκιο Κ 8750 

Ύψ. 0,020, διάμ. βάσ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,190μ 

Ακέραιο με ελαφρές αποκρούσεις στο χείλος. Ο πυθμένας του παρουσιάζει 

ελαφρά κύρτωση. Ίχνη κοκκινωπού και μελανού επίθετου χρώματος. Λευκό 

επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

95. Πινάκιο Κ 8629 

Ύψ. 0,010, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,140μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. 

Ο πυθμένας του παρουσιάζει ελαφρά κύρτωση. Λευκό επίχρισμα. 

Ως προς το σχήμα όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙV.1. 

 

96. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5209 

Ύψ. 0,05, διάμ. βάσ. 0,088, διάμ. χείλ. 0,215μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1 (βλ.Παράλληλα). 

 

97. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5574 

Ύψ. 0,034, διάμ. βάσ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,160μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μεγάλο τμήμα του 

χείλους και του σώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 
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98. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 8736 

Ύψ. 0,025, διάμ. βάσ. 0,073, διάμ. χείλ. 0,150μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους και του σώματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

 

99. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 8737 

Ύψ. 0,02, διάμ. βάσ. 0,054, διάμ. χείλ. 0,130μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε μικρό τμήμα του 

χείλους και του σώματος. Ελλιπές σε μικρό τμήμα της βάσης του.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

 

100. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 8711 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,190μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Εξωτερικά άβαφο με ελάχιστα περισσεύματα 

από το μελανό γάνωμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

 

101. Μελαμβαφές ιχθυοπινάκιο Κ 5572 

Ύψ. 0,045, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,190μ. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.Ι.1. 

 

102. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8705 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,262μ 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα. Ελλιπές σε μικρό τμήμα του χείλους. Λευκό 

επίχρισμα.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1 (βλ. Παράλληλα). 

 

103. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8685 

Ύψ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,247μ 
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Συμπληρώθηκε στο χείλος. Γύρω από τον ομφαλό ένας εγχάρακτος ομόκεντρος 

κύκλος. Εσωτερικά ίχνη λευκού επιχρίσματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

104. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη)  Κ 8706 

Ύψ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,247μ 

Συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. Εσωτερικά ίχνη λευκού επιχρίσματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

105. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8708 

Ύψ. 0,040-0,045, διάμ. χείλ. 0,235μ 

Συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. Γύρω από τον ομφαλό δύο εγχάρακτοι 

ομόκεντροι κύκλοι. Εσωτερικά και εξωτερικά ίχνη λευκού επιχρίσματος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

106. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8740 

Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,262μ 

Γύρω από τον ομφαλό δύο εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. Λευκό επίχρισμα. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

107. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8741 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,270μ 

Συμπληρώθηκε στο χείλος και στο σώμα. Γύρω από τον ομφαλό δύο εγχάρακτοι 

ομόκεντροι κύκλοι.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

108. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8743 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,270μ 

Γύρω από τον ομφαλό ένας εγχάρακτος κύκλος. Ίχνη μελανού επίθετου 

χρώματος στην εξωτερική επιφάνεια. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 
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109. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8752 

Ύψ. 0,040, διάμ. χείλ. 0,197μ 

Σε ορισμένα σημεία του χείλους κακοφτιαγμένο. Γύρω από τον ομφαλό ένας 

εγχάρακτος κύκλος. Ίχνη κιτρινωπού, ερυθρού και μελανού επίθετου χρώματος. 

Διατηρείται τμήμα κοσμήματος προφανώς ανθεμίου στη ζώνη κάτω από το 

χείλος. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

110. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8688 

Ύψ. 0,050-0,055, διάμ. χείλ. 0,275μ 

Γύρω από τον ομφαλό  δύο εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. Ίχνη λευκού 

επιχρίσματος στον ομφαλό, καθώς και στη ζώνη του χείλους. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

111. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη)  Κ 8695 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,270μ 

Συγκολλήθηκε από πολλά τμήματα. Γύρω από τον ομφαλό  δύο εγχάρακτοι 

ομόκεντροι κύκλοι. Ίχνη μελανού επιχρίσματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό του. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

112. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8709 

Ύψ. 0,050-0,060, διάμ. χείλ. 0,280μ 

Ελλιπές σε τμήμα του χείλους. Γύρω από τον ομφαλό  δύο εγχάρακτοι 

ομόκεντροι κύκλοι. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στον ομφαλό, καθώς και στη ζώνη 

του χείλους. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

113. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8710 

Ύψ. 0,045-0,060, διάμ. χείλ. 0,275μ 
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Είναι συμπληρωμένο στο χείλος και στον πυθμένα. Γύρω από τον ομφαλό  δύο 

εγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. Ίχνη λευκού επιχρίσματος στον ομφαλό, καθώς 

και στη ζώνη του χείλους. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

114. Ομφαλωτό πινάκιο (-φιάλη) Κ 8707 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,275μ 

Ελλιπές σε μεγάλο τμήμα του σώματος και του χείλους. Συμπληρωμένο σε μικρό 

τμήμα του σώματος. Γύρω από τον ομφαλό  εγχάρακτος κύκλος.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧΧΙ.1. 

 

 Λεκανίδες: 

 

115 α. Ερυθροβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 4029  

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση 

δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, ελαφρώς γωνιώδες. Λαβές οριζόντιες ταινιωτές, 

ελαφρώς υπερυψωμένες που εκφύονται κάτω από τη ζώνη του χείλους. Χείλος 

λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή του πώματος. Πηλός 

καστανόχρωμος. Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται από καστανομέλανο 

γάνωμα, απολεπισμένο σε πολλά σημεία, εκτός από την κάθετη επιφάνεια της 

βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

115 β. Κάλυμμα λεκανίδας Κ 4029 

Ύψ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,150, διάμ. επιφ. κομβ. 0,050μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο χείλος.  Σώμα κωνικό. 

Χείλος σε ορθή γωνία με το σώμα. Κομβίο κυλινδρικό με επίπεδη και διευρυμένη 

την ανώτερη απόληξη, στο κέντρο της οποίας αβαθής βάθυνση. Πηλός 

καστανόχρωμος. Εσωτερικά ερυθρό απολεπισμένο γάνωμα και εξωτερικά 

κοσμείται με δύο πλατείς ομόκεντρους κύκλους από ερυθρό επίθετο χρώμα.  

Ως προς το σχήμα παρόμοια με την υπ.αρ. ΠΘ.ΙΧ.5 α-β. 

Παράλληλα:  
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Πλησιάζει τα παραδείγματα: Agora XII, πίν. 41, αρ. 1237,1238, 425- 400 π.Χ. 

Corinth XIII, πίν. 67, αρ. 412.14, γύρω στο 400 π.Χ. 

Δακορώνια 1997, σ. 43. 

116 α. Ερυθροβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 4030 

Ύψ. 0,066, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Ελλιπής στη μία λαβή. 

116 β. Κάλυμμα λεκανίδας Κ 4030 

Ύψ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,150, διάμ. επιφ. κομβ. 0,050μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το Κ 4029 α-β (βλ. Παράλληλα). 

 

 

117 α. Ερυθροβαφής λεκανίδα  με κάλυμμα Κ 5586  

Ύψ. 0,121, διάμ. βάσ. 0,070, διάμ. χείλ. 0,140μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος και 

στο κάλυμμα. 

117 β. Κάλυμμα λεκανίδας Κ 5586 

Ύψ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,150, διάμ. επιφ. κομβ. 0,039μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα.  

Όμοιο με το Κ 4029 α-β. 

 

118. Κάλυμμα ερυθροβαφούς λεκανίδας Κ 4185 

Ύψ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,175, διάμ. επιφ. κομβ. 0,040μ.  

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα.  Σώμα κωνικό. Χείλος σε ορθή γωνία με το 

σώμα. Κομβίο κυλινδρικό με επίπεδη και διευρυμένη την ανώτερη απόληξη, στο 

κέντρο της οποίας αβαθής βάθυνση. Πηλός καστανόχρωμος. Εξωτερικά 

κοσμείται από τρεις πλατιές ανισοπαχείς ταινίες ερυθρού επίθετου χρώματος. Η 

επίπεδη επιφάνεια του κομβίου καλύπτεται με ερυθρό επίθετο χρώμα 

απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία.  

Όμοιο με το Κ 4029 β. 
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119. Μελαμβαφής λεκανίδα χωρίς κάλυμμα Κ 3965 

Ύψ. 0,032, διάμ. βάσ. 0,064, διάμ. χείλ. 0,125μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος και 

στη μία λαβή. Βάση δισκόμορφη. Σώμα βαθύ, με γωνιώδες περίγραμμα. Λαβές 

οριζόντιες ταινιωτές, ελαφρώς υπερυψωμένες που εκφύονται κάτω από τη ζώνη 

του χείλους. Χείλος λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή 

του πώματος. Πηλός καστανού ανοιχτού χρώματος. Εσωτερικά και εξωτερικά 

καλύπτεται από μελανό θαμπό γάνωμα, απολεπισμένο σε πολλά σημεία, εκτός 

από την κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

 

 Μυροδοχεία: 

 

120. Ατρακτοειδές μυροδοχείο Κ 4107  

Ύψ. 0,089 διάμ. βάσ. 0,021 διάμ. χείλ. 0,035μ 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα. Βάση δισκοειδής, 

συμπαγής. Στέλεχος βραχύ και ευρύ. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο. Λαιμός 

επιμήκης, λεπτός που διευρύνεται προς τα πάνω. Χείλος λοξότμητο. Πηλός 

γκρίζος, τεφρός. Ίχνη από δύο λεπτές ταινίες λευκού επίθετου χρώματος  και από 

έξι  ιώδους στον ώμο και τον λαιμό. Περισσότερο επιμηκυμένο σώμα σε σχέση με 

το υπ.αρ. ΠΘ.IV.6. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LV.3 (βλ. Παράλληλα). 

 

121. (Επιμηκέστερο) Μυροδοχείο Κ 4284  

Ύψ. 0,109, διάμ. χείλ. 0,025μ 

Ελλιπές στο στέλεχος και στη βάση. Ίχνη από έξι ταινίες ιώδους επίθετου 

χρώματος στον ώμο και τον λαιμό.  Σώμα σφαιρικό, αλλά περισσότερο  

επιμηκυμένο σε σχέση με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙΧ.6. 

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΙV.6 (βλ. Παράλληλα). 
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 Κύπελλο: 

 

122. Μόνωτο κύπελλο Κ 4117 

Ύψ. 0,077, διάμ. βάσ. 0,050, διάμ. χείλ. 0,090μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στο χείλος και 

στη λαβή. Βάση επίπεδη, ελαφρώς υπερυψωμένη. Σώμα σφαιρικό, λαιμός 

κυλινδρικός. Λαβή κάθετη ταινιωτή που εκφύεται από το χείλος και απολήγει στο 

σώμα, με ελαφρά κοίλανση στο εσωτερικό της. Χείλος έξω νεύον. Πηλός 

καστανόχρωμος. Μελανό  θαμπό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του 

αγγείου, εκτός από την κάθετη και κάτω επιφάνεια της βάσης που παραμένουν 

στο χρώμα του πηλού. 

 

 

 Οινοχόες: 

 

123. Μελαμβαφής οινοχόη Κ 4028 

Ύψ. 0,115, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Συγκολλήθηκε από λίγα τμήματα και συμπληρώθηκε στο σώμα, στον λαιμό και 

στο χείλος. Πολλές αποκρούσεις στην επιφάνεια Βάση επίπεδη, υπερυψωμένη. 

Σώμα απιόσχημο. Λαιμός στενός, βραχύς. Χείλος χοανόσχημο και λοξότμητο. 

Λαβή  κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη που εκφύεται από το χείλος και απολήγει 

στον ώμο. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα, απολεπισμένο σε 

πολλά σημεία, καλύπτει το αγγείο, εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης που 

παραμένει στο χρώμα του πηλού.  

 

124. Μελαμβαφής οινοχόη Κ 4027 

Ύψ. 0,126, διάμ. βάσ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,038μ. 

Συγκολλήθηκε από αρκετά τμήματα και συμπληρώθηκε σε τμήμα του σώματος 

και της βάσης. Επιφάνεια φθαρμένη και απολεπισμένη σε αρκετά σημεία. Βάση 

επίπεδη, υπερυψωμένη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός και βραχύς. Χείλος 

ελαφρώς διευρυμένο και λοξότμητο. Λαβή κάθετη ταινιωτή, υπερυψωμένη, που 
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εκφύεται από το χείλος και απολήγει στον ώμο. Πηλός καστανού ανοιχτού 

χρώματος. Μελανό γάνωμα, κατά τόπους ερυθρό, καλύπτει την επιφάνεια του 

αγγείου, εκτός από την κατώτερη ζώνη του σώματος και την κάτω επιφάνεια της 

βάσης που παραμένουν στο χρώμα του πηλού. 

 

 Πυξίδα: 

 

125 α-β. Μελαμβαφής πυξίδα 

α. Μελαμβαφής πυξίδα με κάλυμμα Κ 4079 

Ύψ. 0,032, διάμ. σωζ. βάσ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,063μ. 

Ελλιπής στη βάση. Βάση σχεδόν δακτυλιόσχημη. Σώμα κυλινδρικό. Χείλος 

επίπεδο. Πηλός καστανέρυθρος. Εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται από 

μελανό θαμπό γάνωμα, εκτός της βάσης που παραμένει στο χρώμα του πηλού. 

Στην κάτω επιφάνεια της βάσης πλατιά ταινία, της οποίας το κέντρο δηλώνεται 

από ολόβαφο κύκλο μελανού επίθετου χρώματος.  

 

β. Μελαμβαφές κάλυμμα πυξίδας  Κ 4079 

Ύψ. 0,02, διάμ. χείλ. 0,058μ.  

Συμπληρώθηκε στο χείλος. Πολλές αποκρούσεις στην επιφάνεια. Στην κάτω 

επιφάνειά του ειδικά διαμορφωμένο με προεξοχή για τη σφράγιση του αγγείου. 

Πηλός καστανέρυθρος. Εσωτερικά και εξωτερικά παραμένει στο χρώμα του 

πηλού, εκτός από τρεις ανισοπαχείς ομόκεντρους κύκλους μελανού χρώματος 

στην επάνω επιφάνειά του. 

Παράλληλα:  

Πλησιάζει  Agora XII, πίν. 48, αρ.1309, (Type D) πρώιμος 5ος αι.π.Χ. και για το 

κάλυμμα αρ.1306, 500- 480 π.Χ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΛΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 

(Φωτογραφίες: Α΄ τόμος, σ. 494). 

 

 

1. Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3468 

Ύψ. 0,285 διάμ. βάσ. 0,072 Χ 0,064μ. 

Είναι συγκολλημένο από αρκετά τμήματα. Πολλές αποκρούσεις στην επιφάνεια 

του προσώπου. Ορθογώνια οπή εξαερισμού διαστάσεων: 0,130 Χ 0,060μ.  

Όμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.LI.7 (βλ. Παράλληλα). 

 

2. Κορμός πήλινου ειδωλίου ιστάμενης γυναικείας μορφής Ε 3321 

Σωζ. ύψ. 0,160 διάμ. βάσ. 0,043 Χ 0,36μ. 

Συγκολλήθηκε από δύο τμήματα. Ελλιπές στην κεφαλή. Κοίλο εσωτερικά. Πίσω 

όψη αδιαμόρφωτη, με ορθογώνια οπή εξαερισμού διαστάσεων: 0,85 Χ 0,030μ. 

Επτά (7) θραύσματα πήλινου ειδωλίου από το σώμα και τη βάση. 

Όμοιο με το υπ.αρ.ΠΘ.LI.7. 

 

3. Τμήματα κορμού πήλινου ειδωλίου ιστάμενης, μάλλον, γυναικείας μορφής Ε 

3312 

Σωζ. ύψ. κεφαλής και ανώτερου τμήματος κορμού 0,67 μ. 

Σωζ. ύψος σώματος 1ου τμήματος : 0,047μ. 

Σωζ. ύψος σώματος 2ου       »        : 0,072μ.  

Σωζ. ύψος σώματος 3ου       »        : 0,046μ. 

Ελλιπές στο τμήμα του σώματος και στη βάση. Αποκρούσεις στην κεφαλή. Τα 

μαλλιά είναι χτενισμένα προς τα πίσω και σχηματίζουν μικρή μυτερή απόληξη. 

Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό επίχρισμα καθώς και ίχνη ερυθρού επίθετου 

χρώματος στα μαλλιά και στο σώμα. 

 

4. Τμήμα κορμού και κεφαλή πήλινου ανδρικού ειδωλίου Ε 3289 

Σωζ. ύψ. 0,134μ.  
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Ελλιπές στο τμήμα του σώματος από το ύψος του στήθους περίπου και κάτω. 

Οπή εξαερισμού σωζόμενων διαστάσεων: 0,030 Χ 0,050μ. Λευκό και ερυθρό 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. 

Ανήκει στον τύπο του υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.35, του γυμνού νέου που κρατά λύρα, (βλ. 

Παράλληλα). 

 

5. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου ιστάμενης ανδρικής μορφής Ε 3471 

Ύψ. 0,341 διάμ. βάσ. 0,095 Χ 0,069μ. 

Ελλιπές στο άνω μισό τμήμα του σώματος και στην κεφαλή. Είναι συγκολλημένο 

από τρία τμήματα. Πίσω όψη αδιαμόρφωτη, με μεγάλη οπή εξαερισμού 

διαστάσεων: 0,150 Χ 0,070μ. Βάση ορθογώνια, ψηλή. Η μορφή όρθια, γυμνή 

στηρίζεται στο δεξί πόδι και προβάλλει το αριστερό. Πηλός καστανόχρωμος. 

Λευκό επίχρισμα, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη δύο λεπτών ερυθρών 

παράλληλων ταινιών στη βάση και ερυθρού επιχρίσματος στο σώμα. 

Ανήκει στον τύπο του υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.35 ή αρ.30, του γυμνού νέου που κρατά 

λύρα ή πετεινό. 

 

6. Τμήμα κορμού πήλινου ειδωλίου ανδρικής ιστάμενης μορφής (χωρίς αριθμό 

καταγραφής) 

Σωζ. ύψ. 0,185μ.   

Ελλιπές στην κεφαλή και στον κορμό από το ύψος των μηρών και κάτω. Κοίλο 

εσωτερικά. Η μορφή στεκόταν προφανώς όρθια. Είναι γυμνή στο στήθος, ενώ 

καλύπτεται με ιμάτιο στους ώμους. Το αριστερό χέρι της είναι λυγισμένο στον 

αγκώνα και συγκρατεί δυσδιάκριτο αντικείμενο, ενώ το αριστερό είναι τεντωμένο 

κατά μήκος του μηρού και συγκρατεί το ιμάτιο. Πηλός καστανόχρωμος. Λευκό 

επίχρισμα καλύπτει την επιφάνειά του, απολεπισμένο κατά τόπους. Ίχνη ερυθρού 

επίθετου χρώματος. 

Ανήκει στον τύπο του υπ.αρ. ΠΘ.ΧVΙΙ.35 ή αρ.30, του γυμνού νέου που κρατά 

λύρα ή πετεινό. 
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7. Τμήμα πήλινου ειδωλίου περιστεριού E 3304  

Ύψος 0,081, μήκος 0,133 μ. 

Ελλιπές στην κεφαλή. Το ανώτερο τμήμα του είναι κατασκευασμένο σε μήτρα, 

ενώ το κατώτερο και τα πόδια του με το χέρι. Τραπεζοειδούς σχήματος οπή 

εξαερισμού στην κάτω επιφάνειά του (ύψους 0.067 Χ 0.067 Χ 0.031μ.). Οι 

φτερούγες του είναι κλειστές και σχηματίζουν ημικύκλιο. Πηλός καστανού 

ανοιχτού χρώματος με λευκό επίχρισμα.  

Παρόμοιο με το υπ.αρ. ΠΘ.ΧXXVII.6 (βλ. Παράλληλα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΧΝΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 

(Φωτογραφίες: Α΄τόμος, σ. 495). 

 

 

1. Μελαμβαφής μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5561 

Ύψ. 0,011, μήκ. 0,090, διάμ. βάσ. 0,048, διάμ. οπ. πληρ. 0,042μ. 

Eλλιπής σε πολύ μικρό τμήμα της οπής πληρώσεως. Βάση επίπεδη. Σώμα με 

καμπύλο περίγραμμα. Άνω πλευρά κυρτή με οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας 

βραχύς με ωοειδή οπή. Πηλός καστανόχρωμος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύπτει 

την εξωτερική επιφάνεια, απολεπισμένο, εκτός από τη βάση. 

Παράλληλα:  

Δακορώνια 1997, σ. 46, πίν. 28 ε-στ, (α΄μισό 3ου αι. π.Χ.). 

 

2. Άβαφος μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5524 

Ύψ. 0,08, μήκ. 0,090, διάμ. βάσ. 0,038, διάμ. οπ. πληρ. 0,042μ. 

Ακέραιος. Βάση επίπεδη. Σώμα σφαιρικό. Οπή πληρώσεως μικρή με σχεδόν 

επίπεδα τοιχώματα χείλους. Μυκτήρας μακρύς, με ωοειδή οπή. Πηλός 

καστανέρυθρος. Υπόλευκο επίχρισμα. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 

(Φωτογραφίες: Α΄τόμος, σ. 495). 

 

 

1. Τμήμα λεπίδας πυριτόλιθου Δ 3703 

Σωζ.μήκ.0.019, πλάτ.0.009,πάχ.0,0004μ. 

Τμήμα λεπίδας πυριτόλιθου, τεφροπράσινου χρώματος. Επιφάνεια διατήρησης 

καλή.  

Από περισυλλογή. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
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ΤΑΦΙΚΟΙ ΠΙΘΟΙ 
Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 

ΠΘ.I 5         1 9   ν   15 Γύρω στο α΄με β΄ 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.II 9     1     ν   10 Γύρω στο α΄τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.III 3     1     ν   4 Τέλος 4ου αι.π.Χ.- 
α΄τέταρτο 3ου αι.π.Χ. 

ΠΘ.IV 10   1             
(χάλκινος 
δίσκος 
κατόπτρου) 

1 1   ν   13 Τέλος 4ου αι.π.Χ.- 
α΄τέταρτο 3ου αι.π.Χ. 

ΠΘ.V 2     1     ν   3 Γύρω στο δ΄ τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. 
 
 

ΠΘ.VI 9 3 2             
(τμήματα 
αγγείου και 
κάτοπτρο) 

1 4 πήλινες 
ψηφίδες 
επιχρυ-
σωμένες 

ν   20 Τέλος 4ου αι.π.Χ.- 
α΄τέταρτο 3ου αι.π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 

ΠΘ.VII 
 
φύλο – ηλικ.: 
1 Θ        <30 
1 αδιαγν   20 
 

1       1 τεμάχια 
οστέϊνων 
περονών 

ν   3 Τέλος 3ου αι. π.Χ. - 
αρχές 2ου αι. π.Χ. 
 

ΠΘ.VIII 2 1 2             
(σιδερένιο 
ξίφος και 
τμήμα 
σιδερένιας 
στλεγγίδας) 

1     ν ν 8 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.IX 7     2     v v 9 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.Χ 7     1     ν   8 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XI 5   1                
(τμήματα 
σιδερένιου 
μαχαιριού) 

1 6   ν ν 13 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
 
 

ΠΘ.ΧΙΙ 8     1 5   ν ν 14 α΄ τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 
 

ΠΘ.ΧΙΙΙ 5     1     ν   6 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
 
 
 
 

ΠΘ.ΧIV 8 7 3                                 
(1 πτυκτό 
κάτοπτρο και 
1 χάλκινο 
απoρραντή-
ριο, ζεύγος 
ενωτίων, 
φύλλα 
χρυσού) 

1 2                        
(1 
ασημέ-
νιο και 
1 
χάλκιν
ο 

2                              
(30 
πήλινες 
ψηφίδες 
επιχρυ-
σωμένες 
και 2 
πήλινα 
δισκία 
περιδε-
ραίου) 

ν ν 24 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
 
 
 

ΠΘ.XV 74   1           
(στλεγγίδα) 

      ν   75 Γύρω στο δ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.XVI 
 
 Φύλο: Α  
Ηλικία: 40 

19 2 2            
(σιδερένια 
καρφίδα και 
σιδερένιο 
μαχαιρίδιο) 

      ν ν 23 δ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. - 
πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 



298 
 

Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.XVII 19 27       2 πήλινοι 
φορμί-
σκοι 

ν   48 Γύρω στο δ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. - α΄τέταρτο 4ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.XVIII 8   3                 
(χάλκινοι 
κρίκοι και 
χάλκινο 
δισκάριο, 
τεμάχια 
χαλκού 
επιχρυσωμέ-
να) 

1 16   ν   28 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 
 
 
 
 

ΠΘ.XIX 2     1 9   ν   12 Γύρω στο γ΄τέταρτο 4ου 
αι. π.Χ. 
 
 

ΠΘ.XX 
 
Φύλο: Θ 
Ηλ.: 25-35 
 

13           v   13 Αβέβαιη.                    
(Γύρω στο δ΄τέταρτο 
5ου αι. π.Χ.) 

ΠΘ.XXI 33 10       
(μεταξύ 
αυτών 
και 
τμήματα) 

2               
(σιδερένιο 
ξίφος, 
στλεγγίδα) 

      v v 47 β΄με γ΄τέταρτο 4ου αι. 
π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 
 

ΠΘ.ΧΧΙΙ 
 
Φύλο: Θ; 
Ηλ.: 30-35 

9 2                     
(1 
ακέραιο 
και 
τμήματα) 

1               
(χάλκινο 
κάτοπτρο) 

      ν ν 12 Γύρω στα μέσα 4ου αι. 
π.Χ. 

ΠΘ.XXIII 25 1 2               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
σπαθιού και 
στλεγγίδας) 

1     ν ν 29 Γύρω στο δ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.XXIV 36 3         ν   39 Γύρω στο δ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.XXV 15 7 2               
(χάλκινο 
ομφάλιο με 
Πήγασο και 
χάλκινο 
δαχτυλίδι) 

    4 πήλινα 
σφονδύ-
λια  

ν ν 27  Γύρω στο δ΄τέταρτο του 
5ου               

ΠΘ.XXVI 5           v v 5 Γύρω στο γ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.XXVII 3 1   1     v   5 Τέλος 4ου αι. π.Χ. - 
αρχές 3ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XXVIII 3     1     ν   3 Αβέβαιη.                    
(Γύρω στο τέλος 4ου αι. 
π.Χ) 

ΠΘ.XXIX 10   1               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
ξίφους) 

1     ν ν 12 Γύρω στο γ΄τέταρτο 4ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.ΧΧΧ 6   1               
(τεμάχια 
σιδήρου) 

1 12   ν ν 20 Γύρω στο β΄τέταρτο 3ου 
αι. π.Χ 

ΠΘ.XXXI 15     1     ν   16 Τέλος 3ου αι. π.Χ. - 
αρχές 2ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XXXII 8   3                                  
(2 χάλκινες 
εφηλίδες και 
φύλλο 
χρυσού) 

1 12   v   24 β΄τέταρτο ή μέσα 3ου αι. 
π.Χ. 

ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ 5     1 4       10 β΄τέταρτο 3ου αι. π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.ΧΧΧΙV Όστρα-
κα 

                Αβέβαιη                   (με 
βάση τη θέση: β΄τέταρτο 
ή μέσα 3ου αι. π.Χ.) 

ΠΘ.ΧΧΧV 12     1 6       19 Γύρω στο α΄τέταρτο 3ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.XXXVI 30           ν   30 Γύρω στο β΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ 

ΠΘ.XXXVII 21 3 4       v   28 Γύρω στο β΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ 
 

ΠΘ. 
XXXVIII 

84   1             
(σιδερένιο 
ξίφος) 

    1                          
(οστέι- 
νη 
περόνη) 

ν   86 Γύρω στο β΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ 

ΠΘ.XXXIX 
 
Φύλο: Α 
Ηλ.: 40 
 

76   1               
(τμήματα 
σιδερένιου 
μαχαιριού) 

    1                        
(οστέι- 
νη 
περόνη) 

v   78  β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.XL 8   1              
(τμήματα 
σιδερένιου 
ξίφους) 

      ν   9 Γύρω στο β΄με γ΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.ΧLI 57           ν   57 Γύρω στο β΄με γ΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XLII 12   1              
(τμήματα 
άμορφου 
σιδήρου) 

      v   13 Γύρω στο α΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.ΧLIII 29           ν   29 α΄ με β΄τέταρτο 5ου αι. 
π.Χ. 

ΠΘ.XLIV  
14 

  1              
(τμήματα 
μαχαιριού) 

    1                        
(οστέϊνη 
περόνη 
σε 3 
τμήματα) 

ν   16 Γύρω στο β΄με γ΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XLV 
 
Φύλο: Θ; 
Ηλ.:   35 

54   1               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
ξίφους) 

    1                        
οστέϊνη 
περόνη- 
γλυφίδα 
 

ν   56  β΄με γ΄ τέταρτο 5ου αι. 
π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.XLVI 
 
Φύλο:αδιαγν 
Ηλ.: 30-40 
 

38           ν   38 Γύρω στο α΄με β΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.ΧLVII 17 2       1                        
(σφον-
δύλι από 
σερπε-
ντίτη) 

ν   20 Γύρω στο β΄ τέταρτο 
5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XLVIII 10   1               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
ξίφους) 

      ν   11 Γύρω στο β΄με γ΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.XLIX 4 1 2              
(χάλκινοι 
κρίκοι) 

      ν ν 7 Αβέβαιη                   (με 
βάση τη θέση: β΄- 
γ΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ.) 

ΠΘ.L 15 3   
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

  ν   18 Γύρω στο β΄με γ΄ 
τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 
 

ΠΘ.LI 24 15 1                
(ζεύγος 
χάλκινων 
ενώτιων) 
 
 
 

    1 αγγείο 
από περι-
συλλογή 
κοντά 
στον τάφο 

ν ν 41 Γύρω στο γ΄τέταρτο 5ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.LII 
 
Φύλο: Α 
Ηλ.: 25-35 
 

11   2               
(χάλκινη 
περόνη και 
κρίκος) 

1 4   ν ν 18 Γύρω στο α΄τέταρτο 2ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.LIII 7     1 3   ν   11 Τέλος 3ου αι. π.Χ. - 
αρχές 2ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.LIV 9       3   ν   12 α΄τέταρτο 2ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.LV 9     1 8   ν   18 Μετά το β΄τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτόςτ
ου 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 

ΠΘ.LVI 
 
Φύλο: Α 
Ηλ.: 45-50 

7       12 1                        
(σιδερέ-
νια 
στλεγγί-
δα) 

ν   20 Μετά το β΄τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ. 
 
 
 
 
 

ΠΘ.LVII 9    2              
(χάλκινο 
κάτοπτρο και 
κρίκος) 

1     ν   12 Γύρω στο α΄τέταρτο 3ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.LVIII 
 
Φύλο: Α 
Ηλ.: 50  
 

8     1 4   ν ν 13 β΄ τέταρτο ή μέσα 3ου 
αι. π.Χ. 

ΠΘ.LIX 2             v 2 Εντός: Αβέβαιη.           
Εκτός: γύρω στο τέλος 
3ου -αρχές 2ου αι. π.Χ.       

ΠΘ.LX 2           ν   2 Αβέβαιη                   (με 
βάση τη θέση: τέλος 
3ου- αρχές 2ου ή 
α΄τέταρτο 2ου αι. π.Χ.) 
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Α/Α   
Τάφων 

Αγγεία Ειδώλια Μετάλλινα Λύχνοι Νομί- 
σματα 

Διάφο- 
ρα 

Εντός 
του 
πίθου 

Εκτός 
του 
πίθου 

Σύνολο
κτερι- 
σμάτων 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 
 
 

ΠΘ.LXI 62   1               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
ξίφους) 

    1                        
(οστέϊνη 
περόνη) 

ν   64 Γύρω στο α΄με 
β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 
 
 

ΠΘ.LXII              ΣΥΛΛΗΜΕΝΟΣ 

ΠΘ.LXIII 11   1               
(τεμάχια 
σιδερένιου 
ξίφους) 

      ν   12 Γύρω στο α΄με 
β΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

ΠΘ.LXIV 2 
(τμήμα- 
τα από 
2 
αγγεία) 

          ν   2 Αβέβαιη                   (με 
βάση τη θέση: γύρω στο 
α΄τέταρτο 5ου αι. π.Χ.) 

ΠΘ.LXV 2           ν   2 Προς το τέλος του  6ου 
αι. π.Χ.     

 

 



307 
 

ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΙ 
Α/Α 

Τάφων 
Είδος ταφικού 

αγγείου 
Αγγεία Ειδώλια Λύχνοι Νομί-

σματα 
Εντός 

ταφικού 
αγγείου 

Εκτός 
ταφικού 
αγγείου 

Σύνολο 
ταφικών 

κτερισμά-
των 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 

Ε.1 ΑΒΑΦΗ ΠΡΟΧΟΥΣ  4         ν   4 Αβέβαιη                    
(τέλος 4ου-αρχές 3ου 
αι.π.Χ. ;) 

Ε.2  ΑΒΑΦΗ ΠΡΟΧΟΥΣ  1       ν   1 Αβέβαιη                   (τέλος 
4ου-αρχές 3ου αι.π.Χ. ;) 

Ε.3 ΑΒΑΦΟΣ 
ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ      

17 9     ν ν 26 δ΄τέταρτο 5ου αι.π.Χ. - 
πρώιμος 4ος αι. π.Χ. 

Ε.4 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ        

5 2     ν   7 Αβέβαιη                   
(δ΄τέταρτο 5ου αι.π.Χ.-
πρώιμος 4ος αι.π.Χ. ;) 

Ε.5 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ        

1 9     ν   10 Γύρω στο β΄τέταρτο του 
5ου αι. π.Χ. 

Ε.6 ΑΜΦΟΡΕΑΣ 9 10     v   19 Γύρω στο γ΄ με δ΄τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. 
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Α/Α 
Τάφων 

Είδος ταφικού 
αγγείου 

Αγγεία Ειδώλια Λύχνοι Νομί-
σματα 

Εντός 
ταφικού 
αγγείου 

Εκτός 
ταφικού 
αγγείου 

Σύνολο 
ταφικών 

κτερισμά-
των 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 

 
 

Ε.7 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

2 1         3 Αβέβαιη.                    
(Γύρω στο γ΄με δ΄τέταρτο 
του 5ου αι.π.Χ. ;) 

Ε.8 ΑΒΑΦΟΣ 
ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ      

7       v   7 Γύρω στο α΄μισό του 5ου 
αι. π.Χ. 

Ε.9 ΑΒΑΦΟ  
ΠΙΘΟΕΙΔΕΣ 
ΑΓΓΕΙΟ  

1 
τμήμα 

  1 1 ν   3 Μετά το 279 π.Χ. ή 
300/290 π.Χ. 

Ε.10 ΑΜΦΟΡΕΑΣ 21 16     ν ν 37 Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. 

Ε.11 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

2 1     ν ν 3 Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. 

Ε.12 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

2 2     ν   4 Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. 

Ε.13 ΟΞΥΠΥΘΜΕΝΟΣ 
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 

2 4     ν   6 Γύρω στο β΄με γ΄τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. 
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Α/Α 
Τάφων 

Είδος ταφικού 
αγγείου 

Αγγεία Ειδώλια Λύχνοι Νομί-
σματα 

Εντός 
ταφικού 
αγγείου 

Εκτός 
ταφικού 
αγγείου 

Σύνολο 
ταφικών 

κτερισμά-
των 

Χρονολόγηση ταφικού 
συνόλου 

 
 

Ε.14 ΚΑΤΕΣΤΡΑΜ- 
ΜΕΝΟ ΑΓΓΕΙΟ 

1       v   1 Μετά το τέλος του 6ου αι. 
π.Χ. 
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ΚΑΥΣΕΙΣ 
Α/Α    

Τάφων 
Είδος 

καύσης 
Αγγεία Ειδώλια Λύχνοι Διάφορα Σύνολο 

κτερισμάτων 
Χρονολόγηση 

Ταφικού συνόλου 
 
 

ΠΥΡΑ.Ι   όστρακα 1 (κεφαλή 
αποκολλημένη) 

  1 αγνύθα 2 Αβέβαιη η ύπαρξη 
του τάφου. 

ΠΥΡΑ.ΙΙ Πρωτογενής 22 2 (τμήματα 
γυναικείων 
μορφών) 

1   25 Μετά τα μέσα έως το 
τέλος του 2ου αι. 
π.Χ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΠΙΘΩΝ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.Ι.1 Κ 5575 ΠΘ.VI.3 - ΠΘ.ΧΙ.1 Κ 5573 

ΠΘ.Ι.2 - ΠΘ.VI.4 K 4164 ΠΘ.ΧΙ.2 Κ 3702 

ΠΘ.Ι.3 Κ 3902 ΠΘ.VI.5 K 3898 ΠΘ.ΧΙ.3 Ν 3296 

ΠΘ.Ι.4 Κ 4081 ΠΘ.VI.6 K 3861 ΠΘ.ΧΙ.4 Ν 3297 

ΠΘ.Ι.5 Κ 5559 ΠΘ.VI.7 K 5537 ΠΘ.ΧΙ.5 Ν 3298 

ΠΘ.Ι.6 - ΠΘ.VI.8 K 3862 ΠΘ.ΧΙ.6 Ν 3293 

ΠΘ.Ι.7 Ν 4055 ΠΘ.VI.9 K 3860 ΠΘ.ΧΙ.7 Ν 3294 

ΠΘ.Ι.8 Ν 4049 ΠΘ.VI.10 E 3462 ΠΘ.ΧΙ.8 Ν 3295 

ΠΘ.Ι.9 Ν 4050 ΠΘ.VI.11 E 3590 ΠΘ.ΧΙ.9 - 

ΠΘ.Ι.10 Ν 4051 ΠΘ.VI.12 E 3435 ΠΘ.ΧΙ.10 - 

ΠΘ.Ι.11 Ν 4052 ΠΘ.VI.13 N 3232 ΠΘ.ΧΙ.11 - 

ΠΘ.Ι.12 Ν 4053 ΠΘ.VI.14 N 3233 ΠΘ.ΧΙ.12 - 

ΠΘ.Ι.13 Ν 4054 ΠΘ.VI.15 N 3234 ΠΘ.ΧΙ.13 - 

ΠΘ.Ι.14 Ν 4057 ΠΘ.VI.16 N 3235 ΠΘ.ΧΙΙ.1 Κ 3699 

ΠΘ.Ι.15 Ν 4056 ΠΘ.VI.17 - ΠΘ.ΧΙΙ.2 Κ 3697 

ΠΘ.ΙΙ.1 Κ 5578 ΠΘ.VI.18 - ΠΘ.ΧΙΙ.3 Κ 5535 

ΠΘ.ΙΙ.2 Κ 3896 ΠΘ.VI.19 - ΠΘ.ΧΙΙ.4 Ν 3302 

ΠΘ.ΙΙ.3 Κ 3897 ΠΘ.VI.20 - ΠΘ.ΧΙΙ.5 Ν 3303 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΙΙ.4 Κ 3899 ΠΘ.VIΙ.1 Κ 3886 ΠΘ.ΧΙΙ.6 Ν 3299 

ΠΘ.ΙΙ.5 Κ 3898 ΠΘ.VIΙ.2 Ν 3284 ΠΘ.ΧΙΙ.7 Ν 3300 

ΠΘ.ΙΙ.6 Κ 3895 ΠΘ.VIΙ.3 - ΠΘ.ΧΙΙ.8 Ν 3301 

ΠΘ.ΙΙ.7 - ΠΘ.VIΙΙ.1 Κ 5580 ΠΘ.ΧΙΙ.9 - 

ΠΘ.ΙΙ.8 - ΠΘ.VIΙΙ.2 Κ 3705 ΠΘ.ΧΙΙ.10 - 

ΠΘ.ΙΙ.9 - ΠΘ.VIΙΙ.3 - ΠΘ.ΧΙΙ.11 - 

ΠΘ.ΙΙΙ.1 Κ 3901 ΠΘ.VIΙΙ.4 Μ 6592α ΠΘ.ΧΙΙ.12 - 

ΠΘ.ΙΙΙ.2 Κ 5536 ΠΘ.VIΙΙ.5 Μ 6592β ΠΘ.ΧΙΙ.13 - 

ΠΘ.ΙΙΙ.3 Κ 3900 ΠΘ.VIΙΙ.6 - ΠΘ.ΧΙΙ.14 Κ 4097 

ΠΘ.ΙΙΙ.4 - ΠΘ.VIΙΙ.7 Ε 3470 ΠΘ.ΧΙΙΙ.1 Κ 3905 

ΠΘ.ΙV.1 K 5576 ΠΘ.VIΙΙ.8 - ΠΘ.ΧΙΙΙ.2 - 

ΠΘ.ΙV.2 K 3891 ΠΘ.ΙΧ.1 Κ 5209 ΠΘ.ΧΙΙΙ.3 - 

ΠΘ.ΙV.3 K 3892 ΠΘ.ΙΧ.2 Κ 5208 ΠΘ.ΧΙΙΙ.4 - 

ΠΘ.ΙV.4 K 3893 ΠΘ.ΙΧ.3 Κ 3852 ΠΘ.ΧΙΙΙ.5 - 

ΠΘ.ΙV.5 K 3890 ΠΘ.ΙΧ.4 - ΠΘ.ΧΙΙΙ.6 - 

ΠΘ.ΙV.6 K 3863 ΠΘ.ΙΧ.5 α-β Κ 3856 ΠΘ.ΧΙΙΙ.7 - 

ΠΘ.ΙV.7 K 3889 ΠΘ.ΙΧ.6 Κ 3849 ΠΘ.ΧIV.1 Κ 3903 

ΠΘ.ΙV.8 K 3895 ΠΘ.ΙΧ.7 - ΠΘ.ΧIV.2 Ε 3964 

ΠΘ.ΙV.9 M 5699 ΠΘ.ΙΧ.8 Κ 3851 ΠΘ.ΧIV.3 Ε 4129 

ΠΘ.ΙV.10 N 3219 ΠΘ.ΙΧ.9 Κ 3850 ΠΘ.ΧIV.4 Ε 3976 

ΠΘ.ΙV.11 - ΠΘ.Χ.1 Κ 5569 ΠΘ.ΧIV.5 Ε 3975 

ΠΘ.ΙV.12 - ΠΘ.Χ.2 - ΠΘ.ΧIV.6 Ε 3977 

ΠΘ.ΙV.13 - ΠΘ.Χ.3 Κ 3854 ΠΘ.ΧIV.7 α-β Ε 3968 

ΠΘ.V.1 K 3858 ΠΘ.Χ.4 Κ 3853 ΠΘ.ΧIV.8 Ε 3969 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.V.2 K 38659 ΠΘ.Χ.5 - ΠΘ.ΧIV.9 Μ 4694 

ΠΘ.V.3 K 3857 ΠΘ.Χ.6 - ΠΘ.ΧIV.10 Μ 4755 

ΠΘ.VI.1 K 4162 ΠΘ.Χ.7 - ΠΘ.ΧIV.11 Ν 3218 

ΠΘ.VI.2 K 4163 ΠΘ.Χ.8 - ΠΘ.ΧIV.12 - 

ΠΘ.ΧIV.13 - ΠΘ.ΧVΙ.15 - 22 - ΠΘ.ΧVΙΙΙ.16 Ν 4022 

ΠΘ.ΧIV.14 - ΠΘ.ΧVΙ.23 Κ 3211 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.17 Ν 4018 

ΠΘ.ΧIV.15 - ΠΘ.ΧVΙΙ.1 Κ 3620 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.18 Ν 4025 

ΠΘ.ΧIV.16 - ΠΘ.ΧVΙΙ.2 Κ 3622 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.19 - 28 - 

ΠΘ.ΧIV.17 - ΠΘ.ΧVΙΙ.3 Δ 5188 ΠΘ.ΧΙΧ.1 α-β Κ 5585 

ΠΘ.ΧIV.18 - ΠΘ.ΧVΙΙ.4 - 21 - ΠΘ.ΧΙΧ.2 Ν 4058 

ΠΘ.ΧIV.19 - ΠΘ.ΧVΙΙ.22 Ε 3292 ΠΘ.ΧΙΧ.3 Ν 4059 

ΠΘ.ΧIV.20 - ΠΘ.ΧVΙΙ.23 Ε 3293 ΠΘ.ΧΙΧ.4 Ν 4060 

ΠΘ.ΧIV.21 - ΠΘ.ΧVΙΙ.24 Ε 3294 ΠΘ.ΧΙΧ.5 Ν 4061 

ΠΘ.ΧIV.22 - ΠΘ.ΧVΙΙ.25 Ε 3295 ΠΘ.ΧΙΧ.6 Ν 4062 

ΠΘ.ΧIV.23 - ΠΘ.ΧVΙΙ.26 Ε 3306 ΠΘ.ΧΙΧ.7 Ν 4063 

ΠΘ.ΧIV.24 Ν 3288 ΠΘ.ΧVΙΙ.27 α-β-γ Ε 3307 ΠΘ.ΧΙΧ.8 Ν 4064 

ΠΘ.ΧV.1 Κ 3963 ΠΘ.ΧVΙΙ.28 Ε 3380 ΠΘ.ΧΙΧ.9 Ν 4065 

ΠΘ.ΧV.2 Κ 3177 ΠΘ.ΧVΙΙ.29 Ε 3368 ΠΘ.ΧΙΧ.3 Ν 4066 

ΠΘ.ΧV.3 Κ 3183 ΠΘ.ΧVΙΙ.30 Ε 3425 ΠΘ.ΧΙΧ.11- 12 - 

ΠΘ.ΧV.4 Κ 3940 ΠΘ.ΧVΙΙ.31 Ε 3426 ΠΘ.ΧΧ.1- 13 - 

ΠΘ.ΧV.5 Κ 3942 ΠΘ.ΧVΙΙ.32 Ε 3427 ΠΘ.ΧΧΙ.1 Κ 8682 

ΠΘ.ΧV.6 Κ 3945 ΠΘ.ΧVΙΙ.33 Ε 3461 ΠΘ.ΧΧΙ.2 K 8742 

ΠΘ.ΧV.7 Κ 3946 ΠΘ.ΧVΙΙ.34 Ε 3428 ΠΘ.ΧΧΙ.3 - 8 - 

ΠΘ.ΧV.8 Κ 3939 ΠΘ.ΧVΙΙ.35 Ε 3372 ΠΘ.ΧΧΙ.9 K 3840 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧV.9 Κ 3948 ΠΘ.ΧVΙΙ.36 α-β-γ Ε 3803 ΠΘ.ΧΧΙ.10 - 

ΠΘ.ΧV.10 Κ 3947 ΠΘ.ΧVΙΙ.37 Ε 3448 ΠΘ.ΧΧΙ.11 K 3843 

ΠΘ.ΧV.11 -14 - ΠΘ.ΧVΙΙ.38 Ε 3799 ΠΘ.ΧΧΙ.12 - 

ΠΘ.ΧV.15 Κ 3955 ΠΘ.ΧVΙΙ.39 Ε 3596 ΠΘ.ΧΧΙ.13 α-β Κ 3842 

ΠΘ.ΧV.16 Κ 3956 ΠΘ.ΧVΙΙ.40 α-β Ε 3449 ΠΘ.ΧΧΙ.14 α-β Κ 3841 

ΠΘ.ΧV.17 Κ 3953 ΠΘ.ΧVΙΙ.41 Ε 3800 ΠΘ.ΧΧΙ.15 Ε 3334 

ΠΘ.ΧV.18 Κ 3951 ΠΘ.ΧVΙΙ.42 Ε 3297 ΠΘ.ΧΧΙ.16 -31 - 

ΠΘ.ΧV.19 - 24 - ΠΘ.ΧVΙΙ.43 Ε 3296 ΠΘ.ΧΧΙ.32 Κ 3844 

ΠΘ.ΧV.25 Κ 3185 ΠΘ.ΧVΙΙ.44 α-β-γ Ε 3801 ΠΘ.ΧΧΙ.33 α-β-γ-
δ 

Μ 7708 α-δ 

ΠΘ.ΧV.26 Κ 3938 ΠΘ.ΧVΙΙ.45 Ε 3432 ΠΘ.ΧΧΙ.34 - 47 - 

ΠΘ.ΧV.27 - ΠΘ.ΧVΙΙ.46 Ε 3431 ΠΘ.ΧΧΙΙ.1 α-β Μ 4706 

ΠΘ.ΧV.28 Κ 3964 ΠΘ.ΧVΙΙ.47 Ε 3436 ΠΘ.ΧΧΙΙ.2 - 7 - 

ΠΘ.ΧV.29 Κ 4038 ΠΘ.ΧVΙΙ.48 - ΠΘ.ΧΧΙΙ.8 Κ 3831 

ΠΘ.ΧV.30 - 75 - ΠΘ.ΧVΙΙΙ.1 Μ 4697 ΠΘ.ΧΧΙΙ.9 Ε 3326 

ΠΘ.ΧVΙ.1 Κ 3200 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.2 Μ 4715 ΠΘ.ΧΧΙΙ.10 - 12 - 

ΠΘ.ΧVΙ.2 Κ 3206 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.3 Ν 4014 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.1 Μ 5356 

ΠΘ.ΧVΙ.3 Κ 3201 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.4 Ν 4015 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.2 Μ 5356 

ΠΘ.ΧVΙ.4 Κ 3202 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.5 Ν 4016 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.3 Κ 3739 

ΠΘ.ΧVΙ.5 Κ 3203 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.6 Ν 4017 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.4 Κ 3740 

ΠΘ.ΧVΙ.6 Κ 3204 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.7 Ν 4026 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.5 Κ 3741 

ΠΘ.ΧVΙ.7 Κ 3205 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.8 Ν 4027 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.6 Κ 4101 

ΠΘ.ΧVΙ.8 Κ 3212 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.9 Ν 4028 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.7 Κ 3748 

ΠΘ.ΧVΙ.9 Κ 3213 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.10 Ν 4029 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.8 Κ 3753 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧVΙ.10 Κ 3214 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.11 Ν 4019 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.9 Κ 8756 

ΠΘ.ΧVΙ.11 Κ 3297 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.12 Ν 4020 ΠΘ.ΧΧΙΙΙ.10-29 - 

ΠΘ.ΧVΙ.12 Κ 3208 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.13 Ν 4021 ΠΘ.ΧΧIV.1 K 8106 

ΠΘ.ΧVΙ.13 Ε 3455 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.14 Ν 4023 ΠΘ.ΧΧIV.2 Κ 8107 

ΠΘ.ΧVΙ.14 Μ 5331 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.15 Ν 4024 ΠΘ.ΧΧIV.3 Κ 3707 

ΠΘ.ΧΧIV.4 Κ 3706 ΠΘ.ΧΧΧ.6 Ν 4039 ΠΘ.ΧΧΧVI.2 K 3908 

ΠΘ.ΧΧIV.5 Κ 3708 ΠΘ.ΧΧΧ.7 Ν 4040 ΠΘ.ΧΧΧVI.3 K 3909 

ΠΘ.ΧΧIV.6 Κ 3709 ΠΘ.ΧΧΧ.8 Ν 4041 ΠΘ.ΧΧΧVI.4 K 3910 

ΠΘ.ΧΧIV.7 Κ 3710 ΠΘ.ΧΧΧ.9 Ν 4042 ΠΘ.ΧΧΧVI.5 K 3919 

ΠΘ.ΧΧIV.8 Κ 3711 ΠΘ.ΧΧΧ.10 Ν 4043 ΠΘ.ΧΧΧVI.6 K 3912 

ΠΘ.ΧΧIV.9 Κ 3712 ΠΘ.ΧΧΧ.11 Ν 4034 ΠΘ.ΧΧΧVI.7 K 3918 

ΠΘ.ΧΧIV.10 Κ 3713 ΠΘ.ΧΧΧ.12 Ν 4935 ΠΘ.ΧΧΧVI.8 K 9062 

ΠΘ.ΧΧIV.11 Κ 3714 ΠΘ.ΧΧΧ.13 Ν 4036 ΠΘ.ΧΧΧVI.9 K 9063 

ΠΘ.ΧΧIV.12 Κ 3715 ΠΘ.ΧΧΧ.14 Ν 4037 ΠΘ.ΧΧΧVI.10 K 9064 

ΠΘ.ΧΧIV.13 Κ 3718 ΠΘ.ΧΧΧ.15 Ν 4038 ΠΘ.ΧΧΧVI.11 K 9065 

ΠΘ.ΧΧIV.14 Κ 3716 ΠΘ.ΧΧΧ.16 Ν 4044 ΠΘ.ΧΧΧVI.12 K 9066 

ΠΘ.ΧΧIV.15 Κ 3717 ΠΘ.ΧΧΧ.17 Ν 4045 ΠΘ.ΧΧΧVI.13 K 9067 

ΠΘ.ΧΧIV.16 Κ 3719 ΠΘ.ΧΧΧ.18 - 20 - ΠΘ.ΧΧΧVI.14 K 9068 

ΠΘ.ΧΧIV.17 Κ 3721 ΠΘ.ΧΧΧΙ.1 Κ 8751 ΠΘ.ΧΧΧVI.15 K 9069 

ΠΘ.ΧΧIV.18 Κ 3720 ΠΘ.ΧΧΧΙ.2 Κ 4233 ΠΘ.ΧΧΧVI.16 K 9070 

ΠΘ.ΧΧIV.19 Ε 3323 ΠΘ.ΧΧΧΙ.3 Κ 5523 ΠΘ.ΧΧΧVI.17 K 9071 

ΠΘ.ΧΧIV.20 Ε 3298 ΠΘ.ΧΧΧΙ.4-16 - ΠΘ.ΧΧΧVI.18 K 9072 

ΠΘ.ΧΧIV.21 - 39 - ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.1 Κ 5582 ΠΘ.ΧΧΧVI.19 K 9073 

ΠΘ.ΧΧV.1 Κ 3765 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.2 Κ 4223 ΠΘ.ΧΧΧVI.20 K 9074 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧΧV.2 Ε 3322 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.3 Ν 3220 ΠΘ.ΧΧΧVI.21 K 9075 

ΠΘ.ΧΧV.3 Ε 3299 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.4 Ν 3222 ΠΘ.ΧΧΧVI.22 K 9076 

ΠΘ.ΧΧV.4 Ε 3300 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.5 Ν 3229 ΠΘ.ΧΧΧVI.23  K 9077 

ΠΘ.ΧΧV.5 Ε 3336 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.6 Ν 3230 ΠΘ.ΧΧΧVI.24 K 3883 

ΠΘ.ΧΧV.6 Ε 3373 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.7 Ν 3231 ΠΘ.ΧΧΧVI.25 - 
30 

- 

ΠΘ.ΧΧV.7 - 18 - ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.8 Ν 3226 ΠΘ.ΧΧΧVII.1 K 4159 

ΠΘ.ΧΧV.19 Κ 3759 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.9 Ν 3227 ΠΘ.ΧΧΧVII.2 K 3873 

ΠΘ.ΧΧV.20 Κ 3758 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.10 Ν 3228 ΠΘ.ΧΧΧVII.3 K 3871 

ΠΘ.ΧΧV.21 Κ 3757 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.11 Ν 3223 ΠΘ.ΧΧΧVII.4 K 3872 

ΠΘ.ΧΧV.22 Κ 3764 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.12 Ν 3224 ΠΘ.ΧΧΧVII.5 E 3318 

ΠΘ.ΧΧV.23 Ε 3802 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.13 Ν 3225 ΠΘ.ΧΧΧVII.6 E 3288 

ΠΘ.ΧΧV.24 -25 - ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.14 Ν 3221 ΠΘ.ΧΧΧVII.7 M 4717 

ΠΘ.ΧΧV.26 Κ 3762 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.15 - 24 - ΠΘ.ΧΧΧVII.8 M 4716 

ΠΘ.ΧΧV.27 α-δ Ε 3305 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.1 K 4235 ΠΘ.ΧΧΧVII.9 M 5353 

ΠΘ.ΧΧVΙ.1 Κ 4034 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.2 N 3236 ΠΘ.ΧΧΧVII.10 M 5353 

ΠΘ.ΧΧVΙ.2 - 5 - ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.3 N 3237 ΠΘ.ΧΧΧVII.11 - 
28 

- 

ΠΘ.ΧΧVΙΙ.1 Κ 5567 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.4 N 3238 ΠΘ.ΧΧΧVIII.1 K 3339 

ΠΘ.ΧΧVΙΙ.2 Κ 5549 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.5 N 3239 ΠΘ.ΧΧΧVIII.2 K 3336 

ΠΘ.ΧΧVΙΙ.3 Ε 3324 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.6 - 10 - ΠΘ.ΧΧΧVIII.3 K 3329 

ΠΘ.ΧΧVΙΙ.4 - 5 - ΠΘ.ΧΧΧV.1 K 8735 ΠΘ.ΧΧΧVIII.4 K 3327 

ΠΘ.ΧΧVΙΙΙ.1 Κ 5549 ΠΘ.ΧΧΧV.2 K 5530 ΠΘ.ΧΧΧVIII.5 K 3325 

ΠΘ.ΧΧVΙΙΙ.2 - 4 - ΠΘ.ΧΧΧV.3 N 3207 ΠΘ.ΧΧΧVIII.6 K 3320 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧΧΙΧ.1 Κ 4128 ΠΘ.ΧΧΧV.4 N 3208 ΠΘ.ΧΧΧVIII.7 K 3319 

ΠΘ.ΧΧΙΧ.2 - 10 - ΠΘ.ΧΧΧV.5 N 3209 ΠΘ.ΧΧΧVIII.8 K 3324 

ΠΘ.ΧΧΙΧ.11 Κ 4142 ΠΘ.ΧΧΧV.6 N 3210 ΠΘ.ΧΧΧVIII.9 K 3345 

ΠΘ.ΧΧΙΧ.12 - ΠΘ.ΧΧΧV.7 N 3211 ΠΘ.ΧΧΧVIII.10 K 3343 

ΠΘ.ΧΧΧ.1 Κ 5563 ΠΘ.ΧΧΧV.8 N 3212 ΠΘ.ΧΧΧVIII.11 K 3313 

ΠΘ.ΧΧΧ.2 Κ 5546 ΠΘ.ΧΧΧV.9 - 19 - ΠΘ.ΧΧΧVIII.12 K 3344 

ΠΘ.ΧΧΧ.3 -5 - ΠΘ.ΧΧΧVI.1 K 4161 ΠΘ.ΧΧΧVIII.13 K 3346 

ΠΘ.ΧΧΧVIII.14 - 
86 

- ΠΘ.ΧΧΧIX.47 K 3406 ΠΘ.XLV.6 Κ 3583 

ΠΘ.ΧΧΧIX.1 K 3338 ΠΘ.ΧΧΧIX.48 K 3407 ΠΘ.XLV.7 Κ 3585 

ΠΘ.ΧΧΧIX.2 K 3421 ΠΘ.ΧΧΧIX.49 - 
65 

- ΠΘ.XLV.8 Κ 3591 

ΠΘ.ΧΧΧIX.3 K 3420 ΠΘ.ΧΧΧIX.66 K 3411 ΠΘ.XLV.9 Κ 3592 

ΠΘ.ΧΧΧIX.4 K 3347 ΠΘ.ΧΧΧIX.67 K 3412 ΠΘ.XLV.10 Κ 3587 

ΠΘ.ΧΧΧIX.5 K 3348 ΠΘ.ΧΧΧIX.68 K 3413 ΠΘ.XLV.11 Κ 3598 

ΠΘ.ΧΧΧIX.6 K 3351 ΠΘ.ΧΧΧIX.69 K 3415 ΠΘ.XLV.12 Κ 3597 

ΠΘ.ΧΧΧIX.7 K 3352 ΠΘ.ΧΧΧIX.70 K 3470 ΠΘ.XLV.13 Κ 3580 

ΠΘ.ΧΧΧIX.8 K 3354 ΠΘ.ΧΧΧIX.71 - 
78 

- ΠΘ.XLV.14 Κ 3593 

ΠΘ.ΧΧΧIX.9 K 3355 ΠΘ.XL.1 K 3602 ΠΘ.XLV.15 α-β Κ 3600 

ΠΘ.ΧΧΧIX.10 K 3357 ΠΘ.XL.2 K 4103 ΠΘ.XLV.16 Κ 3599 

ΠΘ.ΧΧΧIX.11 K 3360 ΠΘ.XL.3 K 3604 ΠΘ.XLV.17- 56 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.12 K 3361 ΠΘ.XL.4 K 8756! ΠΘ.XLVΙ.1 Κ 3428 

ΠΘ.ΧΧΧIX.13 K 3362 ΠΘ.XL.5 - 9 - ΠΘ.XLVΙ.2 K 3453 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧΧΧIX.14 K 3363 ΠΘ.XLI.1 K 3521 ΠΘ.XLVΙ.3 K 3454 

ΠΘ.ΧΧΧIX.15 K 3366 ΠΘ.XLI.2 K 3530 ΠΘ.XLVΙ.4 K 3456 

ΠΘ.ΧΧΧIX.16 K 3367 ΠΘ.XLI.3 K 3534 ΠΘ.XLVΙ.5 K 3457 

ΠΘ.ΧΧΧIX.17 K 3369 ΠΘ.XLI.4 K 3225 ΠΘ.XLVΙ.6 - 38 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.18 K 3370 ΠΘ.XLI.5 K 3262 ΠΘ.XLVΙI.1 Κ 3780 

ΠΘ.ΧΧΧIX.19 K 3373 ΠΘ.XLI.6 K 3261 ΠΘ.XLVIΙ.2 Ε 3478 

ΠΘ.ΧΧΧIX.20 K 3376 ΠΘ.XLI.7 K 3260 ΠΘ.XLVIΙ.3 Ε 3479 

ΠΘ.ΧΧΧIX.21 K 3377 ΠΘ.XLI.8 K 3253 ΠΘ.XLVIΙ.4 - 19 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.22 K 3378 ΠΘ.XLI.9 K 3496 ΠΘ.XLVIΙ.20 Δ 3702 

ΠΘ.ΧΧΧIX.23 K 3379 ΠΘ.XLI.10 K 3250 ΠΘ.XLVIΙΙ.1 Κ 4170 

ΠΘ.ΧΧΧIX.24 K 3380 ΠΘ.XLI.11 K 3251 ΠΘ.XLVIΙΙ.2 Κ 4169 

ΠΘ.ΧΧΧIX.25 K 3381 ΠΘ.XLI.12 - 57 - ΠΘ.XLVIΙΙ.3 - 11 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.26 K 3382 ΠΘ.XLII.1 K 3199 ΠΘ.XLΙΧ.1- 4 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.27 K 3384 ΠΘ.XLII.2 K 3189 ΠΘ.XLΙΧ.5 Ε 3482 

ΠΘ.ΧΧΧIX.28 K 3385 ΠΘ.XLII.3 K 3190 ΠΘ.XLΙΧ.6- 7 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.29 K 3386 ΠΘ.XLII.4 K 3191 ΠΘ.L.1 K 8683 

ΠΘ.ΧΧΧIX.30 K 3387 ΠΘ.XLII.5 K 3192 ΠΘ.L.2 K 8748 

ΠΘ.ΧΧΧIX.31 K 3389 ΠΘ.XLII.6 - 13 - ΠΘ.L.3 K 8753 

ΠΘ.ΧΧΧIX.32 K 3390 ΠΘ.XLIII.1 K 3478 ΠΘ.L.4 K 3936 

ΠΘ.ΧΧΧIX.33 K 3392 ΠΘ.XLIII.2 - 29 - ΠΘ.L.5 E 3450 

ΠΘ.ΧΧΧIX.34 K 3393 ΠΘ.XLIV.1 K 3466 ΠΘ.L.6 - 18 - 

ΠΘ.ΧΧΧIX.35 K 3394 ΠΘ.XLIV.2 K 3467 ΠΘ.LI.1 K 8739 

ΠΘ.ΧΧΧIX.36 K 3395 ΠΘ.XLIV.3 K 3468 ΠΘ.LI.2 K 9078 

ΠΘ.ΧΧΧIX.37 K 3396 ΠΘ.XLIV.4 K 3469 ΠΘ.LI.3 K 3934 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.ΧΧΧIX.38 K 3397 ΠΘ.XLIV.5 K 3471 ΠΘ.LI.4 K 3929 

ΠΘ.ΧΧΧIX.39 K 3398 ΠΘ.XLIV.6 Δ 5183 ΠΘ.LI.5 E 3315 

ΠΘ.ΧΧΧIX.40 K 3399 ΠΘ.XLIV.7 Μ 7164 α-γ ΠΘ.LI.6 E 3316 

ΠΘ.ΧΧΧIX.41 K 3400 ΠΘ.XLIV.8 - 16 - ΠΘ.LI.7 E 3466 

ΠΘ.ΧΧΧIX.42 K 3401 ΠΘ.XLV.1 Κ 8105 ΠΘ.LI.8 E 3303 

ΠΘ.ΧΧΧIX.43 K 3402 ΠΘ.XLV.2 Κ 3527 ΠΘ.LI.9 E 3301 

ΠΘ.ΧΧΧIX.44 K 3403 ΠΘ.XLV.3 Κ 3565 ΠΘ.LI.10 E 3302 

ΠΘ.ΧΧΧIX.45 K 3404 ΠΘ.XLV.4 Κ 3566 ΠΘ.LI.11 E 3317 

ΠΘ.ΧΧΧIX.46 K 3405 ΠΘ.XLV.5 Κ 3567 ΠΘ.LI.12 E 3467 

ΠΘ.LI.13 E 3469 ΠΘ.LVΙ.6 Ν 3310 E.3.1 K 3637 

ΠΘ.LI.14 α-β M 5704 α-β ΠΘ.LVΙ.7 Ν 3311 E.3.2 K 3635 

ΠΘ.LI.15 - 41 - ΠΘ.LVΙ.8 Ν 3312 E.3.3 K 3629 

ΠΘ.LI.42 Κ 9082 ΠΘ.LVΙ.9 Ν 3313 E.3.4 K 3636 

ΠΘ.LIΙ.1 Κ 4149 ΠΘ.LVΙ.10 Ν 3314 E.3.5 K 3623 

ΠΘ.LIΙ.2 Κ 5544 ΠΘ.LVΙ.11 Ν 3315 E.3.6 E 3593 

ΠΘ.LIΙ.3 Κ 5542 ΠΘ.LVΙ.12 Ν 3316 E.3.7 E 3433 

ΠΘ.LIΙ.4 Κ 5533 ΠΘ.LVΙ.13 Ν 3317 E.3.8 E 3320 

ΠΘ.LIΙ.5 Κ 5547 ΠΘ.LVΙ.14 Ν 3318 E.3.9 - 10 - 

ΠΘ.LIΙ.6 Μ 4695 ΠΘ.LVΙ.15 -20 - E.3.11 K 4031 

ΠΘ.LIΙ.7 Μ 4695 ΠΘ.LVΙΙ.1 Κ 5526 E.3.12 K 3628 

ΠΘ.LIΙ.8 Ν 3213 ΠΘ.LVΙΙ.2 Κ 5521 E.3.13 K 3633 

ΠΘ.LIΙ.9 Ν 3214 ΠΘ.LVΙΙ.3 Κ 5570 E.3.14 K 3624 

ΠΘ.LIΙ.10 Ν 3215 ΠΘ.LVΙΙ.4 Κ 4155 E.3.15 - 25 - 

ΠΘ.LIΙ.11 Ν 3216 ΠΘ.LVΙΙ.5 Κ 4156 E.3.26 K 3634 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.LIΙ.12 - 18 - ΠΘ.LVΙΙ.6 Κ 5553 E.5.1 K 3724 

ΠΘ.LIΙΙ.1 Κ 3786 ΠΘ.LVΙΙ.7 Κ 5525 E.5.2 E 3439 

ΠΘ.LIΙΙ.2 Κ 5541 ΠΘ.LVΙΙ.8 Μ 4714 E.5.3 E 3440 

ΠΘ.LIΙΙ.3 Κ 5550 ΠΘ.LVΙΙ.9 - 12 - E.5.4 E 3441 

ΠΘ.LIΙΙ.4 Ν 3285 ΠΘ.LVΙΙΙ.1 Κ 5558 E.5.5 E 3313 

ΠΘ.LIΙΙ.5 Ν 3286 ΠΘ.LVΙΙΙ.2 Κ 8681 E.5.6 - 10 - 

ΠΘ.LIΙΙ.6 Ν 3287 ΠΘ.LVΙΙΙ.3 Κ 5519 E.6.1 K 3727 

ΠΘ.LIΙΙ.7 - 11 - ΠΘ.LVΙΙΙ.4 Ν 3289 E.6.2 K 3730 α-β 

ΠΘ.LIV.1 Κ 5552 ΠΘ.LVΙΙΙ.5 Ν 3290 E.6.3 Κ 3731 

ΠΘ.LIV.2 Κ 5543 ΠΘ.LVΙΙΙ.6 Ν 3291 E.6.4 Ε 3442 

ΠΘ.LIV.3 Κ 5531 ΠΘ.LVΙΙΙ.7 Ν 3202 E.6.5 Ε 3314 

ΠΘ.LIV.4 Ν 3304 ΠΘ.LVΙΙΙ.8 - 12 - E.6.6 Ε 4127 

ΠΘ.LIV.5 Ν 3305 ΠΘ.LVΙΙΙ.13 Κ 5518 E.6.7 Ε 3341 

ΠΘ.LIV.6 Ν 3306 ΠΘ.LΙΧ.1 Κ 5557 E.6.8 Ε 3335 

ΠΘ.LIV.7 - 12 - ΠΘ.LΙΧ.2 Κ 5529 E.6.9 Ε 3319 

ΠΘ.LV.1 Κ 5568 ΠΘ.LΧΙ.1 Κ 3572 E.6.10 Ε 3344 

ΠΘ.LV.2 Κ 3785 ΠΘ.LΧΙ.2 Κ 3544 E.6.11- 18 - 

ΠΘ.LV.3 Κ 5520 ΠΘ.LΧΙ.3 Κ 3545 E.6.19 Κ 3728 

ΠΘ.LV.4 Κ 3781 ΠΘ.LΧΙ.4 Κ 3546 Ε.8.1 Κ 3696 

ΠΘ.LV.5 Ν 4031 ΠΘ.LΧΙ.5 Κ 3549 Ε.8.2 - 7 - 

ΠΘ.LV.6 Ν 4032 ΠΘ.LΧΙ.6 Κ 3550 Ε.9.1 Ν 3217 

ΠΘ.LV.7 Ν 4047 ΠΘ.LΧΙ.7 Κ 3551 Ε.9.2- 3 - 

ΠΘ.LV.8 Ν 4048 ΠΘ.LΧΙ.8 Κ 3553 Ε.10.1 Κ 3790 

ΠΘ.LV.9 Ν 4033 ΠΘ.LΧΙ.9 Κ 3555 Ε.10.2 Κ 3791 
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Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΠΘ.LV.10 Ν 4030 ΠΘ.LΧΙ.10 Κ 3497 Ε.10.3 Κ 3792 

ΠΘ.LV.11 Ν 4046 ΠΘ.LΧΙ.11 Κ 3508 Ε.10.4 Κ 3794 

ΠΘ.LV.12 Ν 4032 ΠΘ.LΧΙ.12 Κ 3511 Ε.10.5 Κ 3795 

ΠΘ.LV.13 - 18 - ΠΘ.LΧΙ.13 Κ 3512 Ε.10.6 Κ 3796 

ΠΘ.LVΙ.1 Κ 4145 ΠΘ.LΧΙ.14 Κ 3509 Ε.10.7 Κ 3810 

ΠΘ.LVΙ.2 Κ 5532 ΠΘ.LΧΙ.15 - 64 - Ε.10.8 Κ 3799 

ΠΘ.LVΙ.3 Ν 3307 E.1.1 K 3805 Ε.10.9 Κ 3803 

ΠΘ.LVΙ.4 Ν 3308 E.1.2 - 4 - Ε.10.10 Κ 3820 

ΠΘ.LVΙ.5 Ν 3309 E.2.1 K 3906 Ε.10.11 Ε 3484 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 
 

Ε.10.12 Ε 3483 

Ε.10.13 Ε 3486 

Ε.10.14 Ε 3477 

Ε.10.15 Ε 3477 

Ε.10.16 Ε 3533 

Ε.10.17 Ε 3510 

Ε.10.18 Ε 3503 

Ε.10.19 Ε 4515 α 

Ε.10.20 Ε 4515 β 

Ε.10.21 - 37 - 

Ε.11.1 Κ 3817 

Ε.11.2 Ε 3506 

Ε.11.3 - 

Ε.12.1 Κ 3822 

Ε.12.2 - 3 - 

Ε.12.4 Ε 3428 

Ε.13.1 Ε 3507 

Ε.13.2 - 6 - 
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Α/Α  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 
 

ΠΥΡΑ ΙΙ.1 Κ 3969 

ΠΥΡΑ ΙΙ.2 Κ 3966 

ΠΥΡΑ ΙΙ.3 Κ 3967 

ΠΥΡΑ ΙΙ.4 Κ 3968 

ΠΥΡΑ ΙΙ.5 Κ 3970 

ΠΥΡΑ ΙΙ.6 Κ 5538 

ΠΥΡΑ ΙΙ.7 Κ 5539 

ΠΥΡΑ ΙΙ.8 Κ 3971 

ΠΥΡΑ ΙΙ.9 Κ 3973 

ΠΥΡΑ ΙΙ.10 Κ 3974 

ΠΥΡΑ ΙΙ.11 Κ 3975 

ΠΥΡΑ ΙΙ.12 Κ 3976 

ΠΥΡΑ ΙΙ.13 Κ 3977 

ΠΥΡΑ ΙΙ.14 Κ 3978 

ΠΥΡΑ ΙΙ.15 Κ 3979 

ΠΥΡΑ ΙΙ.16 Κ 3981 

ΠΥΡΑ ΙΙ.17 Κ 3980 

ΠΥΡΑ ΙΙ.18 Κ 5560 

ΠΥΡΑ ΙΙ.19 - 25 - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

N 3207 ΠΘ.ΧΧΧV.3 

N 3208 ΠΘ.ΧΧΧV.4 

N 3209 ΠΘ.ΧΧΧV.5 

N 3210 ΠΘ.ΧΧΧV.6 

N 3211 ΠΘ.ΧΧΧV.7 

N 3212 ΠΘ.ΧΧΧV.8 

Ν 3213 ΠΘ.LIΙ.8 

Ν 3214 ΠΘ.LIΙ.9 

Ν 3215 ΠΘ.LIΙ.10 

Ν 3216 ΠΘ.LIΙ.11 

Ν 3217 Ε.9.1 

Ν 3218 ΠΘ.ΧΙV.11 

N 3219 ΠΘ.ΙV.10 

N 3220 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.3 

N 3221 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.14 

N 3222 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.4 

N 3223 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.11 

N 3224 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.12 

N 3225 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.13 
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ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

N 3226 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.8 

Ν 3227 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.9 

Ν 3228 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.10 

Ν 3229 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.5 

Ν 3230 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.6 

N 3231 ΠΘ.ΧΧΧΙΙ.7 

N 3232 ΠΘ.VΙ.13 

Ν 3233 ΠΘ.VΙ.14 

Ν 3234 ΠΘ.VΙ.15 

Ν 3235 ΠΘ.VΙ.16 

N 3236 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.2 

N 3237 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.3 

N 3238 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.4 

N 3239 ΠΘ.ΧΧΧΙΙΙ.5 

Ν 3284 ΠΘ.VΙΙ.2 

Ν 3285 ΠΘ.LIΙΙ.4 

Ν 3286 ΠΘ.LIΙΙ.5 

Ν 3287 ΠΘ.LIΙΙ.6 

Ν 3288 ΠΘ.ΧΙV.24 

Ν 3289 ΠΘ.LVΙΙΙ.4 

Ν 3290 ΠΘ.LVΙΙΙ.5 

Ν 3291 ΠΘ.LVΙΙΙ.6 

Ν 3202 ΠΘ.LVΙΙΙ.7 

Ν 3293 ΠΘ.ΧΙ.6 
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ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Ν 3294 ΠΘ.ΧΙ.7 

Ν 3295 ΠΘ.ΧΙ.8 

Ν 3296 ΠΘ.ΧΙ.3 

Ν 3297 ΠΘ.ΧΙ.4 

Ν 3298 ΠΘ.ΧΙ.5 

Ν 3299 ΠΘ.ΧΙΙ.6 

Ν 3300 ΠΘ.ΧΙΙ.7 

Ν 3301 ΠΘ.ΧΙΙ.8 

Ν 3302 ΠΘ.ΧΙΙ.4 

Ν 3303 ΠΘ.ΧΙΙ.5 

Ν 3304 ΠΘ.LIV.4 

Ν 3305 ΠΘ.LIV.5 

Ν 3306 ΠΘ.LIV.6 

Ν 3307 ΠΘ.LVΙ.3 

Ν 3308 ΠΘ.LVΙ.4 

Ν 3309 ΠΘ.LVΙ.5 

Ν 3310 ΠΘ.LVΙ.6 

Ν 3311 ΠΘ.LVΙ.7 

Ν 3312 ΠΘ.LVΙ.8 

Ν 3313 ΠΘ.LVΙ.9 

Ν 3314 ΠΘ.LVΙ.10 

Ν 3315 ΠΘ.LVΙ.11 

Ν 3316 ΠΘ.LVΙ.12 

Ν 3317 ΠΘ.LVΙ.13 
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ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Ν 3318 ΠΘ.LVΙ.14 

Ν 4014 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.3 

Ν 4015 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.4 

Ν 4016 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.5 

Ν 4017 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.6 

Ν 4018 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.17 

Ν 4019 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.11 

Ν 4020 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.12 

Ν 4021 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.13 

Ν 4022 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.16 

Ν 4023 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.14 

Ν 4024 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.15 

Ν 4025 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.18 

Ν 4026 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.7 

Ν 4027 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.8 

Ν 4028 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.9 

Ν 4029 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.10 

Ν 4025 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.18 

Ν 4030 ΠΘ.LV.10 

Ν 4031 ΠΘ.LV.5 

Ν 4032 ΠΘ.LV.12 

Ν 4033 ΠΘ.LV.9 

N 4034 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.11 

N 4035 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.12 
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ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

N 4036 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.13 

N 4037 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.14 

N 4038 ΠΘ.ΧVΙΙΙ.15 

N 4039 ΠΘ.ΧΧΧ.6 

N 4040 ΠΘ.ΧΧΧ.7 

N 4041 ΠΘ.ΧΧΧ.8 

N 4042 ΠΘ.ΧΧΧ.9 

N 4043 ΠΘ.ΧΧΧ.10 

N 4044 ΠΘ.ΧΧΧ.16 

N 4045 ΠΘ.ΧΧΧ.17 

Ν 4046 ΠΘ.LV.11 

Ν 4047 ΠΘ.LV.7 

Ν 4048 ΠΘ.LV.8 

Ν 4049 ΠΘ.Ι.8 

Ν 4050 ΠΘ.Ι.9 

Ν 4051 ΠΘ.Ι.10 

Ν 4052 ΠΘ.Ι.11 

Ν 4053 ΠΘ.Ι.12 

Ν 4054 ΠΘ.Ι.13 

Ν 4055 ΠΘ.1.7 

Ν 4056 ΠΘ.Ι.15 

Ν 4057 ΠΘ.Ι.14 

Ν 4058 ΠΘ.ΧΙΧ.2 

Ν 4059 ΠΘ.ΧΙΧ.3 



329 
 

ΑΡ. ΚΑΤ/ΦΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Ν 4060 ΠΘ.ΧΙΧ.4 

Ν 4061 ΠΘ.ΧΙΧ.5 

Ν 4062 ΠΘ.ΧΙΧ.6 

Ν 4063 ΠΘ.ΧΙΧ.7 

Ν 4064 ΠΘ.ΧΙΧ.8 

Ν 4065 ΠΘ.ΧΙΧ.9 

Ν 4066 ΠΘ.ΧΙΧ.10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΦΟΥ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α  
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
 Κατα-
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α  
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
Κατα-
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

1 Κ 4098 29 Κ 4059 57 Κ 4077 85 Κ 8713 113 Κ 8710 

2 Κ 4121 30 Κ 4060 58 Κ 4076 86 Κ 8714 114 Κ 8707 

3 Κ 4122 31 Κ 4963 59 Κ 4072 87 Κ 8716 115 Κ 4029 

4 Κ 4123 32 Κ 4129 60 Κ 4032 88 Κ 8738 116 Κ 4030 

5 Κ 4042 33 Κ 4140 61 Κ 4033 89 Κ 8744 117 Κ 5586 

6 Κ 4043 34 Κ 4180 62 Κ 4073 90 Κ 8745 118 Κ 4185 

7 Κ 4055 35 Κ 8719 63 Κ 8726 91 Κ 8746 119 Κ 3965 

8 Κ 4067 36 Κ 8720 64 Κ 4120 92 Κ 8747 120 Κ 4107 

9 Κ 4131 37 Κ 8721 65 Κ 4039 93 Κ 8749 121 Κ 4284 

10 Κ 4094 38 Κ 8722 66 Κ 8755 94 Κ 8750 122 Κ 4117 

11 Κ 4093 39 Κ 8723 67 Κ 4016 95 Κ 8629 123 Κ 4028 

12 Κ 4065 40 Κ 8724 68 Κ 4086 96 Κ 5209 124 Κ 4027 

13 Κ 4064 41 Κ 4057 69 Κ 4036 97 Κ 5574 125 Κ 4079 

14 Κ 4146 42 Κ 4100 70 Κ 3988 98 Κ 8736     

15 Κ 4095 43 Κ 3874 71 Κ 8690 99 Κ 8737     

16 Κ 4113 44 Κ 4071 72 Κ 8689 100 Κ 8711     

17 Κ 4104 45 Κ 4102 73 Κ 4110 101 Κ 5572     

18 Κ 4127 46 Κ 8717 74 Κ 8754 102 Κ 8705     
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Α/Α  
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
 Κατα-
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α  
Κατα- 
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

Α/Α 
Κατα-
λόγου 

Αριθμός 
Κατ/φής 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

19 Κ 4132 47 Κ 8718 75 Κ 4112 103 Κ 8685     

20 Κ 5556 48 Κ 4052 76 Κ 4105 104 Κ 8706     

21 Κ 4130 49 Κ 4045 77 Κ 8692 105 Κ 8708     

22 Κ 5556 50 Κ 4048 78 Κ 8684 106 Κ 8740     

23 Κ 4141 51 Κ 49049 79 Κ 4171 107 Κ 8741     

24 Κ 4061 52 Κ 4053 80 Κ 8686 108 Κ 8743     

25 Κ 4062 53 Κ 4068 81 Κ 8687 109 Κ 8752     

26 Κ 3465 54 Κ 4126 82 Κ 8697 110 Κ 8688     

27 Κ 3887 55 Κ 4047 83 Κ 8698 111 Κ 8695     

28 Κ 4058 56 Κ 4125 84 Κ 8712 112 Κ 8709     
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΔΩΛΙΩΝ  
ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΦΟΥ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

1 Ε 3468 

2 Ε 3321 

3 Ε 3312 

4 Ε 3289 

5 Ε 3471 

6 - 
7 Ε 3304 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΛΥΧΝΩΝ  
ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΦΟΥ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

1 Κ 5561 

2 Κ 5524 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΦΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΙΔ΄ΕΠΚΑ ΛΑΜΙΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΔ΄ΕΠΚΑ 

1 Δ 3703 
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