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χονται από τις νεότερες ανασκαφές της Κασσώπης' με σκοπό τη διερεύνη- 
ση του θέματος της κατασκευής και ανάρτησής τους από τον αργαλειό.

Από αρχαίες πηγές (Πολυδεύκονς Ονομαστικόν 7.36)2 και τις απεικο
νίσεις αργαλειών3 συμπεραίνουμε ότι οι αγνύθες χρησιμοποιήθηκαν κυ
ρίως για καθαρά πρακτικό σκοπό, δηλαδή να διατηρούν με το βάρος τους 
στην κατάλληλη θέση τα νήματα του στημονιού κατά τη λειτουργία του κα- 
τακόρυφου αργαλειού4.

Ωστόσο ο ακριβής τρόπος με τον οποίο οι αγνύθες προσαρτώνταν στα 
νήματα του στημονιού δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτός. Όπως προκύπτει 
από τα αρχαιολογικά δεδομένα και κυρίως από απεικονίσεις σε αγγεία αρ
γαλειών με αγνύθες, η συνήθης μέθοδος είναι εκείνη, κατά την οποία οι 
αγνύθες προσαρτώνταν απευθείας στα νήματα του στημονιού.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που δίδουν οι τέσσερις σκύφοι 
καβειρικού τύπου5 (πίν. 1), στους οποίους εικονίζεται όρθιος αργαλειός με

τις αγνύθες που έφεραν σε φως οι νεότερες ανασκαφικές έρευνες (1977-1983) στην Κασσώ- 
πη. Οι ανασκαφές έγιναν από την Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή 
Σ. Δάκαρη. το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Βε
ρολίνου με τους αρχαιολόγους-αρχιτέκτονες W. Hoepfner και Ε. L. Schwandner. Σχετική βι
βλιογραφία βλ. παρακάτω σ. 456. σημ. 1. Για μία πρώτη αναφορά στις αγνύθες από την Κασ- 
σώπη βλ. Chr. Tzouvara-Souli. «Seal-impressions on loomweights from Cassope/Epims I. The 
Numismatic types» στο Archivi e Sigilli nel Mondo Ellenistico, Torino, Villa Gualino 13-16 
Gennaio 1993 υπό εκτύπακιη στο Supplements του BCH 1995.

1. Για την Κασσώπη γενικά Dakaris. Cassopaia. σ. 101-102 και 390-394. Δάκαρη. Κασ- 
σώπη. σ. 9 κε.. Polis I. σ. 75 κε.

2. Για άλλες αναφορές στην αρχαία Γραμματεία βλ. στη λέξη λαιαί, Πλουτ. 2.156β, Αρι- 
στοτ. Περί ζώων γενέσ. 1.4.36 (717α Loeb) και 5.7.26 (278b), Ησύχιο στη λ. λεάς. Ετυμ. Μέ- 
γα λ. λέα.

3. Για την αρχαιότερη απεικόνιση του όρθιου ή «ομηρικού» αργαλειού σε κορινθιακό 
αρύβαλλο βλ. GI. Weinberg-S. S. Weinberg, «Arachne of Lydia at Corinth», The Aegean and 
the near East. Studies presented to Hetty Goldman, New York 1956. σ. 262-267. πίν. 33. Βλ. 
και Ch. Κ. Williams II - J. E. Fisher. Corinth 1972: «The Forum Area». Hesperia 42 (1973), σ. 
13 σημ. 13 και για την ερμηνεία της σκηνής βλ. Gl. Weinberg - S.S. Weinberg. ό.π., σ. 262 κε. 
Πρβλ. Μ. I. Picard - Schmitter, στο RA 1964, σ. 47 κε. Βλ. και Χρ. Καρόαρά. «Αθηνά Φοι
νίκη», AAA III (1970). I. σ. 95. Για τις παραστάσεις αργαλειών με αγνύθες σε αγγεία βλ. Μ. 
Hoffmann. «The Warp-Weighted Loom», Studia Norvegica 14(1964). σ. 297 κε. με την παλαι- 
ότερη βιβλιογραφία συγκεντρωμένη.

4. Για τους αργαλειούς βλ. Pnyx I, σ. 65-79 με την παλαιότερη βιβλιογραφία. Σχετικά 
και Crowfoot, σ. 37. Forbes. Studies IV, σ. 203.

5. Για τους σκύφους D. Η. Walters. «Odysseus and Kirke», JHS 13 (1892-93), σ. 8, 
Crowfoot, σ. 41. εικ. 4, Wilson. The Clothing, σ. 17, εικ. 5, πίν. IV.
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αγνύθες'που φέρουν τη διαμπερή οπή ανάρτησης1. Εξάλλου τον ίδιο τρό
πο ανάρτησης των αγνύθων διακρίνουμ£ σε ερυθρόμορφο σκύφο με την 
Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο εμπρός σε όρθιο «ομηρικού τύπου» αργαλειό2 
(πίν. 2), καθώς και σε υδρία από τη Βάρη Αττικής του 430 π.Χ., στην οποία 
ο όρθιος αργαλειός έχει δέκα αγνύθες που δένονται απευθείας στα νήμα
τα του στημονιού, ενώ δίπλα εκτυλίσσεται οικογενειακή σκηνή μητέρας, 
τροφού και νηπίου3. Ο μεγάλος αριθμός αγνύθων, που φέρουν τη διαμπε
ρή οπή κοντά στην κορυφή4 (πίν. 3-4), επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπί
στωση.

Ένας άλλος διαφορετικός τρόπος ανάρτησης των αγνύθων προκύπτει 
από τη μελανόμορφη λήκυθο του ζωγράφου του Αμαση που χρονολογείται 
γύρω στα 560 π.Χ. και απεικονίζει όρθιο αργαλειό. Στον αργαλειό αυτό τα 
νήματα του στημονιού δένονται σε μετάλλινους κρίκους προσαρμοσμένους 
στη διαμπερή οπή των αγνύθων5 (πίν. 5).

Ανάλογο παράδειγμα και πιθανόν μοναδικό μέχρι σήμερα παρέχει πυ- 
ραμιδόσχημη αγνύθα που βρίσκεται στο Βρεταννικό Μουσείο, η οποία δια
τηρεί το μετάλλινο κρίκο, ενώ σε μια από τις πλευρές φέρει ανάγλυφη πα- 

, ράσταση γυναικείας μορφής, ίσως νήθουσας6 (πίν. 6).
Από τη Δήλο εξάλλου προέρχεται πυραμιδόσχημη αγνύθα με υπολείμ

ματα μετάλλου στην οπή ανάρτησης, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται αν 
πρόκειται για μετάλλινο κρίκο ή ράβδο7.

Από τα αρχαιολογικά δεδομένα επισημαίνεται και ένας τρίτος τρόπος 
ανάρτησης των αγνύθων στον αργαλειό, σύμφωνα με τον οποίο τα νήμα
τα του στημονιού προσαρτώνταν σε ξύλινες ή και μετάλλινες ράβδους, που 
διαπερνούν την οπή στην κορυφή της αγνύθας.

Στις ανασκαφές της Νεμέας το 1978 βρέθηκαν δύο πήλινες αγνύθες κω

1. Σχετικά Β. Κ. McLauchlin, «New Evidence on the Mechanics of Loom Weights», AjA 
85(1981). o. 77 κε.

2. Crowfoot, o. 42 σημ. 2. Forbes, Studies IV. o. 203 εικ. 29, Wilson, The Clothing, o. 17- 
18, εικ. 6, S. Karouzou. The Amasis Painter, Oxford 1956, o. 44.

3. Για την υδρία CVA, Robinson Collection fasc. 2. III. πίν. 43, σ. 31-32.
4. Ενδεικτικά βλ. τις αγνύθες με αριθμούς 5/60 και 5/132 από την Κασσώπη.
5. Για τη λήκυθο βλ. συγκεντρωμένη βιβλιογραφία Τζουβάρα. «Αγνύθες». σ. 13 και σημ.

3. Σχετικά και Dietrich von Bothmer. The Amasis Painter and his World, Vase-Painting in 
sixth-century B. C. Athens, The J. Paul Getty Museum 1985, σ. 185-187.

6. Crowfoot, o. 43, Πρβλ. Pnyx I, o. 68 και σημ. 57 με σχετικές επιφυλάξεις για την ερ
μηνεία της μορφής.

7. Για την αγνύθα Delos 18, σ. 154 αρ. 72α, Β 1250. Σχετικά Pnyx I. σ. 69 σημ. 58 και 
Corinth XII, σ. 147 αρ. 4. Βλ. και Β. Κ. McLauchlin, AjA 85 (1981), σ. 84.
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νικού τύπου, αποκεκρουμένες στην κορυφή τους, στο ύψος της διαμπερούς 
οπής, οι οποίες σώζουν τμήμα της ξύλινης ράβδου1. Η πίεση, που προκά- 
λεσε η ξύλινη ράβδος, ευθύνεται σύμφωνα με την ανασκαφέα και για το 
σπάσιμο της κορυφής των αγνύθων2 (πίν. 7-8).

Για τη νέα αυτή πρακτική ανάρτησης διαφωτιστικά είναι επίσης τα 
σφραγίσματα που απαντούν σε αγνύθες κωνικού τύπου από την Κόρινθο3 
και την Αθήνα4 5. Πρόκειται για τέσσερις αγνύθες του 4ου/3ου αι. π.Χ. από 
την Κόρινθο (πίν. 9α-δ) και δύο του 3ου αι. π.Χ. από την Αθήνα (πίν. 10α- 
β), στα σφραγίσματα των οποίων εικονίζονται κωνικού επίσης τύπου 
αγνύθες με ξύλινες ή μετάλλινες ράβδους.

Στον κατάλογο αυτό των αγνύθων έρχονται να προστεθούν δύο ακόμη 
πήλινες αγνύθες κωνικού τύπου που προέρχονται από τις νεότερες ανα- 
σκαφές στην Κασσώπη. Είναι οι αγνύθες με αριθμούς ευρετηρίου 7c/3 (πίν.
11)και 2 /14s (πίν. 12), οι οποίες διατηρούν στην οπή ανάρτησης τμήμα της 
ξύλινης ράβδου. Η κορυφή είναι αποκεκρουμένη και στις δύο αγνύθες πι
θανόν λόγω της πίεσης που προκάλεσε η διόγκωση της ράβδου, όπως στις 
αγνύθες της Νεμέας6.

Για τους λόγους που επέβαλαν τη νέα μέθοδο ανάρτησης των αγνύθων, 
η έρευνα προσπάθησε να δώσει ορισμένες ερμηνείες7. Ως κυριότερη θεωρεί 
τη μικρή διάμετρο της οπής ανάρτησης, η οποία διαπιστώνεται σε πολλές

1. Πρόκειται για τις αγνύθες με αριθμό ευρετηρίου TC85a. b και TC99a, b. Σχετικά Β. 
Κ. McLauchlin, AjA 85(1981). σ. 79 κε.

2. Σχετικά Β. Κ. McLauchlin. AjA 85 (1981), σ. 79 σημ. 4.
3. Για τις αγνύθες από την Κόρινθο βλ. Corinth XII, ο. 147 και σημ. 4. Πρόκειται για 

τις αγνύθες με αριθμούς 1145 εικ. 25 και 1153, 1164. 1165, εικ. 27.
4. Σχετικά Pnyx I. σ. 9 εικ. 39 αρ. 139-140.
5. Οι αγνύθες προέρχονται από τα σπίτια 7 και 2 αντίστοιχα. Για τις οικοδομικές φά

σεις του σπιτιού 2 και την άποψη ότι πρόκειται για κατάστημα σύμφωνα με τα πορίσματα 
των ανασκαφών. Σ. Δάκαρη. «Ανασκαφή στην Κασσώπη Ηπείρου». Πραχτ. 1978, σ. 103-104. 
Σύμφωνα με τα κινητά ευρήματα η πρώτη οικοδομική φάση του σπιτιού 7 ανέρχεται στον 
4ο αι. π.Χ.. ενώ στους τρεις αιώνες, που άκμασε η πόλη, δέχτηκε τροποποιήσεις στις εσω
τερικές διαιρέσεις. Ωστόσο δεν είναι εφικτή μία διάκριση των οικοδομικών φάσεων από την 
έλλειψη στρωματογραφικών επιχώσεων. Όσον αφορά το χώρο c. από τον οποίο προέρχεται 
η αγνύθα. είχε χρησιμεύσει ως οίκος στην πρώτη οικοδομική φάση, ενώ στις νεότερες φά
σεις ως πυθεών. Σχετικά Σ. Δάκαρη, «Ανασκαφή Κασσώπης», Πραχτ. 1982, σ. 80-81. εικ. 1, 
βλ. του ίδιου Κασσώπη, σ. 52. Τέλος, η αγνύθα 2/14 βρέθηκε στην επίχωση και τα νομίσμα
τα που ανήκουν στην ομάδα αυτή χρονολογούνται από τον 3ο μέχρι και το 2ο αι. π.Χ.

6. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
7. Σχετικά Β. Κ. McLauchlin, AjA 85(1981). σ. 80 κε.
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αγνύθες με αποτέλεσμα να διέρχεται ένα μόνο νήμα και όχι δέσμη. Μία 
δεύτερη ερμηνεία συνδέεται με την ευστάθεια και στερεότητα των νημάτων 
στον αργαλειό, η οποία επιτυγχανόταν με την ανάρτησή τους μέσω των ξύ
λινων ή μετάλλινων ράβδων και όχι απευθείας από την οπή.

Τέλος το είδος των αγνύθων καθόρισε και τον τρόπο ανάρτησής τους. 
Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα πρόκειται για αγνύθες κωνικού 
τύπου, όπως είναι και οι αγνύθες της Κασσώπης1.

Το χρόνο καθιέρωσης της νέας αυτής πρακτικής2 τον δίνουν τα μέχρι 
σήμερα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα" σύμφωνα με τα οποία η Κόρινθος 
είναι εκείνη, η οποία υιοθετεί τον τρόπο αυτό ανάρτησης των αγνύθων γύ
ρω στο 600 π.Χ., αν δεχθούμε ότι στον πρώιμο Κορινθιακό αρύβαλλο με 
τους όρθιους αργαλειούς απεικονίζονται ξύλινοι ράβδοι3 (πίν. 13-14α). Η 
πρακτική αυτή ήταν σε χρήση στην Κόρινθο τον 4ο και 3ο αι. π.Χ.4, στην 
Αθήνα τον 3ο αι. π.Χ.5 και στη Νεμέα τον Ιο αι. π.Χ.6. Για τις αγνύθες της 
Κασσώπης μία γενική χρονολογική κατάταξη κυμαίνεται ανάμεσα στον 4ο 
με Ιο αι. π.Χ., όρια που αφορούν την ακμή και το τέλος της ζωής της πό
λης7. Ακριβέστερος χρονολογικός προσδιορισμός δεν είναι δυνατός αν δεν

1. Για τις αγνύθες κωνικού τύπου από την Κόρινθο και την Αθήνα βλ. παραπάνω σ. 458 
και σημ. 3.4. Για τους τύπους των αγνύθων γενικότερα Pnyx /. σ. 65 κε., Corinth XII. σ. 146 
κε.. Η. Goldman. «Excavations at Golzii Rule», Tarsus I. New Jersey 1950, o. 394 κε., Levi 
«Bolli». σ. 577-588.

2. Σχετικά B. K. McLauchlin. AjA 85(1981). o. 81 με τη σχετική βιβλιογραφία.
3. Για τον αρύβαλλο με αριθμό ευρετηρίου Μουσείου Κορίνθου CP 2038 βλ. παραπάνω 

σ. 456 και σημ. 3.
4. Βλ. παραπάνω σ. 458 σημ. 3.
5. Βλ. παραπάνω σ. 458 σημ. 4.
6. Για τις αγνύθες από τη Νεμέα βλ. παραπάνω σ. 458 σημ. 1.
7. Ωστόσο μία πρώτη προσπάθεια χρονολόγησης μέρους του υλικού επιχειρήθηκε κατά 

τη μελέτη σφραγισμάτων, τα οποία απεικονίζουν νομισματικούς τύπους και απαντούν σε 
αγνύθες από την Κασσώπη. Σχετικά Chr. Tzouvara - Souli. «Seal - impressions on loom - 
weights from Cassope/Epirus. I. The Numismatic types» στο Archivi e Sigilli nel Mondo 
Ellenistico, Torino. Villa Gualino 13-16 Gennaio 1993 υπό εκτύπωση στο Supplements του 
BCH 1995. Για αναφορές στα νομίσματα από τις ανασκαφές της Κασσώπης Μ. 
Oikonomidou-Karamesini «Die MUnzen der Ausgrabung von Kassope», Polis /. σ. 134-136, της 
ίδιας «£pire. Relations politiques et economiques au Illeme et au Heme siecle jusqu' a 146 
av.J.C. d' apres les monnaies». Akten des XIII. Intemationalen Kongresses fUr Klassische 
Archaologie. Berlin 1988, σ. 559, της ίδιας. «tpire. Relations politiques et dconomiques, au 
Ille et au lie siecle jusqu' en 146 av.J.C., d' apres les monnaies», RevNum VIsdrie, τ. XXXII 
(1990), σ. 264-272 και Δάκαρη, Κασσώπη. σ. 52-63. Τα νομίσματα που ανήκουν στην ομάδα 
2/14 χρονολογούνται στα τέλη του 4ου, στον 3ο και 2ο αι. π.Χ.



ληφθούν υπόψη η στρωματογραφία και η μελέτη των συνευρημάτων, η δη
μοσίευση των οποίων αναμένεται1.

Δεν αποκλείεται τέλος και το είδος της ύφανσης και η υφή του υφαντού 
να υπαγόρευαν τη νέα πρακτική, υπόθεση αρκετά ελκυστική, η οποία όμως 
δεν μπορεί με τα γνωστά μέχρι σήμερα δεδομένα να επιβεβαιωθεί.

Είναι πολύ πιθανόν όμως η νέα μέθοδος ανάρτησης των αγνύθων να 
ήταν συνηθέστερη από ό,τι τα αρχαιολογικά ευρήματα επιτρέπουν να υπο
θέσουμε. αν το ευτελές υλικό του ξύλου δεν απολεπιζόταν εύκολα με τη 
φθορά του χρόνου και αν δεν συνέβαιναν μηχανικές βλάβες κατά την ανα- 
σκαφική έρευνα.

Έτσι από τις 700 περίπου αγνύθες2 3, που προέρχονται από τις ανασκα- 
φές της Κασσώπης. προκύπτει ότι όλες σχεδόν διατηρούν τη διαμπερή οπή 
και ακολουθούν το συνήθη τρόπο ανάρτησής τους εκτός από τις δύο αγνύ
θες κωνικού τύπου που αναφέραμε2.

Ένα διαφορετικό παράδειγμα εξάλλου προσφέρει η αγνύθα με αριθμό 
5/12 (πίν. 14β), η οποία εκτός από την οπή ανάρτησης φέρει και οπή κον
τά στη βάση. Σχετικά με τη χρήση της οπής στη θέση αυτή έχουν διατυπω
θεί διάφορες απόψεις με βάση ανάλογα παραδείγματα που προέρχονται 
από την Πνύκα: Ότι δηλαδή η οπή έγινε για την καλύτερη όπτηση των 
αγνύθων ή ακόμη για τη στερέωση του πυρήνα του πηλού με τη βοήθεια 
ήλων ή τέλος για την τοποθέτησή τους στον κεραμεικό κλίβανο4.

Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγεί και η μικύλλη αγνύθα από την Κασ- 
σώπη με αριθμό 14ΐ/3αι. η οποία φέρει μεγάλη οπή στο κέντρο των πλευ
ρών της5 (πίν. 14γ).

Ως προς τον τρόπο κατασκευής των αγνύθων διαφωτιστική είναι η με
λέτη εννέα πήλινων αγνύθων κωνικού τύπου από την Κασσώπη. Πρόκει
ται για τις αγνύθες με αριθμούς ευρετηρίου Κ/68, 3/4. 7f/2, 8/1, 14h/2,
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1. Γραβάνη. Ανάγλυφοι σκνφοι κατασκευασμένοι με μήτρα από την Κασσώπη. Συμβολή 
στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής και της στρωματογραφίας της Κασσώπης. Διδακτο
ρική Διατριβή (ολοκληρώνεται).

2. Για μία πρώτη αναφορά στις αγνύθες της Κασσώπης βλ. παραπάνω σ. 455-456 σημ. 
1 και σ. 459 σημ. 7.

3. Σχετικά βλ. παραπάνω σ. 458 σημ. 5.
4. Pnyx I. σ. 72. Η αγνύθα βρέθηκε σε στρώμα επίχωσης και πηλού στο δωμάτιο b του σπι

τιού 5. Τα δε νομίσματα που ανήκουν στην ομάδα αυτή χρονολογούνται από τον 3ο μέχρι και 
τον 2ο αι. π.Χ. Για τις οικοδομικές φάσεις του σπιτιού 5 βλ. παρακάτω σ. 461 σημ. 1.

5. Η αγνύθα βρέθηκε σε στρώμα πηλού στο δωμάτιο c του σπιτιού 14. Για τις οικοδο
μικές φάσεις στο σπίτι 14 βλ. παρακάτω σ. 461 σημ. 1.



Από την τεχνική των αγνύθων 461

5/201, 5/205, Δ6/34 και 3/5'. οι οποίες δεν σώζονται ολόκληρες και επιτρέ
πουν να προσεγγίσουμε τις μεθόδους κατασκευής των αγνύθων γενικότε
ρα2.

Όπως έδειξαν οι παρατηρήσεις των Davidson-Thompson3 που μελέτη
σαν ανάλογο υλικό από τις ανασκαφές της Πνύκας, οι περισσότερες αγνύ- 
θες κωνικού τύπου είναι χειροποίητες εκτός από ελάχιστα παραδείγματα 
και κυρίως αγνύθες που χρησιμοποιούνταν ως αναθηματικές4. Οι χειρο
ποίητες αγνύθες αποτελούνταν από έναν εσωτερικό πυρήνα από αποξηρα
μένο πηλό, κυλινδρικής τομής, τον οποίο περιέβαλαν με στρώση νωπού 
πηλού και στη συνέχεια κατασκεύαζαν την οπή ανάρτησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τρόπου κατασκευής αποτελούν 
οι αγνύθες από την Κασσώπη με αριθμούς Κ/68, 3/4 και 7f/2 (πίν. 15-17), 
στις οποίες λείπει τμήμα των πλευρών και του πυθμένα και έτσι μπορού
με να διαπιστώσουμε τα δύο στάδια της κατασκευής. Στην αγνύθα μάλι-

1. Οι αγνύθες βρέθηκαν σε διάφορους χώρους της Κασσώπης. όπως το Καταγώγιο, τα 
'  σπίτια 3. 5. 7. 8 και 14 και το δρόμο 6. Σύμφωνα με τα ευρήματα το σπίτι 3 χτίστηκε στο

τέλος του 3ου ή στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. στη θέση παλαιότερου σπιτιού. Σχετικά Σ. 
Δάκαρη, «Ανασκαφή στην Κασσώπη Ηπείρου». Πρακτ. 1978. σ. 104*105 και για τον τύπο 
του σπιτιού 3 βλ. Δάκαρη. Κασσώπη. σ. 53. Polis I. σ. 107 κε. Για το σπίτι 5 που κατασκευ
άστηκε στο β ' μισό του 4ου αι. π.Χ. και λειτούργησαν σ’ αυτό σιδηρουργείο και κεραμευτι
κός κλίβανος στη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. βλ. Σ. Δάκαρη. «Ανασκαφή στην Κασσώπη Ηπεί
ρου». Πρακτ. 1980. σ. 28 κε. εικ. 1 και πίν. 36 (α-β). 37 (α-β')  Πρακτ. 1981. σ. 75-77. του 
ίδιου Κασσώπη. σ. 51. Poll's I. ο. 115 εικ. 112 και για τις ασφαλείς στρωματογραφικές εν
δείξεις που προσφέρει Polis I. σ. 117-119 και Κ. Gravani. «Die Keramik von Kassope. Ein 
vorlaufiger Oberblick» Polis I. σ. 129. Για τις οικοδομικές φάσεις των σπιτιών 8 και 14 βλ. 
Σ. Δάκαρη «Ανασκαφή Κασσιόπης», Πρακτ. 1982, σ. 81. 82. του ίδιου. Κασσώπη, σ. 56. για 
το Καταγώγιο Δάκαρη. Κασσώπη. σ. 32 κε., Polis I, σ. 88 κε. και για το δρόμο 6 ανάμεσα 
στα σπίτια 1 και 2. Σ. Δάκαρη. Πρακτ. 1980. σ. 21 κε. Τα νομίσματα που ανήκουν στην ομά
δα Κ/68 είναι του 4ου και 3ου αι. π.Χ.. στην ομάδα 3/4 του 4ου-2ου αι. π.Χ., στην ομάδα 
5/201 και 5/205 του 3ου και 2ου αι. π.Χ. Δεν έχουμε νομίσματα από την ομάδα 3/5 αλλά από 
την ομάδα 3/2 που χρονολογούνται από τον 4ο μέχρι και το 2ο αι. π.Χ.

2. Για ανάλογες παρατηρήσεις στην κεραμεική Ν. V. Noble. The Techniques of Painted 
Attic Pottery, London 1966 (1965), σ. 51 κε.. όπου γίνεται αναφορά στον τρόπο που μπο
ρούμε να πλησιάσουμε την αρχαία πρακτική.

3. Σχετικά Pnyx /. σ. 72.
4. Για τις αναθηματικές αγνύθες γενικά Pnyx I. σ. 75 και σημ. 84. J. L. Robert, Bulletin 

Epigraphique 1956, σ. 152 αρ. 209. 1960. σ. 185-186. αρ. 316. Chavane, Salamine, σ. 77 σημ. 
4 με παλαιότερη βιβλιογραφία. Σχετικά βλ. και Μ. Guarducci, Epigrafia Greca III, Roma 
1974. σ. 55-56. 350-351 και 518 κε. Weinberg «On Numismatic Evidence», σ. 281 κε. Βλ. και 
Τζουβάρα. «Αγνύθες». σ. 9 κε. για τις αγνύθες από το Νεκρομαντείο του Αχέροντα.
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στα με τον αριθμό Κ68 (πίν. 15α-β) δεν υπάρχει και οπή ανάρτησης, πράγ
μα που επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 
της, αφού άλλωστε λείπει και μεγάλο τμήμα από την εξωτερική επίστρω
ση πηλού.

Αντίθετα η με αριθμό 3/4 (πίν. 16) που σώζει την οπή, αλλά λείπει τμή
μα των πλευρών, δίδει νέα στοιχεία για τον τρόπο κατασκευής των αγνύ- 
θων: Και συγκεκριμένα τον αρχικό πυρήνα και τη βάση της αγνύθας κά
λυπταν με δύο επάλληλες στρώσεις νωπού πηλού. Ανάλογη παρατήρηση 
αφορά και την αγνύθα με αριθμό 7f/2 (πίν. 17), η οποία είναι απολεπισμέ
νη στις πλευρές και στη βάση.

Σχετικά με τον πηλό που χρησιμοποιούνταν για τον πυρήνα της αγνύ
θας, η με αριθμό 8/1 (πίν. 18) είναι αποκαλυπτική: Συνίσταται από πηλό 
ανακατεμένο με πέτρες και άλλες προσμείξεις, ενώ για την εξωτερική επί
στρωση χρησιμοποιείται καθαρότερος πηλός1. Σε σχετικά συμπεράσματα 
οδηγεί και η αγνύθα με αριθμό 14h/2 (πίν. 19). Όσον αφορά τις αγνύθες με 
αριθμούς 5/201 (πίν. 20), 5/205 (πίν. 21), Δ6/34 (πίν. 22) και 3/5 (πίν. 23) 
προκύπτει ότι και αυτές κατασκευάστηκαν με τη γνωστή μέθοδο, δηλαδή 
με το συμπαγή εσωτερικό πυρήνα και τις επικαλύψεις των πλευρών με κα
θαρότερο πηλό2.

Ωστόσο δύο αγνύθες κωνικού τύπου από την Κασσώπη με αριθμούς Π- 
e/A02 (πίν. 24) και 7/1 (πίν. 25) φαίνεται ότι ακολουθούν ένα διαφορετικό 
τρόπο κατασκευής. Η πρώτη, που σώζεται σχεδόν ολόκληρη, διατηρεί τη 
διαμπερή οπή, ενώ η απολέπιση τμήματος των πλευρών της επιτρέπει να 
προσεγγίσουμε τον τρόπο κατασκευής της: Ο εσωτερικός πυρήνας δεν εί
ναι συμπαγής, αλλά κοίλος, όπως και στην αγνύθα με αριθμό 7/1, η οποία 
σημειοπέον δεν διατηρεί τη βάση και έτσι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε 
αν η κοίλανση περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της αγνύθας ή εκτεινόταν 
ώς τη βάση, όπως συμβαίνει στην αγνύθα με αριθμό (δ1-2/6α) (πίν. 26)3.

Σχετικά με τον τρόπο αυτό κατασκευής έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 
κοίλανση γινόταν, αφού απομάκρυναν τις αγνύθες από τον κλίβανο και

1. Σχετικά Pnyx I. σ. 72. Για τον καθαρισμό του πηλού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στην κεραμεική βλ. Ν. V. Noble, ό.π., σ. 2 κε.

2. Βλ. παραπάνω σημ. 1.
3. Η αγνύθα προέρχεται από το δρόμο ανάμεσα στα σπίτια 1 και 2. Σχετικά Σ. Δάκαρη, 

«Ανασκαφή στην Κασσώπη Ηπείρου», Πρακτ. 1980, σ. 21 κε. Τα νομίσματα που ανήκουν 
στην ομάδα δΐ -2/6 χρονολογούνται στα χρόνια της Συμμαχίας των Ηπειρωτών και του Πύρ- 
ρου.
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απέβλεπε στη μείωση του βάρους τους1. Την τεχνική αυτή εξάλλου επιση
μαίνουμε σε πολλές αγνύθες κωνικού τύπου από την Κασσώπη. Τρεις από 
αυτές οι με αριθμούς 7c/2/l (πίν. 27α), 7c/2 (πίν. 27β) και 5/60 (πίν. 28) φέ
ρουν κοίλανση μέχρι 2 εκατοστά που εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια της 
βάσης.

Αντίθετα άλλες αγνύθες κωνικού τύπου με γωνιώδη απόληξη στη βάση2 3 
έχουν κοίλανση σε τμήμα μόνο του πυθμένα, που εισχωρεί στο εσωτερικό 
της αγνύθας και ανέρχεται στα τρία εκατοστά περίπου. Πρόκειται για τις 
αγνύθες με αριθμούς 5/132 (πίν. 29α-β), Κ/99 (πίν. 30 α-β), 5/158 (πίν. 31), 
5/91 (πίν. 32), 5/118 (πίν. 33α-β), 5/95 (πίν. 34α-β), 5/118α (πίν. 35) και 
5/188 (πίν. 36), οι οποίες προέρχονται από το σπίτι 55 εκτός από την αγνύ- 
θα με αριθμό Κ/99 που βρέθηκε στο Καταγώγιο της Κασσώπης4.

Στην ίδια ομάδα, αλλά με μικρή διαφοροποίηση στη βάση, ανήκουν και 
οι αγνύθες με αριθμό 5/97 (πίν. 37), 3/5 (πίν. 38), 3/7 (πίν. 39), Δ5-7/2 (πίν.
40) και 3/75 (πίν. 41 α-β)5. Παρατηρείται μάλιστα στην κατηγορία αυτή των 
αγνύθων να έχουμε και μία υποτυπώδη διακόσμηση στη βάση από ελαφρά 
έγκοιλες ακτινωτές γραμμές, όπως υποδεικνύει η αγνύθα με αριθμό 3/75.

Πιστεύουμε ότι αγνύθες που ακολουθούν την κατασκευή αυτή, λόγω

1. Pnyx I, σ. 73. Για ανάλογο παράδειγμα βλ. τελευταία Sisto, Pesi Fettili, σ. 63. πιν. XXI 
και ΧΧΙα.

2. Για ανάλογο τύπο αγνύθων βλ. τις αγνύθες από την Κόρινθο, τις οποίες διακρίνει 
ακρίβεια και συμμετρία, καθώς και ελαφρά προς τα έξω καμπυλότητα του περιγράμματος 
ακριβώς πάνω από τη βάση Corinth XII, σ. 152 κε.

3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα αυτή των αγνύθων που προέρχονται από 
το σπίτι 5, στο οποίο ως γνωστό, λειτούργησε κατά τον πρώιμο 3ο αι. π.Χ. εργαστήριο. Το 
σπίτι, μετά τη ρωμαϊκή καταστροφή του 167 π.Χ., επισκευάστηκε και χρησιμέυσε και πάλι 
ως κατοικία μέχρι την οριστική εγκατάλειψή του στο τέλος του 1ου αι. π.Χ. Σχετικά Σ. Δά- 
καρη «Ανασκαφή στην Κασσώπη» Πρακτ. 1981, σ. 76*77 και για τη στρωματογραφία Polis 
/, σ. 117-119 και Κ. Gravani, Polis I. σ. 129.Τα νομίσματα που ανήκουν στην ομάδα 5/158 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., εκείνα της ομάδας 5/118 στον 4ο και 2ο αι. π.Χ. Δεν έχου
με νομίσματα από την ομάδα 5/132 αλλά από την 5/131 που χρονολογούνται στην εποχή του 
Κοινού των Ηπειρωτών. Επίσης από τις ομάδες 5/91 και 5/95 δεν έχουμε νομίσματα, αλλά 
από την ομάδα 5/96 που χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.

4. Δεν έχουμε νομίσματα από την ομάδα Κ/99, αλλά από την Κ/96 που χρονολογούνται 
στον 4ο αι. π.Χ.

5. Τα νομίσματα της ομάδας 5/97 χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. και της ομάδας 3/7 
στον 4ο, 3ο και 2ο αι. π.Χ. Από την ομάδα 3/5 δεν έχουμε νομίσματα αλλά από την 3/2 που 
χρονολογούνται στον 4ο μέχρι τον Ιο αι. π.Χ. Τέλος τα νομίσματα της ομάδας δ5-7/2 χρο
νολογούνται στον 3ο και 2ο αι. π.Χ.



του μικρού τους βάρους θα χρησιμοποιούνταν σε υφαντά που απαιτούσαν 
λεπτότερα νήματα.

Η μελέτη κατασκευής και ανάρτησης των αγνύθων με βάση τα γνωστά 
αρχαιολογικά δεδομένα από την Κασσώπη κάνει φανερό ότι τόσο ο τρό
πος ανάρτησης όσο και η κατασκευή των αγνύθων υπαγορεύονται από 
πρακτικές ανάγκες και ακολουθούν τις γνωστές από άλλες περιοχές μεθό
δους1.
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1. Σχετικά βλ. Pnyx I, σ. 72 κε. Corinth XII. σ. 157 κε. και Β. Κ. McLauchlin. ΑΙΑ 
85(1981). σ. 77 κε.



SUMMARY

FROM THE TECHNIQUE OF LOOMWEIGHTS

by
Chryseis Tzouvara-Souli

In this article thirty two clay Ioomweights of conical type are examined. 
The material comes from the recent excavations at Cassope. The main aim 
of the study is to define the way they were made and how they were hung.

The co-examination of the philological sources, the archaeological data 
from Cassope and the comparative study of relative archaeological material 
from Athens, Corinth, Nemea etc. lead to the following conclusions: the 

,manufacture and hunging of the Ioomweights are due to their practical 
everyday use and follow common methods known from other Greek areas.

University of Ioannina
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΝΥΘΩΝ*

1. Αρ. Μ.Ι. 7c/3 (πίν. 11).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει η κορυφή στο σημείο της 

ανάρτησης, όπου σώζεται τμήμα ξύλινης ράβδου. Σωζόμενο ύψος 0,075 μ., 
Δ.Β 0,06 μ.

Πηλός υποκάστανος (10YR/8/2).
Βρέθηκε στο σπίτι 7, στο δωμάτιο ο, σε στρώμα πηλού.

2. Αρ. Μ.Ι. 2/14 (πίν. 12).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει η κορυφή στο σημείο της 

ανάρτησης, όπου σώζονται λείψανα ξύλινης ράβδου. Σωζόμενο ύψος 0,067 
μ., Δ.Β 0,06 μ.

Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (5YR/7/6).
Βρέθηκε στο σπίτι 2, στην επίχωση.

3. Αρ. Μ.Ι. 5/12 (πίν. 14β).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται σχεδόν ολόκληρη με λίγες αποκρού

σεις στην πλευρά. Φέρει την οπή ανάρτησης και δεύτερη οπή κοντά στη βά
ση. Στην πλευρά στικτό X και διπλή περόνη.

Ύψος 0,09 μ., Δ.Β 0,05 μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7,5 YR7/6).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο b, σε στρώμα επίχωσης και πηλού.

4. Αρ. Μ.Ι. 141/3(ΐ) (πίν. 14γ).
Κωνικού τύπου αγνύθα Μικύλλη. Σώζεται ολόκληρη και φέρει μεγάλη 

οπή ανάρτησης στο κέντρο.
Ύψος 0,04 μ., Δ.Β 0,04 μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7,5 YR/6/8).
Βρέθηκε στο σπίτι 14, στο δωμάτιο c και σε στρώμα πηλού.

* Για την απόδοση του χρώματος του πηλού ακολουθώ το βιβλίο του Munsell, Soil Color 
Company. ING, Baltimore. Maryland, USA και παραπέμπω και με τα διεθνή στοιχεία.

Στον κατάλογο των αγνύθων χρησιμοποιούνται και τα παρακάτω σύμβολα.
Αρ. Μ.Ι.: Αριθμός ευρετηρίου του Μουσείου Ιωαννίνων.
Αρ. Μ.Ν.: Αριθμός ευρετηρίου του Μουσείου Νεμέας.
Αρ. Μ.Κ.: Αριθμός ευρετηρίου Μουσείου Κορίνθου.
Δ.Β.: Διάμετρος βάσης
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5. Αρ: Μ.Ι. Κ/68 (πίν. 15α-β)
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπουν τμήματα της κορυφής, της 

βάσης και των πλευρών. Σωζόμενο ύψος 0,07 μ., Δ.Β. 0,065 μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (5YR 6/6).
Βρέθηκε στο Καταγώγιο, στο δωμάτιο ζ, σε στρώμα κόκκινου χώματος.

6. Αρ. Μ.Ι. 3/4 (πίν. 16).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπουν τμήματα των πλευρών, 

της βάσης και της κορυφής, όπου σώζεται η οπή ανάρτησης.
Σωζόμενο ύψος 0,075 μ., Δ.Β. 0,055 μ.
Πηλός ροδόχρους (5YR/7/3).
Βρέθηκε στο σπίτι 3, στο δωμάτιο c, σε στρώμα καταστροφής.

7. Αρ. Μ.Ι. Ίϊ/2 (πίν. 17)
Κωνικού τύπου αγνύθα με απολεπισμένο τμήμα της κορυφής και της 

βάσης. Ύψος 0,092 μ., Δ.Β. 0,07 μ.
Πηλός υποκάστανος (7, 5YR/6/4).
Προέρχεται από το σπίτι 7 και βρέθηκε στο δωμάτιο f, στην τομή σε 

στρώμα με μαύρα χώματα, πηλό και κεραμίδια.

8. Αρ. Μ.Ι. 8/1 (πίν. 18).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας με αποκεκρουμένη την κορυφή στο 

σημείο ανάρτησης καθώς και τμήμα των πλευρών. Σωζόμενο ύψος 0,066 
μ., Δ.Β. 0,06 μ.

Πηλός υποκάστανος (5YR6/4).
Βρέθηκε στο κέντρο του σπιτιού 8 κατά τον επιφανειακό καθαρισμό.

9. Αρ. Μ.Ι. 14h/2 (πίν. 19).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει η κορυφή με την οπή ανάρ

τησης και τμήμα των πλευρών. Σωζόμενο ύψος 0,06 μ., Δ.Β., 0,06 μ.
Πηλός ροδόχρους (7.5YR/7/4).
Βρέθηκε στο σπίτι 14, στο δωμάτιο h και σε στρώμα πηλού με κόκκινο 

χώμα.

10. Αρ. Μ.Ι. 5/201 (πίν. 20).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας, αποκεκρουμένη στη βάση, στις 

πλευρές και στην κορυφή. Σωζόμενο ύψος 0,065 μ., Δ.Β. 0,05 μ.
Πηλός ροδόχρους (5YR7/4).
Προέρχεται από το σπίτι 5, το δωμάτιο b και από στρώμα πηλού.
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11. Αρ. Μ.Ι. 5/205 (πίν. 21).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει τμήμα των πλευρών και της 

κορυφής. Σωζόμενο ύψος 0,09 μ., Δ.Β. 0,06 μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7.5Y/R/8/5).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο b.

12. Αρ. Μ.Ι. Δ6/34 (πίν. 22).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας, απολεπισμένη στις πλευρές. Ύψος 

0,083 μ., Δ.Β. 0,052μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7.5YR/7/8).
Προέρχεται από το δρόμο 6 ανάμεσα στα σπίτια 1 και 2 και από στρώ

μα πηλού.

13. Αρ. Μ.Ι. 3/5 (πίν. 23).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει τμήμα της βάσης. Σωζόμενο 

ύψος 0,095 μ., Δ.Β. 0,07 μ.
Πηλός κιτρινωπός (10YR/8/8).
Βρέθηκε στο σπίτι 3, στο δωμάτιο c, σε στρώμα καταστροφής.

14. Αρ. Μ.Ι. fl-e/AO* (πίν. 24).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει τμήμα των πλευρών, που 

αποκαλύπτει τον εσωτερικό πυρήνα κοίλο και όχι συμπαγή. Σωζόμενο 
ύψος 0,12 μ., Δ.Β. 0,058 μ.

Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (5YR/7/6).

15. Αρ. Μ.Ι. 7/1 (πίν. 25).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Λείπει η βάση και το μεγαλύτερο 

τμήμα των πλευρών, που επιτρέπει να φαίνεται ο εσωτερικός κοίλος πυ
ρήνας. Σωζόμενο ύψος 0,093μ.

Πηλός με ιζήματα, ροδόχρους (7.5YR/7/4).
Βρέθηκε στο σπίτι 7, στα μαύρα χώματα.

16. Αρ. Μ.Ι. δ1-2/6(α). (πίν. 26).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Αποκεκρουμένη στην κορυφή και 

τις πλευρές. Ο εσωτερικός πυρήνας κοίλος. Σωζόμενο ύψος 0,072 μ., Δ.Β. 
0,052μ.

Πηλός ωχρός καστανός (10YR/8/3).
Βρέθηκε στο διάδρομο ανάμεσα στα σπίτια 1 και 2, σε στρώμα καστα- 

νόμαυρου χώματος.
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17. Αρ. Μ.Ι. 7c/2/l (πίν. 27α).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται σχεδόν ολόκληρη με μικρές αποκρού

σεις στις πλευρές και την κορυφή. Γωνιώδης απόληξη στη βάση με κοί- 
λανση στο κέντρο της. Σωζόμενο ύψος 0,086 μ., Δ.Β. 0,063 μ.

Πηλός ωχρός καστανός (10YR/8/4).
Βρέθηκε στο σπίτι 7. στο δωμάτιο c, σε στρώμα κόκκινου χώματος.

18. Αρ. Μ.Ι. 7c/2 (πίν. 27β).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται σχεδόν ολόκληρη με κυκλική εμβά

θυνση στη βάση. Ύψος 0,084 μ., Δ.Β. 0,055 μ.
Πηλός με άφθονα ιζήματα, κιτρινωπός (2.5Υ/8/8).
Βρέθηκε στο σπίτι 7, στο δωμάτιο c.

19. Αρ. Μ.Ι. 5/60 (πίν. 28).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη με τη διαμπερή οπή. Η από

ληξη γωνιώδης και με μικρή κοίλανση στη βάση. Ύψος 0,08 μ., Δ.Β. 0,05
μ·

Πηλός ωχρός (5YR5/4).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο f, σε στρώμα πηλού κάτω από την 

επίχωση και ανάμεσα στα πεσμένα κεραμίδια.

20. Αρ. Μ.Ι. 5/132 (πίν. 29α-β)
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Αποκεκρουμένη στην κορυφή. Από

ληξη γωνιώδης και κοίλανση στη βάση 2 εκ.
Σωζόμενο ύψος 0,076 μ., Δ.Β., 0,055 μ.
Πηλός υπόλευκος (7,5YR8/1).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο d, σε στρώμα ωχρού πηλού και κόκ

κινου χώματος με λατύπη.

21. Αρ. Μ.Ι. Κ/99 (πίν. 30α-β).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη με την οπή ανάρτησης και 

την κοίλανση στη βάση μέχρι 3 εκ. Φέρει ωοειδές δυσδιάκριτο σφράγισμα 
κοντά στη βάση.

Ύψος 0,076 μ., Δ.Β. 0,06 μ.
Πηλός ροδόχρους (5YR/8/4). Βρέθηκε στο Καταγώγιο, στη Β Στοά και 

σε στρώμα κόκκινου χώματος.

22. Αρ. Μ.Ι. 5/158 (πίν. 31)
Κωνικού τύπου αγνύθα με μικρή απόκρουση στην κορυφή.
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Γωνιώδης απόληξη στη βάση και κοίλανση 2 εκ.
Ύψος 0,084 μ., Δ.Β. 0,048 μ.
Πηλός με ιζήματα, υπέρυθρος κιτρινωπός (7,5 YR/8/4). Καλή όπτηση.
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο h, σε στρώμα κόκκινου χώματος και 

πηλού, στο δάπεδο Γ.

23. Αρ. Μ.Ι. 5/91 (πίν. 32).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται σχεδόν ολόκληρη με γωνιώδη απόλη

ξη στη βάση, η οποία φέρει κοίλανση. Ύψος 0,09 μ., Δ.Β. 0,04 μ.
Πηλός ροδόχρους (5Υ R/7/4), καθαρός. Καλή όπτηση.
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο a, στο δάπεδο.

24. Αρ. Μ.Ι. 5/118 (πίν. 33α-β).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη και διατηρεί τη διαμπερή 

οπή ανάρτησης. Βάση γωνιώδης με ωοειδές σφράγισμα στο σημείο απόλη
ξης. Κοίλανση σε βάθος 2 εκ. στη βάση. Ύψος 0,088 μ., Δ.Β. 0,048 μ., δ. 
οπής 0,019 μ.

Πηλός υποκάστανος (10YR 8/8).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο ο, στο στρώμα Β.

25. Αρ. Μ.Ι. 5/95 (α) (πίν. 34α-β).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας. Αποκεκρουμένη στην κορυφή. Γω

νιώδης απόληξη στη βάση, η οποία έχει κοίλανση 2 εκ.
Ύψος 0,074 μ., Δ.Β. 0,044 μ.
Πηλός υπέρυθρος κιτρινωπός (7,5 YR/8/4), καθαρός. Καλή όπτηση.
Προέρχεται από το σπίτι 5, το δωμάτιο a και το στρώμα Βζ.

26. Αρ. Μ.Ι. 5/118(α) (πίν. 35).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη και διατηρεί τη διαμπερή 

οπή ανάρτησης. Στη γωνιώδη απόληξη της βάσης ωοειδές σφράγισμα. Κοί
λανση στη βάση σε βάθος 3 εκ. Ύψος 0,08 μ., Δ.Β., 0,048 μ.

Πηλός ροδόχρους (5YR/7/3) ξηρός.
Προέρχεται από το σπίτι 5, το δωμάτιο c και το στρώμα Β.

27. Αρ. Μ.Ι. 5/188 (πίν. 36).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη και φέρει εμβάθυνση 3 εκ. 

στη βάση. Ύψος 0,083 μ., Δ.Β. 0,03 μ.
Πηλός κιτρινωπός (10YR/8/6).
Βρέθηκε στο σπίτι 5, στο δωμάτιο ί, στο στρώμα Γ.
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28. Αρ. Μ.Ι. 5/97 (πίν. 37).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη με τη διαμπερή οπή και εμ

βάθυνση 2 εκ. στον πυθμένα.
Ύψος 0,09 μ., Δ.Β. 0,06 μ.
Πηλός κιτρινωπός (10YR/8/6).
Από το σπίτι 5, το δωμάτιο a και το δάπεδο Γ.

29. Αρ. Μ.Ι. 3/5 (πίν. 38).
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας με απολεπισμένες τις πλευρές. Στη 

βάση φέρει κοίλανση σε βάθος 3 εκ. Σωζόμενο ύψος 0,084 μ., Δ.Β. 0,06 μ. 
Πηλός κιτρινωπός (10YR/8/6) με ιζήματα. Όπτηση καλή.
Από το σπίτι 3, δωμάτιο c, από τα μαύρα χώματα.

30. Αρ. Μ. I. 3/7 (πίν. 39).
Αγνύθα κωνικού τύπου. Σώζεται ολόκληρη με εμβάθυνση 2 εκ. στον 

πυθμένα και με πέντε ωοειδή δυσδιάκριτα σφραγίσματα διαταγμένα κυ
κλικά κοντά στη βάση.

Ύψος 0,07 μ., Δ.β. 0,06 μ.
Πηλός κιτρινωπός (2.5Υ/8/4).
Βρέθηκε στο σπίτι 3, στο δωμάτιο c και στο στρώμα καταστροφής.

31. Αρ. Μ.Ι. Δ 5-7/2 (πίν. 40)
Απότμημα κωνικού τύπου αγνύθας με αποκεκρουμένο τμήμα της κορυ

φής. Στη βάση κοίλανση σε βάθος 2 εκ. περίπου.
Σωζόμενο ύψος 0,06 μ., Δ.Β., 0,05 μ.
Πηλός ροδόχρους (5YR/7/4) με ιζήματα.
Βρέθηκε στο διάδρομο ανατολικά του σπιτιού 5 και σε στρώμα πηλού.

32. Αρ. Μ.Ι. 3/75 (πίν. 41α-β).
Κωνικού τύπου αγνύθα. Σώζεται ολόκληρη με ελαφρά έγκοιλες ακτι

νωτές γραμμές στη βάση.
Ύψος 0,094 μ., Δ.Β. 0,05 μ.
Πηλός υποκάστανος (10YR/8/3).
Βρέθηκε στο σπίτι 3, στο δωμάτιο f και σε στρώμα πηλού.
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Βοιωτικός σκύφος από τη Θήβα με όρθιο αργαλειό, ύστερος 5ος αι. π.Χ.
(Βρεταννικό Μουσείο).

2) Αττικός σκύφος από το Chiusi με όρθιο αργαλειό, 440 π.Χ.
(Στο Chiusi).
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3) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη με τη διαμπερή οπή
ανάρτησης. (Λρ. M.L 5/60).

4) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον από την Κασσώπη με τη διαμπερή οπή
ανάρτησης. (Αρ. Μ./. 5/132).
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5) Αττική μελανόμορφη ?^ήκυθοζ γύρω στο 560 π.Χ. 
Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης

6) Πυραμώόσχημη αγνύθα με μεταλλικό δακτύλιο 
στο Βρεταννικό Μουσείο.



ajto την Tf/νικη των πννυΐκον

7) Κωνικού τύπον αγννϋα απο τη Νεμέα τον Ιον αι. π.Χ.
(Αρ. Μ.Ν. TC 85a. b).

8) Κωνικού τύπον αγνύβα από τη Νεμέα του ίου αι. π.Χ.
(Αρ. Μ.Ν. TC 99a, b).
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9α-δ) Σφραγίσματα σε κωνικού τύπον αγνύθες από την Κόρινθο 
τον 4ον-3ον αι. π.Χ. (Αρ. Μ.Κ. 3197, 3208, 3205, 1505)
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11) Πήλινη κωνικού τύπον αγνύθα από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 7c/3).

4 / 8

12) Πήλινη κωνικού τύπου αγνύθα από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 2/14).
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13 α-β) Κορινθιακός αρύβαλλος γύρω στο 600 π.Χ. με όρθιους αργαλειούς 
και σχεδιαστική απόδοση της παράστασης (Αρ. Μ.Κ. CP 2038).



·&·

14a) Ο παραπάνω Κορινθιακός αρύβαλλος γύρω στο 600 π.Χ. με όρθιο 
αργαλειό και τις αγννθες με τις ξύλινες ράβδους. (Αρ. Μ.Κ. CP 2038).

14β) ίΐήλινη αγνύθα κωνικού τύπου ΐ4γ) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου
από την Κασσώπη με την οπή ανάρ- από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 14i/
τησης και δεύτερη κοντά στη βάση 3αΟ.
(An. ML 5/121
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15 α-β) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη
(Αρ. Μ.Ι. Κ/68).
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16) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 17) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 3/4). από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 7f/2).
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18) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 8/1).

19) Απότμημα πήλινης αγνύθας κω
νικού τύπου από την Κασσώπη 
(Αρ. Μ.Ι. 14h/2)
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2Q) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/201).

21) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/205).
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22) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 23) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι.Α 6/34). από την Κασσώπη (Αρ. Μ.ϊ. 3/5).
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24) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. fl- 
3/Α02).

25) Απότμημα πήλινης αγνύθας κω
νικού τύπου από την Κασσώπη 
(Αρ. Μ.Ι. 7/1).
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26) Απότμημα πήλινης αγνύθας κω
νικού τύπου από την Κασσώπη 

(Αρ. Μ.ί. δ 1-2/6 (a).).

27α-β) Πήλινες αγνύθες κωνικού τύπου από την Κασσώπη
(Αρ. Μ.Ι. 7c/2/l και 7c/2).
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28) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/60).

29 α-β) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/132).
> !
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30 α-β) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη (Αρ. MJ.K./99)
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31) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 32) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/158) από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/91)

Λ- 6>,



Από την τεχνική των αγνύθων 49

33 α-β/ ΙΙηλινη αγνύθα κωνικού τύπου απυ την Καοσώπη <Αρ. Μ.1. 5-118)



(S6/S TVi 9&ν) ύνφ οοΌ χ aUi  quo aouai aoxiAcox oqciaao οΑΐγμυ (y-u r i



Από την τεχνική των αγνύθων 493

35) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 36) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/118α) από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/188)
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37) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου 38) Πήλινη αγνύθα κωνικού τνπου
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 5/97) από την Κασσώπη (Αρ. ΜΛ. 3/5)
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39) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 
από την Κασσώπη (Αρ. ΜΛ. 3/7)

40) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπον 
από την Κασσώπη (Αρ. Μ.ϊ. Δ5-7/2)
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41 α-β) Πήλινη αγνύθα κωνικού τύπου από την Κασσώπη (Αρ. Μ.Ι. 3/75)


