
Η ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979

ΑΘΗΝΑ 1998



►



i

J





ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευαγγελία Κυπραίου 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Ελένη Μπεχράκη 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βάνα Μάρη 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ: Κατερίνα Ηλιοπούλου 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ: Π. Αναγνώστου 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Επικοινωνία ΕΠΕ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Libro d’oro

© ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
Οδός Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα

ISBN 960-214-906-Χ 
ISSN 1108-1244



Η ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΡ. 65

ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΑΛΤΣΑΣ

ΑΚΑΝΘΟΣ I
ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979

ΑΘΗΝΑ 1998





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην ανασκαφή του νεκροταφείου της Ακάνθου συμμετείχα ως έκτακτος αρχαιολόγος από το 1976, 
τελειόφοιτος ακόμη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την ανασκα
φή, που έτυχε να είναι ανασκαφή ενός νεκροταφείου των κλασικών χρόνων. Τότε μυήθηκα στα όσα 
μυστικά κρύβει αυτού του είδους η έρευνα από τηΛιάνα Παρλαμά, με την οποία συνεργάστηκα την 
πρώτη ανασκαφική περίοδο και από την οποία διδάχθηκα πολλά.

Η θέση της αρχαίας Ακάνθου ήταν γνωστή από παλιά, αφού ένα τμήμα των τειχών της ήταν πά
ντοτε ορατό. Το νεκροταφείο της όμως επισημάνθηκε μόλις το 1973, εντελώς τυχαία, κατά τη διάρ
κεια σκαπτικών εργασιών για το δίκτυο ύδρευσης της Ιερισσού. Την ανασκαφή εκείνη πραγματο
ποίησε η έφορος αρχαιοτήτων κυρία Ευγενία Γιούρη· από το 1974 την έρευνα του νεκροταφείου 
ανέλαβε η κυρία Κατερίνα Ρωμιοπούλου, προϊσταμένη τότε της ΤΣΤ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, η 
οποία και είχε την εποπτεία και την ευθύνη της ανασκαφής ως το 1981. Η ανασκαφή συνεχίζεται ως 
σήμερα και έχει φέρει στο φως έναν σημαντικό αριθμό τάφων που χρονολογούνται από την αρχαϊ
κή εποχή ως τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Στη μελέτη αυτή δημοσιεύονται 402 τάφοι, αυτοί που αποκαλύφθηκαν το 1979. Η κυρία Ρω- 
μιοπούλου μου παραχώρησε ευγενικά το δικαίωμα μελέτης και δημοσίευσής τους, μια και είχα την 
εποπτεία της ανασκαφής της χρονιάς αυτής. Τους λοιπούς τάφους, όσους βρέθηκαν ως το 1981, με
λετά και πρόκειται να δημοσιεύσει προσεχώς η κυρία Ρωμιοπούλου, ενώ τα νομίσματα, τόσο της 
ανασκαφής του 1979 όσο και των άλλων ετών, θα αποτελέσουν ειδική μελέτη, που εκπονεί ο κύριος 
Γιάννης Τουράτσογλου, διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου. Οι τάφοι προέρχονται από τα οι
κόπεδα 9, 31, 49 και 117, που ανασκάφηκαν τα τρία πρώτα από τον υπογράφοντα και το τέταρτο 
από την κυρία Πολυξένη Αδάμ-Βελένη και τον κύριο Νικόλαο Σταμπολίδη.

Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής συντηρήθηκαν στα εργαστήρια του Μουσείου Θεσσαλονί
κης από τον έμπειρο συντηρητή τον αξέχαστο Τάκη Μαθιό, στον οποίο πολλά οφείλει η ανασκαφή 
της Ακάνθου με τη συμμετοχή του σε αυτήν κάθε χρόνο, την οργάνωση των συνεργείων και τη διδα
χή στους πολυάριθμους εργάτες του τρόπου αποκάλυφης και έρευνας ενός τάφου. Έκτοτε τα ευρή
ματα παρέμειναν στις αποθήκες του Μουσείου, και εν τω μεταξύ ο υπογράφων μετατέθηκε στην 
Ολυμπία και στη συνέχεια στην Αθήνα. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη έκανε αρκετά δύσκολο το 
έργο της καταγραφής και της μελέτης του υλικού, το οποίο άρχισε το 1988. Σημαντική στις δύσκο
λες αυτές στιγμές ήταν η κατανόηση και η αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση της τότε προϊστα- 
μένης της ΤΣΤ' Εφορείας, της αείμνηστης Ιουλίας Βοκοτοπούλου.

Για την πολύπλευρη βοήθεια κατά τη διάρκεια της μελέτης στις αποθήκες του Μουσείου Θεσ
σαλονίκης αισθάνομαι ιδιαίτερη την ανάγκη να ευχαριστήσω τις συναδέλφους κυρίες Δέσποινα 
Ιγνατιάδου και Δήμητρα Ακτσελή.

Σημαντικές ήταν οι συζητήσεις, που αφορούσαν στα νομίσματα, με το διευθυντή του Νομισμα
τικού Μουσείου κύριο Γιάννη Τουράτσογλου, στον οποίο οφείλεται και η ταύτισή τους, καθώς και 
με τη Δ ρα κυρία Σελήνη Ψωμά.

Τα σχέδια της ανασκαφής των οικοπέδων 31 και 49 έγιναν από το συγγραφέα και στη συνέχεια 
αντιγράφηκαν και μελανώθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από την αρχιτέκτονα 
κυρία Ιωάννα Στεργιώτου. Έργο του συγγραφέα είναι και τα σχέδια των ευρημάτων, τα οποία κρί-



θηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν για την ακριβέστερη και καλύτερη απόδοση τους, αφού οι φωτο
γραφίες δεν απέδιδαν τις λεπτομέρειές τους, είτε λόγω της κακής διατήρησης των χρωμάτων είτε λό
γω της κακής διατήρησης των ίδιων των αντικειμένων. Τα σχέδια τον οικοπέδου 117 εκπονήθηκαν 
από τον αρχιτέκτονα κύριο Γεώργιο Βελένη.

Ελλείφει ειδικού φωτογράφου στην ανασκαφή, ήταν φυσικό οι ανασκαφικές φωτογραφίες να 
γίνονται από τους ανασκαφείς. Έτσι, αυτές των οικοπέδων 31 και 49 πραγματοποίησα ο ίδιος, ενώ 
του οικοπέδου 117 έγιναν από την κυρία Πολυξένη Αόάμ-Βελένη και από τον κύριο Νικόλαο Στα- 
μπολίδη. Δυστυχώς η σχετικά γρήγορη πορεία της ανασκαφής, αφού οι αποκαλυφθέντες τάφοι για 
λόγους ασφαλείας ήταν απαραίτητο να ανοιχθούν και να ερευνηθούν αυθημερόν, οι καιρικές συν
θήκες και η θέση του ήλιου τις συγκεκριμένες στιγμές δεν επέτρεπαν πάντα μια καλή φωτογράφηση 
και για αυτό το λόγο πολλές φωτογραφίες δεν έχουν το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Σχεδόν τις 
μισές φωτογραφίες των ευρημάτων πραγματοποίησα ο ίδιος, ενώ οι υπόλοιπες έγιναν από τις κυρίες 
Ινώ Ιωαννίδου και Λενιώ Μπαρτζιώτη. Οι φωτογραφίες των νομισμάτων, καθώς και των πήλινων ει
δωλίων της ταφής 1427 οφείλονται στον κύριο Ηλία Ηλιάδη.

Το κείμενο της μελέτης κατατέθηκε στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων το 1993 και δεν ήταν δυ
νατόν να γίνει μετέπειτα βιβλιογραφική ενημέρωση σε ένα τόσο μεγάλο από άποψη αριθμού ευρη
μάτων υλικό.

Π αρχαιολόγος και αγαπητή φίλη κυρία Ελένη Μπεχράκη, με την έναρξη της διαδικασίας έκδο
σης του έργου, επιμελήθηκε του κειμένου με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Η σελιδοποίηση τό
σο του κειμένου, όσο και των πινάκων με όσα προβλήματα συνεπάγεται ένα ογκώδες εικονογραφικό 
υλικό, οφείλονται στην γραφίστα κυρία Βάνα Μάρη ενώ η στοιχειοθεσία στην κυρία Κατερίνα Πλιο- 
πούλου. Τις ευχαριστώ θερμά. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την προϊσταμένη της Διεύ
θυνσης Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων κυρία Ευαγγελία Κυπραίου, η οποία, με 
την αξεπέραστη ικανότητα, την πείρα και την ιδιαίτερη παρατηρητικότητα που τη διακρίνουν, είχε 
την εποπτεία όλου του έργου της έκδοσης του βιβλίου.

Μάιος 1998
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Άκανθος1 ιδρύθηκε γύρω στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. από αποίκους της νήσου Άνδρου στην ανατολική 
πλευρά της Χαλκιδικής χερσονήσου, ταυτόχρονα με άλλες τρεις αποικίες των Ανδρίων, την Άργιλο, τη 
Σάνη και τη Στάγειρο2 (Σ χ έ δ. 1).

Ελάχιστες είναι οι αναφορές των αρχαίων πηγών στην Άκανθο, και οι γνώσεις μας για τη θέση της 
πόλης και τη δράση της στην αρχαία ελληνική ιστορία είναι πολύ περιορισμένες3.

Υποτελής στους Πέρσες κατά τη διάρκεια των Μηδικών, χρησιμέυσε ως οχυρό, αρχικά για τον 
Μαρδόνιο και κατόπιν για τον Ξέρξη, κυρίως λόγω της θέσης της4 κοντά στο στενότερο σημείο της χερ
σονήσου του Άθω, όπου, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, ανοίχθηκε η διώρυγα για τη διέλευση των 
περσικών πλοίων.

Μετά τις νίκες των Ελλήνων εναντίον των Περσών, οι Ακάνθιοι προσχώρησαν στην Αθηναϊκή 
Ναυτική Συμμαχία, πληρώνοντας τον ανάλογο φόρο, όπως αυτός καθορίστηκε από τον Αριστείδη για 
όλες τις συμμαχικές πόλεις. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακοΰ Πολέμου όμως, όταν οι εχθρο
πραξίες μετατοπίστηκαν προς Βορράν, η Άκανθος αποστατεί κατά το παράδειγμα και άλλων ελληνι
κών πόλεων, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των συμμαχικών φόρων και είναι η πρώτη πόλη της Χαλκι
δικής που υπογράφει συνθήκη συμμαχίας με τους Σπαρτιάτες υπό τον Βρασίδα το 424 π.Χ5. Οι Ακάνθι- 
οι μετά τη νίκη τους σε μάχη με τους Αθηναίους, αφιέριυσαν, σύμφωνα με τον Πλούταρχο6, από κοινού 
με τους Σπαρτιάτες ένα θησαυρό στους Δελφούς7.

Με τη Νικίειο Ειρήνη, η Άκανθος απέκτησε ένα είδος αυτονομίας, αλλά εξακολούθησε να πληρώ-

1. Για την ονομασία της πόλης από την πιθανή αφθονία αγκαθιοόν ή από κάποιον ήρωα Άκανθο, βλ. Μ. Δήμιτσας, Η Μακε
δονία ενλίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις II, Αθήνα 1896, ο. 610.

2. N.G.L. Hammond. A History of Macedonia. I: Historial Geography and Prehistory, Οξφόρδη 1972, σ. 440. Η Άργιλος, στης 
οποίας το νεκροταφείο έχουν γίνει μικρής κλίμακας ανασκαφές, ήταν χτισμένη στη δυτική όχθη του Στρυμόνα, στην περιοχή της 
αρχαίας Βισαλτίας. Η θέση της Σάνης, που σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (IV, 109) και τον Ηρόδοτο (VII, 2) βρισκόταν κοντά στη 
δυόρυγα του Άθω, προς τη μεριά του Σιγγιτικού κόλπου, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Με την πόλη αυτή πόντιος είναι πιθανόν να 
σχετίζονται τα λείψανα ιερού που εντοπίστηκε πρόσφατα ΝΔ του σημερινού χιοριού Νέα Ρόδα. Βλ. σχετικά I. Βοκοτοπούλου - 
Ε.Μπ. Τσιγαρίδα, ΑΕΜΘ 6 (1992), σ. 467 κ.ε. Η Στάγειρος (ή τα Στάγειρα) βρίσκεται περίπου 1 χλμ. ανατολικά του σημερινού 
χωριού Ολυμπιάδα. Σε πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες εντοπίστηκαν μεγάλα τμήματα του κλασικού και ελληνιστικού τεί
χους καθώς και τμήματα οικοδομημάτων. Βλ. σχετικά Κ. Σισμανίδης,Η,Ε'ΜΘ 4 (1990), σ. 375-377· ο ίδιος,ΑΕΜΘ 5 (1991), σ. 
320 κ.ε.· ο ίδιος, ΑΕΜΘ 6 (1992), σ. 351 κ.ε., όπου είναι συγκεντρωμένη και παλαιότερη βιβλιογραφία.

3. Για τα ιστορικά στοιχεία με αναφορές στις πηγές, βλ. Zahrnt, Olynth, σ. 146-150. Βλ. επίσης R. Flaceliére, Griechenland. 
Lehen und Kultur in klassischer Zeit, Στουτγάρδη 1979, σ. 17' R. Scheer, Nordgriechenland, Kunst -und Reiseführer mit Länder 
Beschreibung, Στουτγάρδη 1984, σ. 164’ S. Lauffer (εκδ.), Griechenland: Lexikon der historischen Stätten von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Μόναχο 1989, σ. 89.

4. Για τη θέση της Ακάνθου και τη γειομορφολογία της περιοχής, βλ. Zahrnt, Olynth, σ. 146-147.
5. N.G.L. Hammond,Η Histoiy ofGreece to 322 BC, Οξφόρδη 19672, σ. 372.
6. Πλουτάρχου, Περί τον μη χράν, 14, όπου αναφέρεται ως «οίκος Άκανθίων καί Βρασίόου», ο οποίος μάλιστα έφερε και 

επιγραφή αναθηματική «Βρασίδας καί Ακάνθιοι από Αθηναίων».
7. Ο οίκος αυτός αναγνωρίζεται στο ιερό των Δελφών, σε ένα απλό κτίσμα χωρίς κίονες και παραστάδες, ανάμεσα στο θη

σαυρό των Κορινθίων και στον τρίποδα των Πλαταιέων.
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1. Χάρτης της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιοχής.

νει φόρους. Την αυτονομία της διατηρεί παρά τις πιέσεις που δέχθηκε για να προσχωρήσει στο Κοινό 
των Χαλκιδέων. Με την επικράτηση του Φιλίππου Β' κατακτάται αλλά δεν καταστρέφεταυ λεηλατείται 
όμως από τους Ρωμαίους το 200 π.Χ8.

Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη πάνω σε τρεις λόφους, κοντά στο ανατολικό άκρο του Ακανθίου 
Κόλπου, δίπλα στο σημερινό χωριό Ιερισσός4 10 (Σ χ έ δ. 2). Σε μια τέτοια θέση, απέναντι από τις εκβολές 
του ποταμού Στρυμόνα, να δεσπόζει στην ανατολική πλευρά της Χαλκιδικής, η Άκανθος ήταν επόμενο 
να αναπτυχθεί σε σημαντικό λιμάνι11' και κόμβο ανάμεσα στην Ανατολική Ελλάδα και στο εσωτερικό 
της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας. Τις σχέσεις της, τουλάχιστον τις εμπορικές, με τις πόλεις και τα νη
σιά του Ανατολικού Αιγαίου βεβαιώνει η παρουσία σχετικά μεγάλου αριθμού αγγείων εισηγμένων από 
τα εργαστήριά τους.

Την ακμή και την ευημερία της πόλης μαρτυρεί η πλούσια νομισματοκοπία της, η οποία αρχίζει από

8. Βλ. Zahrnt, Olynth, σ. 150.
9. Για την πιθανή σχέση του ονόματος «Ιερισσός» από το ενδιάμεσο λατινικό cerissus (=αγκάθι), βλ. Λ. 1 Ιαρλαμά, ΑΑΑ XI 

(1978), σ. 5, σημ. 1.
10. Έως πριν από μερικά χρόνια ο λιμενοβραχίονας του αρχαίου λιμανιού της Ακάνθου ήταν ορατός. Σήμερα δεν φαίνεται 

πια, γιατί πάνω του χτίστηκε ο σύγχρονος μώλος.ΑΔ 26 (1971) Χρονικά, σ. 394-395.
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2. Τοπογραφικό της περιοχής της Ιερισσού με τη θέση τον νεκροταφείου.

τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ." βάσει του ευβο'ίκού σταθμητικού κανόνα. Η Άκανθος είναι μια από τις 
πρώτες πόλεις της Μακεδονίας που κόβει χρυσά νομίσματα μετά τα τέλη του 5ου αιοτνα π.Χ. και η μό
νη που αντιπροσωπεύεται τόσο πλούσια σε κρυμμένους θησαυρούς, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός του αι- 
γαιακού χώρου (Τάρας, Σικελία, Αίγυπτος, Συρία, Περσία).

Συστηματικές ανασκαφικές έρευνες στην πόλη δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Εργασίες αποψίλω
σης και δοκιμαστικές τομές για τη διερεύνηση της τοιχοδομίας του οχυρωματικού περιβόλου είχαν ως 
αποτέλεσμα την αποκάλυψη τμημάτων του τείχους το 196811 12 13, ενώ πρόσφατα νέες δοκιμαστικές τομές 
αποκάλυψαν δύο σημαντικά τμήματα του ανατολικού του σκέλους καθώς και ένα τμήμα οικοδομήμα
τος, πιθανόν κατοικίας, των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων11.

Τα σημαντικότερα και πολυπληθέστερα στοιχεία, που έχουμε ως τώρα, σχετικά με την ανάπτυξη 
της πόλης, τον πληθυσμό της και το κοινωνικό της επίπεδο, προέρχονται από το νεκροταφείο. Η πρώτη, 
περιορισμένης κλίμακας, ανασκαφική έρευνα σε αυτό έγινε το 1970 από την τότε Έφορο Αρχαιοτήτων

11. Για τη νομισματοκοπία της Ακάνθου, βλ. Gaebler, Antiken Münzen, ο. 23-29· Olynthiis IX, ο. 261-266’ J. Desneux, Les 
tétnulmchmes d Akanthos, Βρυξέλλες 1949’ C. Lorber,Amphipolis. The Civic Coinage in Silver and Gold, Los Angeles 1990, o. 47-49.

12. Φ. Πέτσας, Μακεδονικά 15 (1975), ο. 254-255.
13. E. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, A ' Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής, Πολύγυρος 7-9 Δε

κεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 86-88 καιΑΔ 39 (1984) Χρονικά, σ. 223.
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κυρία Ευγενία Γιούρη, μετά την τυχαία εντόπισή του κατά τη διάρκεια εργασκύν διάνοιξης αυλακιού 
για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης14. Έκτοτε, ένα μεγάλο μέρος του ανασκάφηκε συστηματικά υπό 
την εποπτεία της Εφόρου Αρχαιοτήτων κυρίας Κατερίνας Ρωμιοπούλου, ως το 1981, και στη συνέχεια 
διενεργούνται ανασκαφές σχεδόν κάθε χρόνο από την ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικιόν 
Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης15 16.

Η θέση του νεκροταφείου συμπίπτει με την έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και στο 
βόρειο όριο του σημερινού οικισμού της Ιερισσού, πριν από την επέκταση του, η οποία σχεδιάστηκε 
ακριβώς στο χιόρο του νεκροταφείου και για το λόγο αυτό η ανασκαφή πραγματοποιείται κατά οικό
πεδα και κάθε φορά που υπάρχει αίτημα για οικοδόμηση"’ (Σχέ  δ. 3).

Έ ως το 1979 ανασκάφηκε ένας σημαντικός αριθμός οικοπέδων και συνολικά 1718 τάφοι, σε διά
φορα σημεία του νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο καθορισμός, σε γενικές γραμμές, 
των ορίων του.

Η δημοσίευση της ανασκαφής στο σύνολό της δεν έχει προχωρήσει. Το 1978, η Έφορος Αρχαιο
τήτων κυρία Λιάνα Παρλαμά πραγματεύτηκε σε ένα ενδιαφέρον άρθρο της τις καύσεις του 4ου αυύνα 
π.Χ.17, ενώ σημαντικά αντικείμενα δημοσιεύτηκαν μεμονωμένα κατά καιρούς από τους ανασκαφείς18 19 20. 
Το 1988, η κυρία Κατερίνα Ροψιοπούλου μου παραχιόρησε το δικαίωμα της μελέτης και δημοσίευσης 
των τάφιυν που ανασκάφηκαν το έτος 1979. Πρόκειται για τα οικόπεδα με αριθ. 9, 31, 49 και 117, στα 
οποία ερευνήθηκαν 402 τάφοι, συμπεριλαμβανομένων και τιον τριών τάφων του οικοπέδου 54, το οποίο 
είχε ερευνηθείτο 19781".

Η μελέτη που ακολουθεί διαιρείται σε τέσσερα μέρη: Στο πριότο μέρος δίνεται ο κατάλογος των 
τάφων με τα κτερίσματά τους2". Η παρουσίαση των τάφων γίνεται με τον αύξοντα αριθμό τους, ανεξάρ
τητα από το οικόπεδο στο οποίο ανήκουν. Προτιμήθηκε η μέθοδος αυτή τόσο για τη διευκόλυνση του 
αναγνώστη ο οποίος θα ήθελε να ανατρέξει στο κείμενο κάποιου τάφου όσο και για το λόγο ότι, άσχε
τα με τον τρόπο που ανασκάπτεται το νεκροταφείο, τούτο είναι ενιαίο και η παρουσίαση κατά οικόπε
δα δεν νομίζω ότι προσθέτει ή αφαιρεί κάτι από την ουσία της μελέτης, τουλάχιστον σε αυτό το μέρος 
της. Από το συνδυασμό των χρονολογημένων κτερισμάτων, κυρίως της κεραμικής, συμπεραίνεται και η 
χρονολόγηση του τάφου. Από τους ακτέριστους τάφους μόνον ένας πολύ μικρός αριθμός στάθηκε δυ
νατόν να χρονολογηθεί, πράγμα που συνέβη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί βρίσκονταν ανά
μεσα σε δύο ήδη χρονολογημένους από τα κτερίσματά τους τάφους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 
χρονολόγηση δηλώνεται ως αβέβαιη. Αβέβαιη είναι και η χρονολόγηση των περισσότερων εγχυτρι- 
σμών, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα εξέτασης τιον αγγείων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ταφή, 
επειδή ακόμη και τα ολιγάριθμα που συλλέχθηκαν από την ανασκαφή ως πλήρως ή καλά σωζώμενα δεν 
συντηρήθηκαν ούτε συγκολλήθηκαν. Παρά ταύτα, για ορισμένους τάφους προτάθηκε μια πιθανή χρο
νολόγηση, ιδιαίτερα για αυτούς που βρέθηκαν στο δ' στρώμα ταφών, στο οποίο βρίσκονταν κατά βάση 
οι αρχαιότεροι τάφοι του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ.

Τα κτερίσματά των τάφιυν, όπου υπάρχουν, παρουσιάζονται υπό μορφήν καταλόγου αμέσως κάτιο

14. ΑΑ 26 (1971) Χρονικά, ο. 393-395.
15. Για τα αποτελέσματα των ανασκαφών ετησίως, βλ. ΑΑ Χρονικά, από το 1973 και εξής.
16. Πρόβλημα στην έρευνα του νεκροταφείου δημιουργούν τα τμήματα μεταξύ τιον οικοπέδων τα οποία μένουν ανεξερεύ

νητα.
17. Λ. Παρλαμά, Α4Λ XI (1978), σ. 5-31.
18. Ε. Γιούρη, στο Μνήμη Δ . Λαζαρίδη. Πόλις και χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συ

νεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐον 1986, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 151-154- Κ. Ρωμιοπούλου, Αμητός, σ. 723-727- η ίδια, BCH Suppl. 13, 
1986, σ. 479-483.

19. Στην ανασκαφή του 1979 εκτός από τον υπογράφοντα εργάστηκαν επίσης η αρχαιολόγος κυρία Π. Αδάμ-Βελένη και ο τό
τε έκτακτος αρχαιολόγος και τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης κύριος Ν. Σταμπολίδης.

20. Οι αριθμοί τιον αντικειμένων δόθηκαν στη συνέχεια του αριθμού 649, του τελευταίου της καταγραφής ενός μέρους ευ
ρημάτων των ετών 1974-1975 που είχα πραγματοποιήσει το 1980 και προτού αρχίσει η αντίστοιχη εργασία από την ΙΣΤ' Εφο
ρεία Αρχαιοτήτων, στην οποία ακολουθήθηκε διαφορετικό σύστημα αρίθμησης.
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3. Το ρυμοτομικό σχέδιο της επέκτασης τον οικισμού της Ιερισσον (1973).



από το κείμενο της περιγραφής του τάφου στον οποίο ανήκουν. Παρουσιάζονται κατά χρονολογική σει
ρά και ομαδοποιημένα κατά είδη και εργαστήρια προέλευσης.

Έ νας κατάλογος των ευρημάτων έξω από τους τάφους αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας. 
Τα ευρήματα αυτά, στην πλειονότητά τους θραύσματα αγγείων, προέρχονται από διαλυμένες ταφές, 
ιδιαίτερα αυτά των δύο ανώτερων στρωμάτων, ή ίσως αποτελούσαν κτερίσματα τοποθετημένα κοντά 
στους τάφους, τα οποία μετακινήθηκαν από τις διαταράξεις των στρωμάτων και κυρίως από τις βαθιές 
αρόσεις. Δεν προσφέρουν κανένα στοιχείο για τους ίδιους τους τάφους, αλλά αποτελούν ένα σημαντι
κό σύνολο για τη σφαιρική μελέτη αυτού καθεαυτού του υλικού.

Στο τρίτο μέρος, που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, εξετάζεται η τυπολογία των ευρημάτων. 
Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την κεραμική, σύμφωνα με την ομαδοποίησή της σε εργαστήρια 
(Ανατολικής Ελλάδας και νήσων, κορινθιακά, αττικά, βοιωτικά, ευβοϊκά και εγχώρια). Στο δεύτερο κε
φάλαιο εξετάζονται οι τύποι των πήλινων ειδωλίων και προτομών, στο τρίτο τα λιγοστά γυάλινα αγγεία 
και στο τέταρτο όλα τα μικροαντικείμενα (κοσμήματα και διάφορα μετάλλινα αντικείμενα).

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος, με τίτλο «Ανασκαφικά πορίσματα», διαιρείται σε τρία κεφάλαια, 
στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανασκαφή και τη μελέτη τιον τάφων. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα του νεκροταφείου και η διάρκεια του, στο δεύτε
ρο τα είδη των τάφων και σε τι ποσοστό εμφανίζεται το κάθε είδος και τέλος στο τρίτο διατυπώνονται 
απόψεις και παρατηρήσεις πάνω στα έθιμα ταφής.

Επειδή η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης εφάρμοσε ένα διαφορετικό σύστημα αρίθμησης 
των αντικειμένων κατά την καταγραφή τους και ενώ είχε ήδη προχωρήσει η παρούσα μελέτη με αρίθ
μηση κατά αύξοντα αριθμό, για το λόγο αυτό στο τέλος του βιβλίου έχει προσαρτηθεί ένας πίνακας 
αντιστοιχίας των αριθμών με αυτούς της Εφορείας.
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Κατάλογος των τάφων και των κτερισμάτων





Θέση: Οικόπεδο 31, στο κέντρο περίπου του τε- 
τρ. Β2, σε βάθος 0,80 μ., α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο που βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά κομμάτια 
οστών του κρανίου.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στα οστά του κρανίου βρέ
θηκαν δυο χάλκινα νομίσματα (668, 669).

1. Χάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης 668, Π ίν. 3α 
Εμ. Οκτάκτινο άστρο σε στικτό κύκλο.
Οπ. Ή λιος με σκήπτρο καθισμένος σε σφαίρα. 
Επιγραφή: ΟΥΡΑΝΙΑ ΩΝ / Π ΟΛΕ ΩΣ.
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,42 γρ.
Γύρω στο 300 π.Χ.21.

2. Χάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης 669, Π ίν. 3α 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 3,14 γρ.

Χρονολόγηση: Με βάση τα δύο νομίσματα ο τά
φος μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 300 π.Χ.

Τάφος 1317

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, πάνα) από τον τάφο 
1355, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο που βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τα οστά διαλύθηκαν 
προφανώς από τις επιφανειακές διαταράξεις 
του εδάφους και σώθηκε μόνον η κάτω σιαγόνα. 
Κτερίσματα: Βρέθηκαν δύο χάλκινα νομίσματα

Τάφος 1316 (983, 984), ένα κοχύλι και το πήλινο ειδώλιο χε
λώνας 788.

1. Πήλινο ειδώλιο χελώνας 788, Π ίν. 3γ 
Ύψ. 0,033, μήκ. 0,07 μ.
Πηλός καστανός. Ακέραιο. Η επιφάνεια πολύ 
φθαρμένη. Χειροποίητο. Η έντονη σχηματοποί- 
ηση αποσυσχετίξει το ειδώλιο από τον γνωστό 
κλασικό τύπο του 5ου αιώνα π.Χ.22 23. Ντόπιου ερ
γαστηρίου.

2. Χάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης 983, Π ίν. 3β 
Εμ. Οκτάκτινο άστρο σε στικτό κύκλο.
Οπ. Ή λιος με σκήπτρο καθισμένος σε σφαίρα. 
Επιγραφή: ΟΥΡΑΝΙΔ ΩΝ / Π ΟΛΕ ΩΣ.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,38 γρ.
Γύρω στο 300 π.Χ.2'.

3. Χάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης 984, Π ίν. 3β 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,94 γρ.

Χρονολόγηση: Γύρω στο 300 π.Χ.

Τάφος 1318, Σχέδ .  II, Π ίν. 3δ

Θέση: Οικόπεδο 31, στο κέντρο του τετρ. Α3, σε 
βάθος 1,10 μ., γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
αγγείο, που έχει κοντή κοιλιά και μακρόστενο 
λαιμό, βρέθηκε ραγισμένο. Η βάση του έλειπε 
και για να καλυφθεί η οπή είχε τοποθετηθεί τμή
μα κοιλιάς άλλου αμφορέα. Το στόμιό του, 
στραμμένο προς τα ανατολικά, έφραζε μια λε
πτή γκριζωπή σχιστόπετρα. Οι λαβές στο σημείο

21. SNG.ANS. part 7, Macedonia 1, αριθ. 914-917. Για την ερμηνεία της καθιστής μορφής ιος Ήλιου και όχι ως Αφροδίτης, 
βλ. 1. Βοκοτοπούλου - Ε.Μπ. Τσιγαρίδα,/4£'ΜΘ 7 (1993), σ. 448.

22. Για πήλινα ειδώλια χελώνας και τον τΰποτους, βλ. σ. 95, αριθ. 1153/Τ1491.
23. SNG,ANS. part 7, Macedonia 1, αριθ. 914-917.
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απόληξης κοντά στον ώμο φέρουν από μια βά
θυνση καμωμένη με το δάχτυλο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1319, Σχέδ .  II, Π ίν. 4β

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α2, δίπλα ακριβώς 
στο όριο με το τετρ. Α3, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός βρέθηκε με τα χέρια παράλληλα 
προς το σώμα και το κεφάλι στα ΝΑ. Μικρές 
πλακαρές πέτρες είχαν τοποθετηθεί γύρω του, 
ανάμεσα στα σκέλη και πάνω στο στήθος.
Λ νθρωπολογικά στοιχεία: Αρκετά καλοδιατηρη
μένος σκελετός, μήκους 1,48 μ.
Κτερίσματα: Δεξιά και δίπλα στην κάτω σιαγόνα 
βρέθηκαν τρία χάλκινα νομίσματα (678,679,680).

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 678, Π ίν. 4α 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή -.Λ/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,42 γρ. (11).
400-348 (;) π.Χ.24.

2. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 679, Π ίν. 4α 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ, 0,015 μ., βάρος 4,58 γρ. (11).

3. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 680, Π ίν. 4α 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,72 γρ. (11).

Χρονολόγηση: 400-350 π.Χ.

Τάφος 1320, Σ χ έ  δ. I, Π ίν. 4γ

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1, β' στροόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το αγ
γείο βρέθηκε τοποθετημένο με το στόμιο προς τα 
ΝΑ. Το πάνω μέρος της κοιλιάς του είναι σπα
σμένο και λείπει η μία λαβή.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 31, στο όριο των τετραγώνων 
Γ1 και Δ1.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπΰθμενο αμ
φορέα. Βρέθηκε ακέραιος με ορισμένα ραγί- 
σματα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1322, Σ χ έ  δ. II, Πίν.  5α

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Β2, γ ' στρώμα ταφιύν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Στις δυο στενές πλευρές του τάφου είχαν το
ποθετηθεί δυο μεγάλα κομμάτια πίθου. Ο νε
κρός βρέθηκε με το κεφάλι στα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα, μή
κους 1,39 μ., μέτριας διατήρησης.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1323, Σ χ έ δ. III, Π ί ν. 5β

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1, βάθος 1,10 μ. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπΰθμενο αμ
φορέα, καλυμμένο με τμήματα άλλου αγγείου. 
Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οστών βρέφους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1323α

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Β2, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Πάνω στο νεκρό είχε τοποθετηθεί αργός λί
θος μέτριου μεγέθους.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μισοκατεστραμμένος 
σκελετός ενήλικα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1321, Σ χέ δ. I, Πίν. 4δ

24. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1. αριθ. 53-55.
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Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Γ3, γ' στρώμα ταφιόν. 
Τρόπος ταφής. Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος κάλυ
πτε μια πέτρα. Το στόμιό του, στραμμένο προς 
τα ανατολικά, έφραζε ένα όστρακο από άλλο 
αγγείο. Στον πυθμένα βρέθηκε μικρή πλακαρή 
πέτρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα είχαν τοποθε
τηθεί ως κτερίσματα το κάναστρο 650 και ένα 
κοχύλι.

Κάναστρο 650, Π ίν. 6α 
Ύψ. 0,039, διάμ. χείλ. 0,11 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Ακέραιο. Με
λανό γάνωμα καλύπτει το εσωτερικό του αγγεί
ου και το πάνω μέρος του χείλους. Ελάχιστα 
ίχνη γανώματος σε μια πλατιά ζώνη στο κάτω 
μέρος του σιόματος και στην εξωτερική επιφά
νεια της λαβής. Στην κάτιο επιφάνεια της βάσης, 
δύο ομόκεντροι κύκλοι και μια κουκκίδα στο κέ
ντρο από μελανό γάνωμα. Το υπόλοιπο έχει το 
χρώμα του πηλού25. Το αγγείο μπορεί να χρονο
λογηθεί γύρω στο 500 π.Χ., συγκρινόμενο με πα
ράλληλό του από την Αγορά των Αθηνών2'’.

Χρονολόγηση: Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1325, Σχέδ .  I, Πίν.  7α

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Δ1, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο ήταν τοποθετημένο σχεδόν 
όρθιο με μικρή απόκλιση από την κατακόρυφο 
και το στόμιο ήταν ελαφρά στραμμένο προς τα 
βόρεια.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1324, Σ χέδ. III, Πίν. 6β, γ

Θέση: Οικόπεδο 31, στο μέσον περίπου του τετρ. 
Δ1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Το αριστερό χέρι του νεκρού ήταν λυγισμένο 
στον αγκώνα και η παλάμη κάλυπτε το στόμα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα αρ
κετά διαβριυμένος, μήκους 1,50 μ. Ο νεκρός είχε 
τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ανατολικά. 
Κτερίσματα: Πλάι στο στόμα του νεκρού βρέθη
κε το χάλκινο νόμισμα 674.

Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 674, Π ίν. 7β 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή:Λ/Κ/Λ/Ν. 
Επιφάνεια αρκετά διαβρωμένη.
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 3,35 γρ. (07).
400-348 (;) π.Χ.27.

Χρονολόγηση: 400-350 π.Χ.

Τάφος 1327, Σχέδ .  II

Θέση: Οικόπεδο 31, στο όριο των τετραγώνων 
Δ1 και Δ2, κοντά στο πέρας του οικοπέδου, γ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,62 μ., με οστά μεγάλα, χοντρά 
και βαριά.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη

Τάφος 1328, Σχέδ .  II

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Δ1, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός κακής δια
τήρησης, μήκους 1,50 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1326, Σ χέδ. II

25. Για την ονομασία του αγγείου, τη χρήση του και την εξέλιξη του τύπου, βλ. Athenian Agora XII, σ. 124-127 και Noble, The 
Techniques, σ. 109.

26. Athenian Agora XII, πίν. 30, αριθ. 734, 735. Για άλλα όμοια παραδείγματα, βλ. CVA. Mainz, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum 1, πίν. 43, αριθ.1 Γ Β. Schlörb-Vierneisel,/1M81 (1966), σ. 34, αριθ. 58.3, πίν. 27.3, σ. 98, αριθ. 175.4, πίν. 59.3.

27. SNG.ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
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Θέση: Οικόπεδο 31, στο όριο των τετραγοόνων 
Γ2 και Δ2.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,86, πλάτους 0,66, και 
ύψους 0,50 μ. Ο τάφος κατασκευάστηκε αφού ο 
νεκρός εναποτεθηκε στο έδαφος με το αριστερό 
χέρι λυγισμένο πάνω στη λεκάνη. Αποτελείται 
από μεγάλους στρωτήρες λακωνικού τύπου το
ποθετημένους κατά μήκος του νεκρού σαμαρω- 
τά, ενοί στην κορυφή, για την κάλυψη του αρμού, 
χρησιμοποιήθηκαν καλυπτήρες λακωνικού επί
σης τύπου. Έ να μεγάλο κομμάτι στρωτήρα, κά
θετα τοποθετημένο, όριζε τη δυτική στενή πλευ
ρά του τάφου.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,50 μ.
Κτερίσματα: Δίπλα στην κάτω σιαγόνα του νε
κρού βρέθηκε το χάλκινο νόμισμα 677, δίπλα 
στην αριστερή πλευρά, τμήμα σιδερένιας στλεγ- 
γίδας (931) και στο χέρι το σιδερένιο δαχτυλίδι 
932.

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 677, Π ίν. 7ε 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή Α/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,70 γρ. (06).
400-348 (;) π.Χ.28 29.

2. Τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας 931, Π ίν. 7γ 
Μήκ. 0,17 μ.
Σώζεται ολόκληρη η λαβή και μέρος της ξύ
στρας. Επιφάνεια διαβρωμένη.

3. Σιδερένιο δαχτυλίδι 932, Π ίν. 7δ 
Διάμ. 0,015, μήκ. σφενδόνης 0,025 μ.
Πολύ διαβρωμένο. Ο κρίκος είναι σχετικά λε
πτός, κυκλικής διατομής και η σφενδόνη μεγά
λη, σχεδόν ορθογώνια.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1330, Σχέδ .  II, Π ίν. 8γ

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Γ1, γ' στρώμα ταφών.

Τάφος 1329, Σχέδ .  II, Πίν.  7στ, ζ Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,50, πλάτους 0,50 και 
ύψους 0,45 μ., με κατεύθυνση Α-Δ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,40 μ., αρκετά διαβρωμένος.
Κτερίσματα: Στα πλάγια του κρανίου βρέθηκαν 
δύο χάλκινοι σφηκωτήρες (658, 659).

1. Χάλκινος σφηκωτήρας 658, Σ χ έ  δ. 40, Πίν.  8α 
Μήκ. 0,042 μ.
Έ χει σχήμα κυλινδρικό και κατασκευάστηκε 
από ορθογώνιο έλασμα χαλκού λυγισμένο, έτσι 
ιόστε να ακουμπούν οι δύο πλάγιες πλευρές του. 
Είναι συγκολλημένος και λείπουν δύο μικρά 
τμήματα στο ένα άκρο24.

2. Χάλκινος σφηκωτήρας 659, Σχ έδ .  40, Π ί ν. 8β 
Μήκ. 0,033 μ.
Όμοιος με τον προηγούμενο. Σώζεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του. Συγκολλήθηκε από πολ
λά κομμάτια.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 5ο αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1331

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,42 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1332, Σχέδ .  III, Π ίν. 90

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1, γ' στράφια ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,62 μ.
Κτερίσματα: Κοντά στα πόδια του νεκρού βρέθη
καν δύο ληκύθια (651, 652), δύο φιαλίδια (653, 
654) και η μικρή χύτρα 656. Στον αριστερό ώμο

28. Ό.π.
29. Για κάτι ανάλογο αλλά πιο κοντό, βλ. Ανδρόνικος, Βεργίνα I, σ. 123, αριθ. ΙΧι, πίν. 88. Ο Ανδρόνικος (ό.π., σ. 240), ανα- 

φερόμενος στα δαχτυλίδια με εφαπτόμενα άκρα, υποστηρίζει ότι πολλά βρέθηκαν στη θέση της κεφαλής και χρησίμευαν ως 
σφηκωτήρες.
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βρέθηκε το ασημένιο περίαπτο 660 και στην πε
ριοχή τοιν χεριών δύο σιδερένια δαχτυλίδια 
(661α, β) και δύο χάλκινα νομίσματα (675, 676).

1. Αττικό ερυθρόμορφο ληκύθιο 651, Π ίν. 9α 
Ύψ. 0,11, διάμ. βάσ. 0,047 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, καθαρός. Λείπει το 
χείλος. Το υπόλοιπο συγκολλήθηκε από πέντε 
κομμάτια. Συμπληρώθηκαν τμήματα του σώμα- 
τος και του λαιμού. Το γάνωμα, αρκετά απολε
πισμένο, έχει χρώμα μαύρο και κατά τόπους κα
στανό από αποτυχημένο ψήσιμο και καλύπτει 
όλο το αγγείο εκτός από την κάτω επιφάνεια της 
βάσης και της κύριας όψης του σώματος, όπου 
παριστάνεται δεκατριάφυλλο ανθέμιο, του 
οποίου τον πυρήνα αποτελούν δύο επάλληλα 
ημικύκλια. Ανήκει στον πολύ διαδεδομένο τύπο 
των ληκυθίων με ανθέμιο30 και μπορεί να χρονο
λογηθεί στο α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.31 32.

2. Αττικό ληκύθιο 652, Π ίν. 9β 
Ύψ. 0,068, διάμ. βάσ. 0,033 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. 
Μελανό γάνωμα καλύπτει το στόμιο εσωτερικά 
και εξωτερικά, το επάνω μισό του λαιμού και 
την εξωτερική επιφάνεια της λαβής. Το υπόλοι
πο έχει το χρώμα του πηλού και γραμμική δια- 
κόσμηση: στο λαιμό, τέσσερις κατακόρυφες 
γραμμές. Το σώμα του αγγείου καλύπτεται από 
πλέγμα μαύρων γραμμών και στιγμές από λευκό 
επίθετο χραίμα. Στην εξωτερική περιφέρεια της 
βάσης, μια σειρά από μαύρες στιγμές.
Ο τύπος είναι πολύ διαδεδομένος στον 4ο αιώνα 
π.Χ.3:. Το αγγείο μπορεί να χρονολογηθεί στο α' 
μισό του αιώνα.

3. Μελαμβαφές φιαλίδιο 653, Π ίν. 9δ
Ύψ. 0,033, διάμ. βάσ. 0,051, διάμ. χείλ. 0,059 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Ακέραιο. Εκτός

από μια γραμμή στο σημείο ένωσης της βάσης με 
το σοψια και την κάτω επιφάνεια της βάσης, το 
υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα 
-σε ορισμένα σημεία καστανό από αποτυχημέ
νο ψήσιμο- σε πολλά σημεία απολεπισμένο. Βά
ση δακτυλιόσχημη, σώμα σε σχήμα εχίνου και 
χείλος που στρέφεται προς τα μέσα. Γύρω στα 
μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.33.

4. Μελαμβαφές φιαλίδιο 654, Π ίν. 9ε
Ύψ. 0,033, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,057 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Ακέραιο. Όμοιο 
με το προηγούμενο. Το γάνωμα απολεπισμένο 
σε ελάχιστα σημεία.

5. Μόνωτη μικρή χύτρα 656, Π ίν. 9γ 
Ύψ. 0,081, διάμ. χείλ. 0,077 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκαν η 
λαβή και το χείλος και συμπληρώθηκαν ορισμέ
να σημεία στην αρχή και την απόληξη της λαβής. 
Χωρίς βάση, έχει σώμα ελαφρά πιεσμένο και 
χείλος που στρέφεται προς τα έξω. Άβαφη. Το 
μπροστινό μέρος του σοίματος και του χείλους 
έχουν ίχνη αιθάλης από τη χρήση της χύτρας στη 
φωτιά. 4ος αιώνας π.Χ.34.

6. Ασημένιο περίαπτο 660, Π ίν. 9στ 
Ύψ. 0,013 μ.
Έ χει σχήμα οξυπύθμενου αγγείου και στο πάνα» 
μέρος φέρει έναν κρίκο για το πέρασμα της 
κλωστής ή της αλυσίδας με μια μικρή «σταγόνα» 
από χρυσό. Ο τύπος είναι διαδεδομένος από τον 
6ο αιοίνα π.Χ. και μετά35.

7. Δύο σιδερένια δαχτυλίδια 661α-β, Σχέδ .  37, 
Π ίν. 9ζ, η
α. Διάμ. 0,015, μήκ. σφενδόνης 0,02 μ. 
β. Διάμ. 0,012, μήκ. σφενδόνης 0,018 μ. 
Αποτελούνται από κρίκο κυκλικής διατομής και

30. Για τον τύπο. βλ. Athenian Agora XII, σ. 154· Olynthiis XIII, σ. 146 κ.ε.· Rudolph, Bauchlekythos, σ. 104.
31. Πρβλ. Olynthus V, αριθ. 420, 421, πίν. 142- CVA, Fogg Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. XX, αριθ. 10-11.
32. Για τον τύπο, βλ. Γ' μέρος, σ. 249. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus V, αριθ. 494-504, πίν. 47· Olynthus XIII, αριθ. 

187, 191, πίν. 102, αριθ. 165, 169, πίν. 107* CVA, Zürich, Öffentliche Sammlungen 1, πίν. 25, αριθ. 9· CVA. Genève, Musée dArtet 
d'Histoire 2, πίν. 78, αριθ. 16, 17.

33. Athenian Agora XII, πίν. 34, αριθ. 945, 948. Για το σχήμα και την εξέλιξη του, βλ. ό.π., σ. 137 κ.ε.
34. Γ ια την ονομασία, τη χρήση και το σχήμα του αγγείου, βλ. ό.π., σ. 224 κ.ε. Γ ια ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus V, Ρ4, 

πίν. 9’ Kerameikos IX, αριθ. 239.3, πίν. 60" Athenian Agora XII, αριθ. 1936, πίν. 93.
35. Για τον τύπο και την εξε'λιξή του, βλ. Philipp, OF XIII, σ. 366 κ.ε. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Deppert-Lippitz, 

Goldschmuck, αριθ. 76· Schumacher, Bronzen, αριθ. 185, πίν. III 39· Marshall, BMC Jewelleiy, πίν. X, αριθ. 964, 1034, 1088’ 
Perachora I. πίν. 79, αριθ. 16, 18, πίν. 84, αριθ. 39· C. Rolley, BCH Suppl. 9, 1984, αριθ. 38, εικ. 13.
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στο πάνω μέρος φέρουν ελλειψοειδή σφενδόνη. 
Ισχυρά διαβρωμένα από την οξείδωση.

8. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 675, Π ίν. 9ι 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή:Λ/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,57 γρ. (11).
400-348 (;) π.Χ.36.

9. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 676, Π ίν. 9ι 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο. Επιγραφή: Α/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 1,52 γρ. (09).
400-348 (;) π.Χ.37.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1333, Σ χ έ δ. III

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Β3.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το στό
μιό του ήταν στραμμένο προς τα δυτικά και το 
έφραζε τμήμα άλλου αγγείου.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε ένα 
κοχυλι και ένα μικρό νόμισμα (672).

Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου φθαρμένο 672, Π ί ν. 
10α
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,30 γρ.
400-348 (;) π.Χ.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο α' μισό του 4ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1334

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α2.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν μόνο λίγα 
κομμάτια οστών παιδιού.
Κτερίσματα: Η μικρή λοπάς 667 ήταν το μοναδι
κό κτέρισμα της ταφής.

Δοπάς 667, Π ίν. ΙΟβ
Ύψ. (με τις λαβές) 0,027, διάμ. χείλ. 0,074 μ. 
Πηλός καστανός, ακάθαρτος, εύθρυπτος και κα- 
κοψημένος. Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. 
Στερείται βάσης, έχει σχήμα πιεσμένου εχίνου 
και χείλος που στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. 
Είναι άβαφη και φέρει δύο κατακόρυφες λαβές. 
Τέλος του 5ου-αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.38.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο α' τέταρτο του 4ου 
αιώνα π.Χ.

Τάφος 1334α, Σ χ έδ . III, Π ίν. ΙΟγ

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Γ2.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πιθάρι. Λείπει 
ένα μεγάλο μέρος της κοιλιάς και του χείλους. 
Στο μέσον περίπου του σώματος φέρει ανάγλυ
φη ταινία με εγχάρακτη διακόσμηση από τετρά
γωνα με χιαστί γραμμές και εμπίεστους κύ
κλους. Το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ανα
τολικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα, 
διαβρωμένος.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Το πιθάρι με βάση το σχήμα και 
τη διακόσμησή του μπορεί να χρονολογηθεί 
στον 6ο αιώνα π.Χ. Η χρήση του όμως ως ταφι- 
κού αγγείου δεν είναι βεβαιωμένο αν έγινε στην 
εποχή αυτή ή αργότερα.

Τάφος 1335

Θέση: Οικόπεδο 31.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,50 μ., μέτριας διατήρησης.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1336

Θέση: Οικόπεδο 31.

36. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
37. Ό.π., αριθ. 56, 57.
38. Για το σχήμα του αγγείου, την ονομασία και τη χρήση του, βλ. Athenian Agora XII, σ. 227 κ.ε.· Coiinth VII, III, σ. 124 κ.ε. 

Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus XIII, πίν. 203, αριθ. 618, 619.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 1,50 
μ., μέτριας διατήρησης.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τον 
κάνθαρο 657.

Μελαμβαφής αττικός κάνθαρος 657, Π ίν. 10δ 
Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,076 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπουν μικρά τμή
ματα του χείλους. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτε
ται με μαύρο στιλπνό γάνωμα, το οποίο σε ορι
σμένα σημεία είναι καστανό έως γκρίζο από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Στο χρώμα του πηλού 
έχουν μείνει μόνο μια αυλάκωση στο πάνω μέ
ρος της βάσης και μια άλλη στην κάτω επιφά
νεια της. Μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.39.

Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1337, Π ίν. 11γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Β3, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,75 μ., πλάτους 0,44- 
0,56 μ. και ύψους 0,60 μ. Αποτελείται από μεγά
λους λακιυνικούς στρωτήρες, δύο στην κάθε 
πλευρά, που είναι τοποθετημένοι όρθιοι και με 
τρόπο ώστε αυτοί στην κορυφή της μιας πλευράς 
να επικαλύπτουν εν μέρει τους άλλους. Στις στε
νές πλευρές υπάρχουν όρθιοι παρόμοιου τύπου 
στρωτήρες. Έ χει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης. Ο νεκρός τοποθετήθηκε με το κεφάλι 
στα ΝΑ.
Κτερίσματα: Ακριβώς δίπλα στον αριστερό ώμο 
βρέθηκε το ερυθρόμορφο ληκύθιο 655 και στο 
σημείο της κάτω σιαγόνας, δύο χάλκινα νομί
σματα (670, 671).

1. Ερυθρόμορφο ληκύθιο 655, Π ίν. 11α
Ύψ. 0,10, διάμ. βάσ. 0,044, διάμ. χείλ. 0,034 μ. 
Πηλός καστονοκόκκινος, καθαρός. Συγκολλή
θηκε από πολλά κομμάτια. Το μελανό γάνωμα, 
όπου υπάρχει, είναι αρκετά απολεπισμένο, ενώ 
λείπουν και κομμάτια του φλοιού. Στο λαιμό, 
διακόσμηση από επιμήκη γλωσσοειδή φύλλα 
και ανάμεσά τους, μαύρες λεπτές γραμμές και 
στον ώμο, γραπτό ιωνικό κυμμάτιο. Στην πίσω 
όψη, εγγεγραμμένο δεκαεπτάφυλλο ανθέμιο 
που πλαισιώνεται από απλές έλικες. Στην κύρια 
όψη, δύο αντωπά γυναικεία κεφάλια και ανά
μεσά τους, μια μικροσκοπική όρθια γυναικεία 
μορφή, πιθανόν παράσταση αγάλματος. Τα γυ
ναικεία κεφάλια φέρουν σάκκους που αφήνουν 
να φαίνονται τα μαλλιά -πάνω από το μέτωπο 
και στους κροτάφους- τα οποία αποδίδονται με 
μαύρο χρώμα, ενώ τα πρόσωπα με λευκό επίθε
το. Οι λεπτομέρειες των ματιών, με λεπτές μαύ
ρες γραμμές. Φορούν ενώτια σε σχήμα ρόδακα, 
που αποδίδονται με λευκό χρώμα και τα φύλλα 
τους με κουκκίδες από καθαρό πηλό. Στο κάτω 
μέρος του σώματος, δύο παράλληλες οριζόντιες 
μαύρες γραμμές. Με μελανό γάνωμα καλύπτε
ται η κατακόρυφη επιφάνεια της βάσης, ενώ η 
κάτω επιφάνειά της έχει μείνει στο χρώμα του 
πηλού. Παρόμοια ληκύθια διακοσμημένα με 
δύο αντωπές γυναικείες προτομές, άλλοτε με 
κάποιο αντικείμενο ανάμεσά τους και άλλοτε 
χωρίς, είναι γνωστά στον 4ο αιώνα π.Χ. Το 
άγαλμα ανάμεσα στις προτομές ερμηνεύεται συ
νήθως ως Αφροδίτη Ουρανία40. Α' τέταρτο 4ου 
αιώνα π.Χ.

2. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου φθαρμένο 670, 
Π ίν. 11β
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς.
Οπ. Τετράκνημος τροχός.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,20 γρ.
400-348 (;) π.Χ.41.

39. Πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 699, πίν. 29· S.G. Miller, Hesperia 43 (1974), πίν. 30, αριθ. I - CVA, Zürich, Öffentliche 
Sammlungen 1, πίν. 28, αριθ. 6· CVA, Genève, Musée dArt et d'Histoire 1, πίν. 28, αριθ. 5, 6· Olynthus XIII, πίν. 183-185, αριθ. 
512-515.

40. Για παρόμοια παραδείγματα, βλ. Olynthus XIII, πίν. 84, αριθ. 86, σ. 142, πίν. 101, αριθ. 88, σ. 143' CVA, Michigan, 
University 1, πίν. 15, αριθ. 3' CVA, Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, πίν. 39, αριθ. 6, 7- CVA, Frankfurt am Main 2, 
πίν. 82, αριθ. 4. Για την ερμηνεία του αγάλματος υος Αφροδίτης Ουρανίας, βλ. Ε. Langlotz, Aphrodite in den Gaerten, Χα'ίδελ- 
βε'ργη 1954, σ. 28 κ.ε.· LIMC II, λ. Αφροδίτη, σ. 14, αριθ. 53, πίν. 9 (A. Delivorrias).

41. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
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3. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου διαβρωμένο 671, 
Π ίν. 11 β
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς.
Οπ. Τετράκνημος τροχός.
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 3,72 γρ.
400-348 (;) π.Χ.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1338, Σ χ έ  δ. II, Π ίν. 12α

Θέση: Οικόπεδο 31, στη ΒΑ πλευρά του τετρ. Γ3. 
Το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται έξω από το 
όριο του οικοπέδου.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1 μ., πλάτους 0,45 και 
ύψους 0,60 μ. Αποτελείται από δύο μεγάλους 
λακωνικούς στρωτήρες, έναν στην κάθε μακρά 
πλευρά. Οι στενές πλευρές ορίζονται από μεγά
λα τμήματα στρωτήρων. Έ χει προσανατολισμό 
ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα παιδικού 
σκελετού.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1339, Σ χ έδ . IV

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, πάνω από τον τάφο 
1427, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, αφού πρώτα ο νεκρός εναποτέθηκε πάνω σε 
μικρό στρωτήρα λακωνικού τύπου που χρησι
μέυσε ως φέρετρο. Πάνω από το νεκρό τοποθε
τήθηκε τμήμα ερυθρόμορφου κρατήρα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέφους. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν, εκτός από το Θραύ
σμα κρατήρα 1552.

Τμήμα ερυθρόμορφου αττικού κωδωνόσχημου 
κρατήρα 1552, Π ίν. 12β 
Ύψ. 0,11, πλάτ. 0,15 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
επτά κομμάτια. Εσωτερικά καλύπτεται από μαύ
ρο στιλπνό γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το

χείλος, κλαδί δάφνης. Από την παράσταση σώζε
ται αριστερά το πάνω μέρος γυναικείας μορφής 
με δορά και τόξο (Άρτεμη;). Δεξιά, το πάνω μέ
ρος ανδρικής μορφής με πέτασο και ακόντιο. Γ' 
τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο γ' τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Τάφος 1340. Σ χ έ δ. IV, Π ί ν. 12δ, ε

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, α' στρώμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, αφού πρώτα ο νεκρός τοποθετήθηκε σε κα- 
λυπτήρα λακωνικού τύπου που χρησιμέυσε ως 
φέρετρο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Στη μια άκρη του καλυπτήρα, στη 
θέση των ποδιοόν του νεκρού, βρέθηκε το κάνα- 
στρο 768.

Κάναστρο 768, Σ χ έ  δ. 24, Π ίν. 12γ 
Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,13 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Συγκολλή
θηκε από πέντε κομμάτια. Σε όλη την επιφάνεια 
υπήρχε σκούρο καστανό, θαμπό γάνωμα, το 
οποίο έχει απολεπιστεί σε μεγάλο βαθμό. Το αγ
γείο θα πρέπει να προέρχεται από κάποιο ντόπιο 
εργαστήριο. Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.42.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1341, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 13α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, α' στρώμα τάφοον. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο, σφαιρικού σχεδόν σώματος, 
τοποθετημένο πλάγια με το στόμιο προς τα ΝΑ, 
βρέθηκε σπασμένο. Λείπει το πάνω μέρος της 
κοιλιάς του.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μέσα στον αμφορέα 
βρέθηκαν μόνο δύο μικρά κομμάτια οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

42. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Corinth VII, II, αριθ. An. 247, πίν. 72· Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2292, πίν. 34· 
Boehlau, Nekropolen, πίν. VIII, αριθ. V Athenian Agora XII, αριθ. 725, πίν. 30' Lambrino, Hist ría, σ. 193, αριθ. 5, εικ. 133b, 134.
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Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, πάνω από τον τάφο 
1391, α' στριόμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Καύση σε πηλόχτιστο λάκκο. Πρό
κειται για συνδυασμό ενταφιασμού και καύσης. 
Σε έναν στενόμακρο λάκκο, του οποίου οι πλευ
ρές επενδύθηκαν με ξεραμένο στον ήλιο πηλό, 
έγινε η καύση του νεκρού. Στο δάπεδο του λάκ
κου και γύρω από αυτόν τοποθετήθηκε ωμός πη
λός ή χίόμα φερτό, όποος υποδηλιόνεται από τις 
καμένες μάζες χώματος που βρέθηκαν στα ση
μεία αυτά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Καμένα οστά, τα πε
ρισσότερα κολλημένα στο χώμα μαζί με κάρ
βουνα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 4ο αιώνα π.Χ.43.

Τάφος 1343, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 13γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, πάνω από τον τάφο 
14Θ3, α' στριόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Οι μακρές πλευρές του λάκκου επενδύθη
καν σε όλο τους το μήκος με κομμάτια από λα
κωνικού τύπου κεραμίδια, τοποθετημένα κάθε
τα στο έδαφος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένα οστά 
εφήβου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στον τάφο με 
το κεφάλι στα ΝΑ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1344, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 14γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, πάνω από τον τάφο 
1412, α' στριόμα ταφιύν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε μικρό λακκοει- 
δή τάφο, μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε το νε
κρό βρέφος πάνω σε λακωνικό στρωτήρα που 
χρησιμέυσε ως φέρετρο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέφους.

Τάφος 1342, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 13β Κτερίσματα: Στη μια στενή πλευρά του κεραμι- 
διού-φερέτρου, εκεί όπου η θέση των ποδιιόν 
του νεκρού, βρέθηκαν δύο φιαλίδια (762, 763).

1. Μελαμβαφές φιαλίδιο 762,Σχέδ. 21, Π ίν. 14β 
Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,048 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. 
Όλη η επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται με με
λανό στιλπνό γάνωμα, απολεπισμένο σε μεγάλο 
βαθμό. 375-350 π.Χ.44.

2. Μελαμβαφές φιαλίδιο 763, Σ χ έ δ. 21, Π ίν. 14α 
"Υψ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,123 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Στο χριόμα 
του πηλού έχουν μείνει μία γραμμή στο σημείο 
όπου ενώνεται η βάση με το σώμα καθώς και η 
αυλακωτή επιφάνεια της έδρασης της βάσης. Το 
υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνω
μα, απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Στο κέντρο 
του πυθμένα, εμπίεστος επτάφυλλος ρόδακας 
και γύρω του, δεκατρία εμπίεστα ανθέμια, που 
συνδέονται μεταξύ τους με βλαστούς που απο
λήγουν σε σπείρες. 375-350 π.Χ.45.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1345, Σ χ έ  δ. IV, Πίν. 15γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, δίπλα στον τάφο 
1355, α' στριόμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο, με έντονα φουσκωτή κοιλιά, 
βρέθηκε σπασμένο και το πάνω μέρος εισχώρη
σε μαζί με τα χιόματα στο εσωτερικό. Το στόμιο 
ήταν στραμμένο προς τα ΒΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν πολύ μικρά 
κομμάτια οστών βρέφους.
Κτερίσματα: Κανονικά η ταφή ήταν ακτέριστη. 
Όμως, στη μια σπασμένη πλευρά του αμφορέα 
είχαν τοποθετηθεί δύο κομμάτια από έναν ερυ
θρόμορφο κωδωνόσχημο κρατήρα (770, 771). 
Μολονότι δεν θεωρούνται κτερίσματα, αποτε
λούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταφής.

1. Τμήμα του χείλους και του σώματος αττικού

43. Παρόμοιου τύπου καύσεις σε πηλόχτιστους λάκκους συνηθίζονται στο νεκροταφείο της Ακάνθου κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Βλ. Λ. Παρλαμά, AAA XI (1978), σ. 5-31.

44. Athenian Agora XII, αριθ. 944, 945, πίν. 34, σ. 302.
45. Ό.π., αριθ. 883, 884, πίν. 33, σ. 289.
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ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου κρατήρα 770, 
Π ίν. 15α
Ύψ. 0,135, πλ. 0,315 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην εσωτερική επι
φάνεια, μαύρο στιλπνό γάνωμα. Κάτω από το 
χείλος, οριζόντια ταινία διακοσμημένη με φύλ
λα δάφνης. Από την παράσταση σιόζεται μόνον 
ένα τμήμα: το πάνω μέρος μιας ανδρικής γενειο- 
φόρου μορφής που βλέπει προς τα αριστερά. Το 
σιύμα του παριστάνεται σε τρία τέταρτα, ενώ το 
κεφάλι σε κατατομή. Στο κεφάλι έχει στεφάνι 
και φοράει ιμάτιο, που αφήνει ακάλυπτο τον 
αριστερό ώμο. Με το τεντωμένο μπροστά δεξί 
του χέρι κρατάει μια λύρα, την οποία θα πρέπει 
να προσφέρει σε κάποιο νέο. Το Θέμα της παρά
στασης είναι συνηθισμένο στην αττική αγγειο
γραφία από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., όπου 
και θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά το 
θραύσμα46.

2. Τμήμα από το σώμα αττικού ερυθρόμορφου 
κιυδοονόσχημου κρατήρα 771, Π ίν. 15β 
"Υψ. 0,12, πλ. 0,29 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η εσωτερική επιφά
νεια, καλυμμένη με μαύρο στιλπνό γάνωμα, φέ
ρει ισχυρές αποκρούσεις. Από την παράσταση 
σώζονται αριστερά δύο ιματιοφόρες μορφές. Η 
μία από το μέσον του κορμού και κάτω και η άλ
λη από το στήθος μέχρι το μέσον των κνημών. Οι 
μορφές παριστάνονταν αντιμέτωπες. Στα δεξιά, 
μία τρίτη μορφή, που σώζεται από το μέσον του 
κορμού μέχρι τα σφυρά, φοράει ιμάτιο και θα 
πρέπει να στηριζόταν στο ραβδί, τμήμα του 
οποίου σώζεται μπροστά της. Το θέμα της παρά
στασης είναι πολύ συνηθισμένο και συναντάται 
συχνότατα στην πίσω όψη ερυθρόμορφων κω- 
δωνόσχημων κρατήρων. Πρόκειται για μια σκη
νή από την καθημερινή ζωή47. Το θραύσμα που 
εξετάζουμε ανήκει πιθανότατα στην πίσω όψη 
του ίδιου κρατήρα από τον οποίο προέρχεται

και το προηγούμενο θραύσμα με αριθ. 770. Γύ
ρο} στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1346

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, βόρεια του τάφου 
1397, α' στρώμα τάφων.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε κατεστραμμένος. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οσπόν νεαρού ατόμου, γυναίκας όπως διαπι- 
στώνεται από τα κτερίσματα.
Κτερίσματα: Ο χάλκινος δίσκος κατόπτρου 901, 
τρεις πήλινες επίχρυσες χάντρες (936) και το 
χρυσό ενώτιο 937.

1. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου 901, Π ίν. 16α 
Διάμ. 0,085 μ.
Η μία πλευρά είναι επίπεδη και ή άλλη «κοίλη», 
καθώς στην περιφέρεια δημιουργείται χείλος. Η 
επιφάνεια είναι οξειδοψένη και αρκετά δια- 
βρωμένη, ιδιαίτερα στην κοίλη πλευρά, όπου 
φέρει κοντά στο κέντρο δύο ομόκεντρους εγχά
ρακτους κύκλους, ενιό ένας τρίτος υπάρχει κο
ντά στο χείλος. Ανήκει στον πολύ διαδεδομένο 
τύπο κατόπτρων του 4ου αιώνα π.Χ.48.

2. Τρεις πήλινες επίχρυσες χάντρες 936, Π ί ν. 16γ 
Διάμ. α. β. 0,005, γ. 0,008 μ.
Οι δύο είναι μικρές σφαιρικού σχήματος και η 
τρίτη μεγαλύτερη ωοειδής.

3. Χρυσό ενώτιο 937, Π ίν. 16β 
Διάμ. 0,02 μ.
Αποτελείται από έναν συμπαγή κρίκο, πλατύτε
ρο στη μια του άκρη και στενότερο στην άλλη, 
στο σημείο που περνούσε στο λωβό του αυτιού. 
Στο πλατύ άκρο προσαρμόζεται εγκάρσιο έλα
σμα κυλινδρικό στη μια άκρη, όπου είναι προ-

46. Για ανάλογη παράσταση, όπου ο γενειοφόρος άνδρας προσφε'ρει λύρα σε αγόρι, βλ. τον κιονωτό κρατήρα στο CVA, Fogg 
Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. 57, αριθ. Ια του Ζωγράφου του Χοίρου (Pig-Painter). Το θραύσμα της Ακάνθου 
μπορεί να σχετιστεί με τον Ζωγράφο του Kassel. Πρβλ. το κεφάλι της μορφής και ιδιαίτερα τον τρόπο απόδοσης της κόμης και 
της γενειάδας με το κεφάλι της μορφής στο δεξί άκρο της α' όψης της πελίκης του Leiden (CVA, Leiden, Rijksmuseum van 
Oudheden 3, III I, πίν. 135).

47. Για κάτι ανάλογο, βλ. CVA, Oxford, Ashmolean Museum 1, πίν. 25, αριθ. 5 (του Ζωγράφου του Λυκάονα).
48. Comstock - Vermeille, MFA, αριθ. 374. 648-653. Βλ. και Γ' με'ρος, σ. 284.
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σκολλημένη συμπαγής λεοντοκεφαλή από μή
τρα. Ο τύπος του ενωτίου, συνήθως με στριφτό 
κρίκο, είναι πολύ γνωστός από τα μέσα του 4ου 
αιιόνα π.ΧΛ

Χρονολόγηση: Γύρου στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1347, Σχέδ .  IV, Πίν. 16δ, ε, 17α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 4 
και 6, εναί ένα τμήμα του βρίσκεται στο τετρ. 5, 
α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί στο έδαφος σε 
ύπτια θέση με τα χέρια σταυρωμένα στο σημείο 
της λεκάνης και με το κεφάλι στα ανατολικά. 
Δεξιά και αριστερά του υπήρχαν, κάθετα, κομ
μάτια από κεραμίδια και ήταν σκεπασμένος με 
δύο μεγάλους στροπήρες λακωνικού τύπου, οι 
οποίοι βρέθηκαν σπασμένοι.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 1,60 
μ., αρκετά καλά διατηρημένος, εκτός από το κρα
νίο του οποίου τα οστά βρέθηκαν σπασμένα. 
Κτερίσματα: Ανάμεσα στον δεξιό αγκώνα και τη 
δεξιά πλευρά του νεκρού βρέθηκε η αρυβαλλο- 
ειδής λήκυθος 761, ενώ κατά τη διάλυση του 
σκελετού βρέθηκε η χάλκινη βελόνα 908.

1. Αττική αρυβαλλοειδής λήκυθος 761, Π ίν. 17γ 
Ύψ. 0,08, διάμ. βάσ. 0,057 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιη -  συγκολ
λήθηκε μόνον το στόμιο. Στο χρώμα του πηλού 
έχουν μείνει η κάτω επιφάνεια της βάσης και 
μία οριζόντια ταινία στον ώμο με ζητοειδή κο
σμήματα. Το υπόλοιπο αγγείο καλύπτεται με 49 50 51

μαύρο στιλπνό γάνωμα σε μερικά σημεία αραιό 
και λίγο απολεπισμένο. Συνηθισμένος τύπος του 
τελευταίου τετάρτου του 5ου αιώνα π.Χ.511. Η λή
κυθος αυτή με το χαμηλό πιεσμένο σώμα μπορεί 
να ενταχθεί στα πρώιμα παραδείγματα. Γύρω 
στο 430 π.Χ.5'.

2. Χάλκινη βελόνα 908, Π ίν. 17β 
Μήκ., 0,052 μ.
Σώζεται στο μεγαλύτερο τμήμα της. Αείπει το 
πίσω μέρος με την οπή. Η επιφάνεια είναι λίγο 
διαβρωμένη.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα 
π.Χ.

Τάφος 1348, Σ χέδ .  IV, Πίν. 16δ, 17α, δ

Θέση: Οικόπεδο 49. Το ανατολικό του άκρο βρί
σκεται στη συμβολή των τετραγώνων 4, 6, 9 και 
11, το μεγαλύτερο μέρος του πάνω στο όριο των 
τετραγώνων 4 και 6, ενώ ένα τμήμα του με λοξή 
κατεύθυνση βρίσκεται στο τετράγωνο 4, α' στρώ
μα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο. Η κατασκευή του τάφου είναι όμοια με 
αυτήν του τάφου 1347, με μόνη διαφορά ότι εδώ 
τοποθετήθηκε μια κεραμίδα κάθετα, πίσω από 
το κεφάλι του νεκρού, η οποία όριζε το ανατολι
κό πέρας του τάφου. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί 
με το κεφάλι στα ΝΑ και με τα χέρια παράλληλα 
προς το σώμα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,55 μ., αρκετά αποσαθρωμένος.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

49. Για μερικά από τα πολλά παραδείγματα με λείο ή στριφτό στε'λεχος, βλ. Délos XVIII, πίν. LXXXVIII, αριθ. 764, σ. 300' 
Rudolph, Beny Collection, αριθ. 182, 183' Schumacher, Bronzen, αριθ. 1044, πίν. Ill 7- Hoffmann - Davidson, Greek Jewelry, αριθ. 
26' Red. L. Byvanck-Quarles van Ufford κ.ά., Klassieke Kunst mit Particulier Bezit. Nederland.se Verzamelingen 1575-1975, Leiden 
1975 (κατάλογος ε'κθεσης), αριθ. 823, πίν. 34· Marshall, BMC Jewelleiy, πίν. 31, αριθ. 1732, 1733' Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, 

ΛΕΜΘ 3 (1989), σ. 316, εικ. 4' ΠΑΕ 1956, σ. 142, πίν. 48α- Ν.Χ. Κοτζιάς,ΗΤ: 1937 Γ', σ. 882, εικ. 14· I. Παπαποστόλου, 1990, 
αριθ. 27, 28' Μ. de Juliis (εκδ.), Gli orí di Taranto in età Ellenistica, Μιλάνο 1984, αριθ. 117.

50. Για τον τύπο, βλ. Athenian Agora XII, σ. 154 (patterned), όπου θεωρείται συνέχεια του τύπου των μελαμβαφιόν ληκύθων.
51. Πρβλ. ως προς τις αναλογίες τη μελαμβαφή αρυβαλλοειδή λήκυθο 1121 της Αγοράς των Αθηνάτν (ό.π., πίν. 38, σ. 315), 

που χρονολογείται στην εποχή αυτή. Για άλλα ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus XIII, αριθ. 399, σ. 242, πίν. 167' CVA, 
Copenhague, Musée National 1/6, πίν. 168, αριθ. 9· Μυλωνάς, ΔΝΕ Β', σ. 90, αριθ. 747, πίν. 371 · Athenian Agora XII, αριθ. 1123, 
1124· CVA, Kiel, Kunsthalle, Antikensammlung 1, πίν. 54, αριθ. 5- CVA, Bntxelles, Musées Royaux d ’Art et d'Histoire 3, III ID, πίν. 
12, αριθ. 2· CVA, Verona 1, πίν. 22, αριθ. 6, 7'  Ρωμιοπούλου, Ταφικά σύνολα, πίν. 46Ν Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 210' Orsi, 
Camarina, αριθ. 111.2, πίν. XXII και αριθ. 848, πίν. XXXI. Για αρκετά συγκεντρωμένα παραδείγματα, βλ. Σ. Χαριτωνίδης,ΑΖ: 
1958, πίν. 18Ά Δ  37 (1982) Χρονικά, πίν. 133γ αριστερά (από το Βελεστίνο Βόλου).
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Χρονολόγηση: Κατά πάσα πιθανότητα είναι σύγ
χρονος με τον τάφο 1347, με τον οποίο έχει ίδια 
μορφή και βρίσκεται δίπλα του.

Τάφος 1349. Σ χ έ δ. IV

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, δίπλα και βόρεια 
του τάφου 1347, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διασοοθηκαν μόνον 
τα οστά της ωμοπλάτης και του βραχίονα. 
Κτερίσματα: Στα κτερίσματα του νεκρού ανήκαν 
το φιαλίδιο 760 και δύο θησαυροί νομισμάτων ο 
ένας με είκοσι επτά ασημένια (956-982) και ο άλ
λος με εννιά χάλκινα νομίσματα (993-1001).

1. Φιαλίδιο 760, Π ίν. 18 
Ύψ. 0,023, διάμ. χείλ. 0,045 μ.
Πηλός σκούρος γκρίζος, ο οποίος στην επιφά
νεια έγινε καστανός κατά το ψήσιμο. Συγκολλη
μένο. Λείπουν μικρό τμήμα του χείλους και του 
σώματος. Σε όλη την επιφάνεια φέρει καστανό, 
αραιό, θαμπό γάνωμα, πολύ απολεπισμένο. Πι
θανόν ντόπιου εργαστηρίου. Ως προς το σχήμα 
του βρίσκεται πολύ κοντά στα φιαλίδια 905 και 
911 της Αγοράς των Αθηνών, που χρονολογού
νται γύρα» στο 450 π.Χ.5:.

2. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 963, 
Πίν.  18
Εμ. Κεφαλή Απόλλωνος προς τα δεξιά.
Οπ. Λύρα. Επιγραφή:ΛΚΑ/Ν/ΘΙΩΝ.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,28 γρ. (09).
Μετά το 423 π.Χ.52 53.

3. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 964, 
Πίν.  18
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,26 γρ. (09).

4. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 965, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,42 γρ. (08).

5. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 966, 
Π ί ν .  18

Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,28 γρ. (09).

6. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 967, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,35 γρ. (09).

7. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 968, 
Π ίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,29 γρ. (08).

8. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (οβολός) 969, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,46 γρ. (08).

9. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (οβολός) 970, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 0,50 γρ. (10).

10. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 971, 
Πίν.  18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,29 γρ. (09).

11. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 973, 
Πίν.  18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,43 γρ. (09).

12. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (οβολός) 974, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,56 γρ. (09).

13. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 975, 
Πίν.  18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,37 γρ. (08).

14. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 976, 
Πίν.  18
Όμοιο με τα προηγούμενα.

52. Athenian Agora XII, πίν. 34, αριθ. 905 και 911.
53. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 52· Gaebler, Antiken Münzen, σ. 27' Γενικώς αποδεκτή είναι η άποψη ότι η αλλαγή 

του σταθμητικου κανόνα από αττικό σε θρακομακεδονικό πραγματοποιείται από το 424/3 π.Χ. και συσχετίζεται με τη σύναψη 
συμμαχίας rav Ακανθίων με τους Λακεδαιμόνιους μετά την αποστασία των πρώτων από τους Αθηναίους.
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Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,39 γρ. (10).

15. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 979, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,22 γρ. (08).

16. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 972, 
Πίν. 18
Εμ. Κεφαλή Απόλλωνος προς τα αριστερά.
Οπ. Αύρα. Επιγραφή :ΛΚΛ/Ν/ΘΙΩΝ.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,41 γρ. (03).
Μετά το 424/3 π.Χ.54.

17. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 977, 
Πίν. 18
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,38 γρ. (03).

18. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 978, 
Πίν. 18
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,36 γρ. (03).

19. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 980, 
Πίν. 19
Εμ. Ημίτομο ταύρου σε στικτό κύκλο.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο.
Διάμ. 0,008 μ., βάρος 0,40 γρ. (12).
Πριν από το 424 π.Χ.55 56.

20. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 981, 
Πίν. 19
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,32 γρ. (11).

21. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο) 982, 
Πίν. 19
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,31 γρ. (11).

22. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 956, Πίν. 19
Εμ. Κεφαλή Απόλλοονος προς τα δεξιά σε στικτό 
κύκλο.

Οπ. Κλαδί δάφνης σε τετράγωνο. Επιγραφή: 
Τ/Ρ/Ι/Η.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,48 γρ. (11).
Από το 430/20 π.Χ. έως τα τέλη του 5ου-αρχές 
του 4ου αιώνα π.Χ.5'’.

23. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 957, Πίν. 19
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,010 μ., βάρος 0,36 γρ. (03).

24. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 958, Πίν. 19
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,39 γρ. (05).

25. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 959, Πίν. 19
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ,, βάρος 0,42 γρ. (10).

26. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 960, Πίν. 19
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,40 γρ. (01).

27. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 962, Πίν. 19
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,008 μ., βάρος 0,33 γρ. (12).

28. Αργυρό νόμισμα Χαλκιδικής Συμπολιτείας 
(τριημιωβόλιο) 961, Π ίν. 19
Εμ. Κεφαλή Απόλλιυνος προς τα αριστερά σε 
στικτό κύκλο.
Οπ. Κλαδί δάφνης σε τετράγωνο. Επιγραφή: 
Τ/Ρ/Ι/Η.
Διάμ. 0,009 μ., βάρος 0,42 γρ. (12).
Από το 430/20 π.Χ έως τα τέλη του 5ου-αρχές 
του 4ου αιώνα π.Χ.

29. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 993, Πίν. 19 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο. Επιγραφή: Λ/Κ/Λ/Ν.

54. SNG.ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 52.
55. Ό.π., αριθ. 52- Gaebler, Antiken Münzen, πίν. VI, αριθ. 14.
56. BMC. Thrace, ο. 181. Για την ανάγνωση της επιγραφής ΤΡΙΗ στον οπισθότυπο των εν λόγιο νομισμάτων ως τριημιωβόλιο, 

αν και το βάρος τους είναι 0,45 γρ., δηλαδή το ήμισυ του θεωρητικού βάρους του τριημιωβολίου του θρακομακεδονικού σταθ- 
μητικου κανόνα, βλ. Σ. Ψωμά, στο Μνήμη M.J. Price. Αθήνα 1996, ο. 97-103, αριθ. 6469-6474.
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Διάμ. 0,012 μ., βάρος 1,50 γρ. (02).
400-348 (;) π.Χ.-57.

30. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 994, Π ίν. 19 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,012 μ., βάρος 1,30 γρ. (02).

31. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 995, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,13 γρ. (02).

32. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 996, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,28 γρ. (02).

33. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 997, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,39 γρ. (06).

34. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 998, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,30 γρ. (01).

35. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 999, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,45 γρ. (11).

36. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 1000, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,49 γρ. (11).

37. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 1001, Π ίν. 19 
Όμοιο με τα προηγούμενα.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,11 γρ. (04).

Χρονολόγηση: Ο συσχετισμός των οβολών Ακάν
θου (470-390 π.Χ.), τ<χ>ν τριημιωβολίων της Χαλ
κιδικής Συμπολιτείας και των χάλκινων νομισμά
των (400-358 π.Χ.) θα μπορούσε να δοόσει μια 
χρονολόγηση στα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 
4ου αιώνα π.Χ. Το σχήμα του φιαλιδίου είναι 
προτιμότερο, αλλά ως εγχοόριο μπορεί κάλλιστα 
να είναι απομίμηση παραδοσιακού σχήματος.

Τάφος 1350. Σ χ έδ .  IV

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, α' στροόμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.

Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διασώθηκαν το κρα
νίο σπασμε'νο και μερικά κομμάτια από τα οστά 
τοιν πλευρών.
Κτερίσματα: Πάνω στα οστά του κρανίου βρέ
θηκαν κομμάτια από τη λεπτή χάλκινη επίχρυση 
ταινία 948, ενοό από τα χώματα περισυλλέχθη- 
καν πέντε σιδερένια καρφιά.

Θραύσματα χάλκινης επίχρυσης ταινίας 948, 
Π ίν. 20α
Δύο από αυτά βρίσκονται ακόμη κολλημένα πά
να:» στα βρεγματικά, καθοός δεν στάθηκε δυνατή 
η αποκόλλησή τους λόγο:» του ιδιαίτερα λεπτού 
πάχους της ταινίας. Η ταινία φέρει έκτυπη δια- 
κόσμηση, από την οποία διακρίνονται σε ορι
σμένα σημεία καμπύλες γραμμές και ένα άστρο. 
5ος αιοόνας π.Χ.58.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1351, Σ χέδ .  IV

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, α' στρώμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο που βρέθηκε κατεστραμμένος. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε μόνον το 
κρανίο.
Κτερίσματα: Δίπλα στην κάτω σιαγόνα υπήρχαν 
δύο χάλκινα νομίσματα (989, 990).

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 989, Π ίν. 20β 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή-.Α/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,05 γρ. (04).
400-348 (;) π.Χ.

2. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 990, Π ίν. 20β 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,35 γρ. (10).

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1352, Σ χ έ δ. IV, Π ί ν. 20γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, α' στροόμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο 
αμφορέα. Το αγγείο βρέθηκε σπασμένο και το

57. SNG, Evelpidis, αριθ. 1131' SNG, ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 56. 57.
58. Rudolph, Beny Collection, αριθ. 4a, d· Filow, Trebenischte, εικ. 16. Βλ. και Γ' μέρος, σ. 282.
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στόμιό του, που ήταν στραμμένο προς τα ανατο
λικά, το έφραζε μια μικρή πέτρα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Μέσα στον αμφορέα 
βρέθηκαν λείψανα οστών βρέφους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1353, Σ χέδ .  IV, Πίν. 21γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, πάνω από τον τάφο 
1427, α' στρώμα ταφιυν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπυθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος σε πολλά κομ
μάτια. Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα 
δυτικά και το έφραζαν μικρές πέτρες. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστιυν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκαν 
δυο κορινθιακές κοτυλίσκες (764, 765).

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 764, Π ίν. 21α 
Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,057 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Η επιφάνεια πολύ 
απολεπισμένη. Από τη διακόσμηση διακρίνονται 
ελάχιστα ίχνη ιώδους χριόματος στο σιυμα και το 
χείλος. Ύστερη κορινθιακή III περίοδος'’1'.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 765, Π ίν. 21 β 
Ύψ. 0,028, διάμ. χείλ. 0,038 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Στην εσωτερική επι
φάνεια έφερε μαύρο θαμπό γάνιυμα, που πυρά 
έχει απολεπιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στην 
εξωτερική επιφάνεια, αμέσως κάτω από το χεί
λος, μια οριζόντια ταινία με κάθετες ζιγκ ζαγκ 
γραμμές. Στο υπόλοιπο σώμα υπάρχουν δύο ται
νίες, μία κόκκινη και μία μαύρη, και ανάμεσά 
τους, μία λεπτή μαύρη γραμμή. Ύστερη κοριν
θιακή III περίοδος'’".

Χρονολόγηση: Τα δύο αγγεία χρονολογούνται 
από το 525 π.Χ. έως τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. 
Το γεγονός ότι ο τάφος βρίσκεται πάνω από τον 
Τ1427 μας οδηγεί να τον χρονολογήσουμε στο β' 
τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 59 60 61

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, α' στριυμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Είχε κατεύθυνση Α-Δ. Σώθηκε το ένα τρί
το της περίπου και το πήλινο κάλυμμά της. Στο 
περιχείλιυμα εσωτερικά και εξωτερικά φέρει 
διακόσμηση με ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα κομμάτια οστιυν 
ενήλικα.
Κτερίσματα: Βρέθηκε μόνον το πήλινο βαρίδι 769.

Πήλινο βαρίδι 769, Π ίν. 21ε 
Ύψ. 0,06, διαστ. βάσ. 0,063x0,025 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Ακέραιο. 
Έ χει σχήμα ανισόπλευρης κόλουρης πυραμίδας 
και φέρει στο πάνιυ μέρος οπή για ανάρτηση'’1.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1355, Σ χέδ .  IV, Π ίν. 22ε, στ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Είχε κατεύθυνση Α-Δ. Τα τοιχώματά της, 
λόγω του ιδιαίτερα ακάθαρτου πηλού και του 
κακού ψησίματος, διαλύονταν εύκολα. Το μισό 
της κάλυμμα είναι από διαφορετικό πηλό, πράγ
μα που σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε το μισό 
κάλυμμα άλλης σαρκοφάγου.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα οστών γυ
ναικείου μάλλον σκελετού.
Κτερίσματα: Ο τάφος φαίνεται πως συλήθηκε. 
Από τα κτερίσματα έμειναν η πλημοχόη 741 κο
ντά στα πόδια της νεκρής, το φιαλίδιο 742 και 
τμήμα ενός άλλου (743), που βρέθηκαν κοντά 
στη θέση του αριστερού ώμου, και η χάλκινη βε
λόνα 928, στο μέσον περίπου της σαρκοφάγου.

1. Αττική πλημοχόη τύπου Β 741, Π ίν. 22α 
Ύψ. (με το πιυμα) 0,162, διάμ. βάσ. 0,09 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
δύο κομμάτια και συμπληρώθηκαν δύο σημεία 
του σώματος. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται 
με μαύρο στιλπνό γάνιυμα κατά τόπους καστανό

Τάφος 1354, Σ χ έ δ .  IV, Π ίν. 21δ

59. Πρβλ. Corinth XIII, πίν. 52, αριθ. 344■ Σίνόος, αριθ. 6.
60. Πρβλ. Corinth XV, III, πίν. 67, αριθ. 689.
61. Για πήλινα βαρίδια, βλ. G.R. Davidson - D.B. Thompson, Hesperia Suppl. 7, 1943, σ. 65 κ.ε. και για τα πυραμιδοειδή ειδι

κότερα, σ. 73 κ.ε.
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λόγω της αραιότητας και του αποτυχημένου ψη
σίματος. Απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία. 
Στο χρώμα του πηλού έχουν μείνει: η κάθετη 
επιφάνεια της βάσης, η επιφάνεια έδρασής της 
καθώς και ένας κύκλος γύρο;» από τη ρίζα της λα
βής του πώματος. Με ιώδες χρώμα καλύπτονται 
η πάνω επιφάνεια της λαβής και ένας κύκλος 
στο πώμα. Γύρω από το χείλος του αγγείου η 
διακόσμηση αποτελείται από μια ζώνη με γλωσ- 
σοειδή φυλλάρια, που χωρίζονται μεταξύ τους 
με λεπτές γραμμές. Η ζοίνη αυτή ορίζεται προς 
το εσωτερικό από δύο λεπτούς καστανούς κύ
κλους και προς τα έξω από δύο καστανούς και 
δύο ιώδεις. Ο τύπος είναι γνωστός από τα τέλη 
του 6ου ακύνα π.Χ.62. Η πλημοχόη αυτή μπορεί 
να χρονολογηθεί στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα 
συγκρινόμενη με τα γνωστά παραδείγματα'’3 κυ
ρίως ως προς τη διακόσμηση γύρ<υ από το χεί
λος, που είναι αρκετά πιο απλοποιημένη.

2. Μελαμβαφέςφιαλίδιο 742,Σχέδ .  21, Πίν.  22γ 
Ύψ. 0,025, διάμ. χείλ. 0,082 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τέσσερα κομμάτια. Εκτός από την επιφάνεια 
έδρασης της βάσης και μια οριζόντια γραμμή 
στο σημείο όπου ενοίνεται με το σώμα, τα οποία 
έχουν μείνει στο χριύμα του πηλού, το υπόλοιπο 
καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα, λίγο απο
λεπισμένο, και σε ορισμένα σημεία καστανό 
από ατελές ψήσιμο. Στον πυθμένα, τέσσερα 
εμπίεστα ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη. Με 
βάση παρόμοια αγγεία από την Αγορά των Αθη- 
νών χρονολογείται στα 475-450 π.Χ.64.

3. Τμήμα φιαλιδίου 743, Σχέδ .  35, Π ίν. 22β 
Ύψ. 0,028 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Σοίζεται πε

ρίπου το μισό. Το αγγείο είναι άβαφο εκτός από 
ένα σημείο κοντά στο χείλος που φαίνεται πως 
εμβαπτίστηκε σε μαύρο γάνωμα. Ακριβή πα
ράλληλα δεν βρέθηκαν. Ντόπιου εργαστηρίου, 
χρονολογείται πιθανόν στο β' τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.65 66 67.

4. Χάλκινη βελόνα 928, Π ίν. 22δ 
Μήκ. 0,069 μ.
Ακέραιη, πολύ καλής διατήρησης. Φέρει στο πί- 
σω μέρος ελλειψοειδή οπή'’(’.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1356, Σ χέδ .  V, Π ίν. 23γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Καύση. Ο νεκρός κάηκε πιθανόν 
σε ρηχό λάκκο και πάνω στα υπολείμματα της 
καύσης είχαν τοποθετηθεί πέτρες και κομμάτια 
από πιθάρι. Το κρανίο είχε καλυφθεί με μια με
γάλη πέτρα η οποία και το διέλυσε. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Πολλά κομμάτια 
οστών ενήλικα.
Κτερίσματα: Ο σκύφος 766 και ο κάνθαρος 767 
ήταν τα κτερίσματα του νεκρού, τα οποία κάη
καν μαζί του στην πυρά. Βρέθηκαν κοντά στα 
πόδια του.

1. Αττικός μελαμβαφής σκύφος 766, Σ χέδ .  19, 
Π ίν. 23α
Ύψ. 0,157, διάμ. χείλ. 0,102 μ.
Πηλός καθαρός, γκρίζος-καστανός από το κά
ψιμο. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια. Λεί
πουν μικρά τμήματα του χείλους. Ολόκληρο το 
αγγείο καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. 350-34Θ 
π.Χ.'’7.

2. Μελαμβαφής κάνθαρος 767, Π ίν. 23β

62. Για την ονομασία, τη χρήση κ.λπ., βλ. Richter - Milne, Shapes, σ. 21-22' I. Scheibler, Λ// 79 (1964), ο. 72 κ.ε.
63. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA. Kassel, Antikenahteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, πίν. 47, αριθ. 8, σ. 69· 

CVA,Kiel, Kunsthalle, Antikensammlung 1, πίν. 19, αριθ. 9, ¡0ΆΔ  31 (1976) Χρονικά, πίν. 92ε· Hornbostel, 1980, αριθ. 59, σ. 97- 
98' Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 163 (από την Άκανθο). Βλ. επίσης αριθ. 1102/Τ1427, υποσημ. 141.

Μ. Athenian Agora XII, αριθ. 855, πίν. 32.
65. Για κάτι παρεμφερε'ς στο σχήμα, βλ. ό.π., αριθ. 916, πίν. 34, που χρονολογείται γΰρω στο 450 π.Χ., ενώ ε'να άλλο πολΰ κο

ντινό παράδειγμα από την Κόρινθο (Corinth XV, III, πίν. 72, αριθ. 1958) δεν μπορεί να χρονολογηθεί με σαφήνεια, όπως ση- 
μειώνουν οι Stillwell και Benson, Corinth, XV. Ill, σ. 210. Ωστόσο, αγγεία από το ίδιο σημείο (Terracotta factory. Altar room), 
χρονολογούνται στο β' μισό του 5ου αι. και στον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. Η χρονολόγηση του φιαλιδίου της Ακάνθου στο β' τέταρτο 
του 5ου αι. π.Χ. ενισχΰεται από την παρουσία των αττικών αγγείων που χρονολογούνται στην εποχή αυτή.

66. Olynthus X, αριθ. 1750-1752, πίν. CXV.
67. Y\q$\. Athenian Agora XII, αριθ. 351, σ. 260, πίν. 17.
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Ύψ. 0,092, διάμ. χείλ. 0,085 μ.
Πηλός ακάθαρτος, πορτοκαλέρυθρος και σε 
ορισμένα σημεία γκριζοκάστανος από το κάψι
μο στην πυρά. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμά
τια. Λείπουν δύο μικρά τμήματα του χείλους. Το 
θαμπό μαύρο γάνωμα, που κάλυπτε όλη την επι
φάνεια του αγγείου, έχει κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του απολεπιστεί. Το αγγείο είναι ντόπιου 
εργαστηρίου και αντιγράφει αττικά πρότυπα. 
Με βάση τα παράλληλα από την Αγορά των 
Αθηνών, αλλά και τον προηγούμενο αττικό σκύ- 
φο, μπορεί να χρονολογηθεί στα 350-325 π.Χ.Λ

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1357, Σ χέδ .  V, Π ίν. 24δ

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο τιον τετραγώνων 9 
και 10, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ανα
τολικά πάνω σε στρώμα ωμού πηλού, που είχε 
απλωθεί πάνοο στην άμμο για τον ενταφιασμό. 
Έτσι, ο σκελετός βρέθηκε μέσα στη λάσπη, η 
οποία με δυσκολία απομακρυνόταν από τα οστά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού, μή
κους 0,85 μ., αποσαθρωμένος.
Κτερίσματα: Οκτώ πήλινα ειδώλια (791-797, 
803) και ο σκύφος boisai 952 αποτελούσαν τα 
κτερίσματα του νεκρού. Έ να από τα ειδιυλια 
βρέθηκε πάνω στο στήθος, τέσσερα πάνω στη 
λεκάνη και τα υπόλοιπα δίπλα στο δεξί πόδι.

1. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας 791, Π ίν. 24α 
Ύψ. 0,156 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Ακέραιο. Φέρει μερι
κές αποκρούσεις στο στήθος, στο άκρο του δεξι
ού χεριού, στο πάνω μέρος του αριστερού μη
ρού και κάτω από το δεξί γόνατο. Κοίλο εσωτε
ρικά. Η μπροστινή όψη είναι από μήτρα, ενοδ η 
πίσο) αδιαμόρφωτη, πλασμένη με το χέρι. Πάνω 
σε ορθογώνια χαμηλή βάση παριστάνεται όρ- 68 69 70

θια γυναικεία μορφή. Φοράει χιτώνα και από 
πάνω ιμάτιο που τυλίγει όλο της το σώμα και τα 
χέρια, εκτός από το άκρο δεξιό, το οποίο βγαί
νει από το ιμάτιο πάνω στο στήθος και πιάνει 
την παρυφή του. Το αριστερό χέρι μέσα στο ιμά
τιο είναι λυγισμένο στον αγκώνα και ακουμπάει 
στη μέση. Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό 
σκέλος και έχει άνετο το δεξί, που πατάει λίγο 
πιο πίσω και είναι λυγισμένο στο γόνατο. Στο 
κεφάλι φοράει στεφάνη, η οποία αφήνει πάνω 
από το μέτωπο να φαίνεται η κυματοειδής κόμ
μωση. Ίχνη κόκκινου χρώματος στη στεφάνη. 
Πιθανόν ροδιακού εργαστηρίου'11'.

2. Πήλινο ειδιόλιο κουροτρόφου 792, Π ίν. 24β 
Ύψ. 0,15 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά ακάθαρτος με μίκα. 
Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συ
μπληρώθηκαν τμήματα στην περιοχή της λεκά
νης, στο άκρο του δεξιού ποδιού, στη βάση και 
την πίσω πλευρά. Κοίλο εσωτερικά. Η μπροστι
νή όψη είναι από μήτρα, ενώ η πίσω αδιαμόρ
φωτη, πλασμένη με το χέρι. Πάνω σε βάση, που 
μπροστά είναι ορθογοίνια και πίσω κυκλική, 
στέκεται γυναικεία μορφή, η οποία πατάει στα
θερά στο δεξί σκέλος και έχει άνετο το αριστε
ρό. Φοράει ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο που τυλί
γεται κάτω από το στήθος και φτάνει μέχρι το 
μέσον των κνημών. Στο κεφάλι φέρει στεφάνη, 
από την οποία εξέχει στο μέτωπο και μέχρι τους 
κροτάφους η κυματοειδής κόμμωση. Το δεξί χέ
ρι παράλληλο στο σώμα ακουμπάει με την παλά
μη τον αντίστοιχο μηρό. Με το αριστερό χέρι 
κρατάει αγκαλιά και προς το πλάι παιδική μορ
φή, που παριστάνεται σαν να κάθεται στο βρα
χίονα της γυναίκας. Ανήκει στον τύπο της κου
ροτρόφου με το παιδί στον ώμο και κατενώπιον. 
Συχνά οι μορφές αυτές ερμηνεύονται ως Δήμη
τρα και Κόρη ".

3. Πήλινο ειδιύλιο γυναίκας 793, Π ίν. 24γ 
Ύψ. 0,15 μ.

68. Ό.π., αριθ. 709, 710, πίν. 29. Για τον τύπο, βλ. ό.π., σ. 122. Πρβλ. επίσης και τους κανθάρους 694 και 695 από τον τάφο 
1408 της Ακάνθου.

69. Πρβλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 3069, σ. 718,πίν. 144. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen II,σ. 13,αριθ. 1-3και Berger, 
Sammlung Ludwig II, αριθ. 148 με σχετική βιβλιογραφία.

70. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 143, αριθ. 1, σ. 144, αριθ. 6- Mollard-Besques, Catalogue II. πίν. 5b, σ. 5-6· 
Blinkenberg, Lindos I, σ. 702. Για παρόμοια παραδείγματα, βλ. Higgins, Terracottas, σ. 62, πίν. 25D· Blinkenberg, Lindos I. αριθ. 
2987, 2988, πίν. 139■ ΑΔ 18 (1963) Χρονικά, πίν. 27· Orsi, Camarina, αριθ. 618, πίν. XII.
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Πηλός καστανός, σχετικά ακάθαρτος με μίκα. 
Σώζεται ολόκληρο, εκτός από ένα πολύ μικρό 
τμήμα της πίσω όψης και ένα άλλο στη δεξιά πα
ρειά του προσώπου που έχουν συμπληρωθεί με 
γύψο. Η μπροστινή όψη είναι από μήτρα, ενώ η 
πίσω, αδιαμόρφοτυη, είναι πλασμένη με το χέρι. 
Πάνω σε χαμηλή τραπεζιόσχημη βάση, που στην 
μπροστινή πλευρά και στα πλάγια έχει χρωματι
στή διακόσμηση μαιάνδρου με κόκκινο χρώμα, 
όπως δείχνουν τα υπολείμματα, στέκεται όρθια 
η μορφή, πατώντας σταθερά στο αριστερό πόδι 
και έχοντας άνετο το δεξί. Φοράει πλούσια πτυ
χωμένο χειριδωτό χιτώνα που ζώνεται στη μέση 
και δημιουργεί κόλπο. Με τα δύο της χέρια κρα- 
τάει πάνω στο κεφάλι ψηλό πόλο ή κάλαθο σχή
ματος κόλουρου κώνου, που σκεπάζεται με μια 
καλύπτρα, η οποία πέφτει πίσω και στα πλάγια 
μέχρι το ύψ>ος των γονάτων. Στην μπροστινή 
ακάλυπτη όψη του πόλου παριστάνεται ανάγλυ
φα θύρα με καμπύλη κορυφή και από μέσα προ
βάλλει μια γυναικεία μάλλον μορφή, που απει
κονίζει κατά πάσα πιθανότητα λατρευτικό 
άγαλμα. Πιθανόν ροδιακού εργαστηρίου του 
4ου αιώνα π.Χ.'1. Ο ΒΗηΙίυηδε^ συσχετίζει τα 
παρόμοια ειδώλια από τη Λίνδο με γαμήλια δώ
ρα και στο άγαλμα που φαίνεται στον πόλο ανα
γνωρίζει την Άρτε μη72.

4. Πήλινο ειδιύλιο καθιστής σε θρόνο γυναικεί
ας μορφής 794, Π ίν. 25α 
Ύψ. 0,092 μ.
Πηλός καστανόφαιος, με πυρήνα γκρίζο, κακο- 
ψημένος. Λείπουν το πάνω μέρος του στέρνου 
και το κεφάλι. Το υπόλοιπο συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε αρκετά 
σημεία. Η επιφάνεια πολύ φθαρμένη. Κοίλο 
εσαπερικά. Παριστάνεται καθιστή σε θρόνο γυ
ναικεία μορφή που πατάει σε υποπόδιο και έχει

τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα. Αποτελεί 
συνέχεια του αρχαϊκού τύπου της ένθρονης θε
άς. Χρονολογείται πιθανόν στις αρχές του 4ου 
αιιόνα π.Χ.7’.

5. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας 795, Π ίν. 25δ 
Ύψ. 0,112 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά ακάθαρτος. Όμοιο με 
το ειδιύλιο 791. Σώζεται ο κορμός από τη μέση 
και κάτω καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του 
αριστερού χεριού.

6. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας 796, Π ίν. 25γ 
Ύψ. 0,116 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά ακάθαρτος. Κοίλο 
εσωτερικά. Σώζεται από το σημείο της λεκάνης 
και κάτιο καθώς και τμήματα του αριστερού χε
ριού. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια. Πα- 
ριστάνεται γυναικεία μορφή όρθια πάνω σε βά
ση, που μπροστά είναι ορθογώνια και πίσω κυ
κλική. Πατάει σταθερά στο δεξί σκέλος και έχει 
άνετο το αριστερό. Φοράει χιτώνα και από πά
να» ιμάτιο που κάλυπτε όλο το σιύμα και τα χέ
ρια. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο στον αγκιόνα 
και στηρίζεται στη μέση. Η μπροστινή όψη είναι 
από μήτρα και η πίσω πλασμένη με το χέρι. Ανή
κει στον ίδιο τύπο με τα ειδώλια 794 και 79571 72 73 74.

7. Πήλινο ειδώλιο 797 
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Σιόζονται μέρος 
της πίσω, με το χέρι πλασμένης, πλευράς του 
κορμού και το κεφάλι γυναικείας μορφής. Φο
ράει στεφάνη που αφήνει πάνω στο μέτωπο να 
φαίνεται η κυματοειδής κόμμωση. Τχνη κόκκι
νου χροόματος στη στεφάνη. Ανήκει στον ίδιο τύ
πο με το ειδώλιο 791.

8. Πήλινο ειδώλιο Άττη 803, Π ίν. 25β 
Ύψ. 0,095 μ.

71. Πρβλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 3014-3016, πίν. 140· Winter, Die Typen I, σ. 158, αριθ. 1, 2· Higgins, Teiracottas, πίν. 
25Β, σ. 62' ΑΑ 16 (1960) Χρονικά, πίν. 42β, σ. 65 (από το σπήλαιο του Πανός στην Ελευσίνα)- Goldman - Jones, Terracottas, σ. 
395, αριθ. 12, 13, 14, πίν. VIII.

72. Blinkenberg, Lindos I, σ. 707.
73. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 48, αριθ. 5. Πρβλ. και Schürmann, Teirakotten, αριθ. 59, πίν. 13· X. Μόρτζος, Το 

ελληνικό ιερό Α στον Καστέλο,Απόόεξις 1, Αθήνα 1985, πίν. 24, αριθ. Κ29, σ. 75, όπου υποστηρίζεται ότι τα ειδοϊλια αυτά έγιναν 
από μήτρες των οποίων τα αρχέτυπα δημιουργήθηκαν με βάση πρότυπα της περιόδου από το τέλος του δ' τετάρτου του 5ου έως 
το α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Βλ. ό.π., σ. 75.

74. Ο Blinkenberg (Lindos I, σ. 717 κ.ε., αριθ. 3065, 3067, πίν. 143, 144) παρόμοια ειδώλια τα ομαδοποιεί στις «μορφές που 
σηκώνουν το ιμάτιο με το χέρι».
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Πηλός καστανός. Ακέραιο. Κοίλο εσωτερικά. Η 
μπροστινή όψη από μήτρα και η πίσω πλασμένη 
με το χέρι. Παριοτάνεται ο Άττης να κάθεται 
αναπαυτικά, σε κυκλικό στρώμα-βάση, πάνω 
στο αριστερό του πόδι που διπλώνεται προς τα 
πίσω, ενώ το δεξί το λυγίζει στο γόνατο πατώ
ντας με το πέλμα κάτω. Φοράει χιτώνα με πτυ
χώσεις ανάμεσα στα πόδια και στο κεφάλι 
σκούφο, που αφήνει δεξιά και αριστερά τα μαλ
λιά να πλαισιώνουν το πρόσωπο και να κατεβαί
νουν μέχρι τους ώμους. Το αριστερό χέρι το στη
ρίζει κάτω με τον αγκώνα και το φέρνει μπρο
στά, κρατώντας έναν πετεινό, ενώ με το δεξί 
κρατάει τύμπανο. Ίχνη κόκκινου χρώματος στη 
βάση, στο λειρί του πετεινού, στο τύμπανο και τα 
χείλη της μορφής. Ανήκει στον τύπο των καθι- 
στών αγοριών που κρατούν ή χαϊδεύουν κάποιο 
ζιόο λ Η μορφή του Άττη στο μοτίβο αυτό πά
ντως είναι σπάνια75 76.

9. Σκύφος τύπου boisai 952, Π ίν. 24ε 
Ύψ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,08 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. ΣυγκολλήΟηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν αρκετά 
σημεία του σώματος καθώς και η μία λαβή. Το 
αγγείο καλύπτεται με μελανό στιλπνό γάνωμα, 
απολεπισμένο κατά μεγάλο μέρος. Πρώιμος 4ος 
αιώνας π.Χ.77.

Χρονολόγηση: Από τα ειδώλια 791 και 792 και 
κυρίους από τον σκύφο 952 ο τάφος μπορεί να 
χρονολογηθεί στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1358, Σ χέδ .  IV, Π ίν. 26α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο. Η ανατολική στενή πλευρά ορίζεται με 
ένα μεγάλο, κάθετα τοποθετημένο, κομμάτι λα
κωνικού στρωτήρα. Έ νας ακέραιος μεγάλος λα
κωνικός στρωτήρας κάλυπτε το πάνω μέρος του 
τάφου και τη βόρεια πλευρά του μέχρι κάτω. Το 
μεγαλύτερο μέρος του τάφου καταστράφηκε για

να χτιστεί ο μεταγενέστερος κιβωτιόσχημος τά
φος 1398.
Ανθρωπολογικόι στοιχεία: Κρανίο ενήλικα. 
Κτερίσματα: Κοντά στο κρανίο βρέθηκε το χάλ
κινο νόμισμα 988.

Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 988, Π ίν. 26β 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή: Λ/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,42 γρ. (01).
400-348 (;) π.Χ.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1359, Σ χέδ .  V, Π ίν. 26γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 13, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, ο οποίος είχε κατεύθυνση Α-Δ. Ο νεκρός το
ποθετήθηκε στο λάκκο αφού πρώτα ο πυθμένας 
του στρυϊθηκε με ωμό πηλό φερμένο από αλλού, 
όπως και στον τάφο 1357. Η ταφή βρέθηκε λίγο 
ταραγμένη.
Ανθρωπολογικόι στοιχεία: Βρέθηκε το κρανίο και 
λίγα κομμάτια του βραχίονα και της ωλένης. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με την πή
λινη γυναικεία προτομή 772, δύο άλλα πήλινα 
ειδώλια (773, 777), τρία πήλινα ομοιώματα ζώ
ων (774-776) και το κοχύλι 778.

1. Πήλινη γυναικεία προτομή 772, Π ίν. 27β 
Ύψ. 0,116 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος με μίκα. Συγκολ
λήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθη
καν η δεξιά πλευρά πάνω από το μέτωπο, τμήμα 
της δεξιάς παρειάς του προσοίπου και μέρος του 
ζυγωματικού της αριστεράς. Η επιφάνεια, ιδιαί
τερα στο αριστερό τμήμα του προσιύπου, είναι 
πολύ φθαρμένη. Η μορφή φοράει στεφάνη. Το 
πρόσωπο είναι από μήτρα, ενώ το υπόλοιπο εί
ναι πλασμένο με το χέρι, με τη χρήση όμως κά
ποιου εργαλείου, τα ίχνη του οποίου διακρίνο- 
νται στην επιφάνεια. Στο πάνω μέρος υπάρχει 
οπή για ανάρτηση78.

75. Για τον τύπο αυτό, βλ. Olynthus VII, σ. 74, αριθ. 280 (πρώιμος 4ος αι. π.Χ.) και αριθ. 398, πίν. 56.
76. LIMC III, λ.Λττις, ο. 33, αριθ. 236, πι'ν. 28 (M.J. Vermaseren - Μ.Β. de Boer) από την Αίγυπτο- Besques, Catalogue III, D 

372, πίν. 83, σ. 84, από την Ερέτρια. Βλ. και Γ' μέρος, σ. 273.
77. Athenian Agora XII, αριθ. 556, πίν. 24-Ad 28 (1973) Χρονικά, πίν. 289α, 597β, 600α-γ.
78. Πρβλ./lzl 34 (1979) Χρονικά, πίν. 214γ. Βλ. και Γ' μέρος, ο. 269-27Θ.
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2. Πήλινο ειδώλιο καθιστής σε θρόνο γυναικεί
ας μορφής 773, Π ίν. 27α
Ύψ. 0,11 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλήθη
κε και συμπληρώθηκε σε αρκετά σημεία. Παρι- 
στάνεται γυναικεία μορφή να κάθεται σε θρόνο 
πατώντας σε υποπόδιο. Τα χέρια της μορφής 
άκου μπουν πάνω στα γόνατα. Φοράει στεφάνη 
και κάλυπτρα, που αφήνουν ένα μέρος της κό
μης να φαίνεται πάνα» από το μέτωπο. Τχνη από 
παχύ στρώμα λευκού χρώματος σε πολλά ση
μεία. Στο κάτω μέρος, οπή εξαερισμού. Τέλη 
του 6ου-αρχές του 5ου αιώνα π.ΧΛ

3. Πήλινο ειδώλιο καθιστής σε θρόνο γυναικεί
ας μορφής 777
Πηλός καστανοκόκκινος. Σώζονται μόνο λίγα 
κομμάτια. Όμοιο με το προηγούμενο.

4. Πήλινο ειδιόλιο κριού 774, Π ίν. 27γ 
Ύψ. Θ,Θ58, μήκ. 0,11 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλημέ
νο. Λείπει ένα μικρό τμήμα στο πάνω μέρος της 
κεφαλής. Επιφάνεια πολύ φθαρμένη. Σε πολλά 
σημεία σώζονται ίχνη λευκού χρώματος79 80.

5. Πήλινο ειδώλιο χοίρου 775, Π ίν. 27δ 
Ύψ. 0,048, μήκ. 0,105 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλήθη
κε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε 
αρκετά σημεία του. Η επιφάνεια είναι πολύ 
φθαρμένη και σε ορισμένα μέρη σώζει ίχνη λευ
κού χριόματος. Πολύ συνηθισμένος τύπος ειδω
λίων81 που σχετίζονται με τη λατρεία της Δήμη
τρας.

6. Πήλινο ειδιόλιο χοίρου 776. Π ίν. 27ε 
Ύψ. 0,05, μήκ. 0,10 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλημέ
νο και συμπληριομένο. Η επιφάνεια φθαρμένη. 
Όμοιο με το προηγούμενο.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, πάνω από τον τάφο 
1438, β' στρώμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε ταφεί με τα χέρια παράλληλα 
προς το σώμα. Μια σχιστόπετρα είχε τοποθετη
θεί στο σημείο του λαιμού, καλύπτοντας και το 
μισό περίπου τμήμα του κεφαλιού, γι’ αυτό και 
το κρανίο βρέθηκε κατεστραμμένο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός σχετικά δια- 
βρωμένος και εν μέρει κατεστραμμένος, μήκους 
1,40 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1361, Σ χέδ .  V, Π ίν. 28β, γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 10, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο βρέθηκε σπασμένο. Λείπουν 
ορισμένα τμήματα της κοιλιάς του. Το στόμιο 
ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νη
πίου.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1362, Σ χέδ .  V, Π ίν. 29α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 
11 και 12, β' στρώμα ταφεόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο βρέθηκε σπασμένο. Λείπουν 
τμήματα του σώματος. Το στόμιο ήταν στραμμέ
νο προς τα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νη
πίου.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε ένα 
πώμα αγγείου (754).

Τάφος 1360, Σ χ έ δ .  V, Π ίν .  28α

79. Πρβλ. Higgins, Teiracottas, πίν. 24Β- Goldman - Jones, Terracottas, σ. 379, αριθ. Ic5, Group Β (525-480 π.Χ.)· Olynthus 
VII, αριθ. 206, 207, σ. 58, πίν. 26. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, ο. 43, αριθ. 2.

80. Πρβλ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Πήλινα ειδώλια, Θεσσαλονίκη 1982, αριθ. 43, εικ. 52.
81. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Higgins, BMC I, αριθ. 179-182, σ. 77-78, πίν. 33' Olynthus XIV, αριθ. 308, πίν. 100' 

Mollard-Besques, Catalogue I, αριθ. Β 307, πίν. 33' Μυλωνάς,ΔΝΕ  Β'. σ. 295, αριθ. 9, 10, πίν. 204γ·Σίνδος. αριθ. 45 (Β. Μισαη- 
λίδου) με σχετική βιβλιογραφία.
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Πώμα αγγείου 754, Π ίν. 29β 
Ύψ. 0,052, διάμ. 0,16 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος με μίκα. Συμπλη
ρώθηκε μεγάλο μέρος του τμήματος κοντά στην 
περιφέρεια. Άβαφο. Πιθανόν αποτελούσε πώ
μα λοπάδος. Ντόπιου εργαστηρίου. Πιθανόν 
του 5ου αιώνα π.Χ.82.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1363, Σχέδ .  V, Πίν.  29γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, πάνιυ από τον τάφο 
1444, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα που βρέθηκε σπασμένος. Λείπουν τμή
ματα του σώματος και ο πυθμένας, στη θέση του 
οποίου είχε τοποθετηθεί η βάση μελανόμορφου 
αγγείου83.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1364, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 30

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 
11 και 12, πάνω από τους τάφους 1435 και 1436, 
α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο με σαμαροπό κάλυμμα. Ο πηλός της ακά
θαρτος, κακοψημένος. Βρέθηκε περίπου η μι- 
σή. Το υπόλοιπο καταστράφηκε για να χτιστεί 
ο κιβωτιόσχημος τάφος 1397. Είχε κατεύθυνση 
ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε διαβρωμένο 
κρανίο και ελάχιστα τμήματα από οστά του πά- 
νοο μέρους του σώματος.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πρίν από τους τάφους 1397 και 
1398 και μετά τους τάφους 1435 και 1436, δηλα
δή μέσα στον 5ο αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 49, στη συμβολή των τετραγώ
νων 2, 4, 11 και 15, εν μέρει πάνω από τον τάφο 
1432, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Είχε κατεύθυνση Α-Δ. Από το κάλυμμά 
της βρέθηκαν μερικά μόνον κομμάτια. Στο περι- 
χείλιομα φέρει εσωτερικά και εξωτερικά ανά
γλυφη διακόσμηση. Εξωτερικά, στο πάνο) μέρος 
υπάρχει μια ταινία, ακολουθεί αστράγαλος και 
πιο κάτω, ιωνικό κυμάτιο. Στην αντίστοιχη εσω
τερική πλευρά υπάρχει ιωνικό κυμάτιο (Σχέδ.  
44). Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί στη σαρκοφάγο 
με το κεφάλι στα ανατολικά και τα χέρια παράλ
ληλα προς το σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένος σκελετός. 
Βρέθηκε το σπασμένο κρανίο και οστά των χε
ριών και των ποδιών.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Πρώιμος 5ος α κάνας π.Χ.

Τάφος 1366, Σ χ έ  δ. IV, Πίν. 32δ, ε

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 8, α' στρώμα τάφων. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο μικρός λάκκος είχε επενδυθεί μόνο στη 
βόρεια μακρά πλευρά του, όπου τοποθετήθηκε 
επιμήκης, λεπτή σχιστόπλακα, και καλύφθηκε 
με άλλη μεγαλύτερη.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νη
πίου.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με το 
γυάλινο αλάβαστρο 744, το θήλαστρο 745 και 
την κορινθιακή κοτυλίσκη 746.

1. Γυάλινο αλάβαστρο 744, Π ίν. 32γ 
Ύψ. 0,133 μ.
Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. Λείπει ένα 
μικρό τμήμα του χείλους, η εξωτερική περιφέ
ρεια του οποίου ορίζεται από μια λευκή γραμμή. 
Κάτω από το λαιμό και μέχρι το ύψος των ψευ
δολαβών υπάρχουν έξι λεπτές οριζόντιες λευκές

Τάφος 1365, Σ χ έ  δ. IV, Π ίν. 31

82. Πρβλ. Corinth XV, III, πίν. 49, αριθ. 1178 και πίν. 77, αριθ. 2197, 2200 (ΥΚΙΙΙ περίοδος)· Orsi, Camarina, αριθ. 1174, πίν. 
LXX (λοπάς μαζί με το πώμα της που είναι όμοιο με το αριθ. 754, γύρο:» στο 400 π.Χ.).

83. Η βάση αυτή δεν βρέθηκε κατά την καταγραφή του υλικού.
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γραμμές. Κάτω από τις λαβές, μια παχιά λευκή 
οριζόντια γραμμή που διακλαδίζεται σε δυο. 
Ακολουθούν δύο ζιγκ ζαγκ πράσινες γραμμές 
και ανάμεσά τους πέντε λευκές. Στο καπύτερο 
μέρος του σώματος υπάρχει μια συστάδα από 
επτά οριζόντιες ανισοπαχείς λευκές γραμμές. 
Το υπόλοιπο αγγείο είναι από μπλε γυαλί. Γνω
στός τύπος σε πολλές περιοχές της λεκάνης της 
Μεσογείου μετά τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.84.

2. Θήλαστρο 745, Σ χέδ .  9, Πίν. 32α
Ύψ. (χωρίς τη λαβή) 0,045, διάμ. χείλ. 0,044 μ. 
Πηλός μαύρος-γκρίζος. Λείπουν τμήματα του 
«φλοιού» του αγγείου από ισχυρές αποκρού
σεις. Έ χει σχήμα κάδου και φέρει προχοή που 
ξεκινάει από το μέσον περίπου του σώματος. 
Μαύρο θαμπό γάνωμα στην εσωτερική και εξω
τερική επιφάνεια. Μπορεί να καταταγεί στα λε
γάμενα bucchero. Παρόμοιας μορφής θήλαστρα 
είναι πολύ σπάνια. Τα παραπλήσια στο σχήμα 
αττικά έχουν στο χείλος ηθμό85. Πιθανή χρονο
λόγηση στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 746, Π ίν. 32β 
Ύψ. 0,038 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται περίπου το μισό αγγείο 
με τη μία λαβή. Τα χρώματα της διακόσμησης 
έχουν απολεπιστεί. Εσωτερικά, μαύρο θαμπό 
γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, μια ζώ
νη με κάθετες γραμμές· ακολουθεί μια κόκκινη 
ταινία και μια λεπτή μαύρη γραμμή. Στο κάτω 
μέρος του σώματος, μια οριζόντια μαύρη ταινία. 
Ύστερη κορινθιακή III περίοδος.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1367, Σ χέδ .  V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο σώζεται σπασμένο από τον 
ιυμο και κάτω. Το στόμιό του ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ.

Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέφους. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1368, Σχέδ .  V, Π ίν. 33α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ανατολικά. Το ένα χέρι ήταν παράλληλο προς το 
σοφία και το άλλο, το αριστερό, λυγισμένο στον 
αγκοίνα, ερχόταν πάνω στην κοιλιά του. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,50 μ.
Κτερίσματα: Κάτο) από τους μηρούς του νεκρού 
βρέθηκαν ένα θραύσμα κρατήρα (747) και ένα 
κύλικας (748).

1. Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονωτού (;) 
κρατήρα 747, Π ίν. 33γ
Ύψ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην εσωτερική επι
φάνεια, μαύρο στιλπνό γάνοφια. Από την ερυ
θρόμορφη παράσταση στην εξωτερική επιφά
νεια σώζεται το πόδι μορφής με φτερωτά υπο
δήματα σε έντονο διασκελισμό προς τα δεξιά. 
480-470 π.Χ.

2. Θραύσμα μελανόμορφης αττικής κύλικας 748, 
Πίν. 33β
Ύψ. 0,045, μήκ. 0,076 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Εσωτερικά, μαύρο 
στιλπό γάνωμα. Εξωτερικά, από τη μελανόμορ
φη διακόσμηση σώζονται δύο έλικες και τμήμα 
ανθεμίου. Ανήκει στην ομάδα χωρίς φύλλα86. 
470-460 π.Χ.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1369, Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 33δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 15 και εν μέρει στο 16, 
β' στρώμα ταφών.

84. Harden, Greek and Roman Glass, αριθ. 154,155, σ. 74, πίν. Χ· Feugere, Le veirepreromain, αριθ. 9.46, 9.47, 9.52, σ. 36-37, 
εικ. 3 και 4· Almagro, Amparias I, σ. 165, εικ. 134, αριθ. 8, 9, σ. 179, εικ. 151, αριθ. 6, σ. 204, εικ. 173, αριθ. 2· Hayes, Ontario 
Museum, σ. 8-9, αριθ. 1, πίν. F Grose, Toledo Museum, αριθ. 78, 79, σ. 137-138 και έγχρωμος πίν. σελίδας 97■ ΑΔ 20 (1965) Χρο
νικά, πίν. 358γ- Collezione Collisani, αριθ. 257, πίν. 41 ■ Weinberg, Glass Vessels, αριθ. 7.

85. Για κάτι ανάλογο αλλά αττικό, βλ. CVA, Zürich, Öffentliche Sammlungen 1, πίν. 28, αριθ. 13, 14 (α' μισό 5ου αι. π.Χ.).
86. Beazley,ABV, σ. 632 κ.ε., 711 κ.ε.· ο ίδιος, Paralipomena, σ. 310 κ.ε.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λιθόκτιστο ορ- 
θογώνιο τάφο, που βρέθηκε μισοκατεστραμμέ- 
νος. Σώζεται ο μισός περίπου, μήκους 1,50 μ. και 
ασυνήθιστα μεγάλου πλάτους, 1,40 μ. Οι διαστά
σεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται περισσότερο για συνδυασμό λιθόκτι
στου τάφου και ταφικού περιβόλου. Οι πλευρές 
αποτελούνται από μία μόνο σειρά ασβεστόλι
θων. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι 
στα δυτικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διασιοθηκαν το κρα
νίο, η κερκίδα και η ωλένη του αριστερού χεριού. 
Κτερίσματα: Στην περιοχή του στέρνου βρέθηκε 
ο μελαμβαφής κάνθαρος 751.

Μελαμβαφής αττικός κάνθαρος 751, Π ίν. 33ε 
Ύψ. 0,123, διάμ. χείλ. 0,066 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιος. 
Το αγγείο καλύπτεται με στιλπνό γάνωμα μαύρο 
έως καστανό από αποτυχημένο ψήσιμο, απολε
πισμένο σήμερα σε πολλά σημεία. Ανήκει στην 
ομάδα Α του Thompson"7 και χρονολογείται στα 
τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. με βάση 
ανάλογα παραδείγματα από την Αγορά των 
Αθηνών8* και τον Κέραμέικό87 88 89.

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αιιό- 
να π.Χ.

Τάφος 1370, Σ χέδ .  IV, Πίν. 34ε, στ, 35

Θέση: Οικόπεδο 49, πάνω από τους τάφους 
1470, 1471 και 1473, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο, μήκους 2,075 μ. και πλάτους στο τμήμα 
της κεφαλής 0,91 μ. και στο τμήμα των ποδιών 
0,65 μ. Είναι κλαζομενιακού τύπου και φέρει 
γραπτή διακόσμηση στο περιχείλωμα: σκηνή 
συμποσίου στο τμήμα της κεφαλής, στις πάνω 
εσωτερικές γωνίες κωμαστές, στο τμήμα των 
ποδιών ένα λιοντάρι και ένας πάνθηρας που

επιτίθενται σε αίγαγρο. Στις μακρές πλευρές, 
στις πάνω μετόπες, πολεμιστές και στις κάτω, 
προτομές. Το κάλυμμά της βρέθηκε βυθισμένο 
στο εσωτερικό (Σχέ  δ. 46).
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν μόνο θρύμ
ματα κρανίου και άλλων οστών.
Κτερίσματα: Η σαρκοφάγος συλήθηκε κατά την 
αρχαιότητα οπότε και αφαιρέθηκαν τα κτερί
σματα. Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού της 
βρέθηκαν τμήματα πήλινου ειδωλίου χοίρου 
(781), τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας (920), ένα 
κοχύλι και ένας αστράγαλος (919, Πίν.  34δ) 
και θραύσματα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού 
(943).

1. Πήλινο ειδώλιο χοίρου 781, Π ίν. 34α 
"Υψ. 0,05, σωζ. μήκ. 0,078 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Σώζονται το κεφάλι, τα 
μπροστινά πόδια και τμήμα του σώματος. Η επι
φάνεια φθαρμένη. Όμοιο με το ειδώλιο 775 του 
τάφου 1359.

2. Τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας 920, Π ίν. 34β 
Μήκ. 0,065 μ.
Σώζεται μέρος της ξύστρας, στη ράχη της οποίας 
είναι κολλημένο κομμάτι υφάσματος.

3. Θραύσματα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού 
943, Πίν.34γ
Σώζονται τέσσερα τμήματα του οστέινου στελέ
χους, μισό χάλκινο επίχρυσο φύλλο και ένας πή
λινος επίχρυσος καρπός μυρτιάς.

Χρονολόγηση: Ο τάφος ήταν ουλή μένος. Τα αντι
κείμενα που βρέθηκαν δεν βοηθούν σε μια σωστή 
χρονολόγηση. Τα υπολείμματα του χάλκινου επί
χρυσου στεφανιού δηλώνουν ότι η σαρκοφάγος 
χρησιμοποιήθηκε πιθανόν για δεύτερη φορά 
στον 4ο αιώνα π.Χ. Η σαρκοφάγος πάντως χρο
νολογείται γύρω στα 480-470 π.Χ. και αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της Ομάδας 
του Albertinum90.

87. Πρβλ. Η.Α. Thompson. Hesperia 3 (1934), σ. 320 κ.ε., εικ. 5, αριθ. Α29.
88. S.G. Miller, Hesperia 43 (1974), πίν. 30, αριθ. 5.
89. Κ. Braun, AM  85 (1970), πίν. 26, αριθ. 78, πίν. 54, αριθ. 7 και πίν. 59, αριθ. 113. Στους τρεις κανθάρους από τον Κεραμει- 

κό με διαφορά στη χρονολόγηση παρατηρείται εξέλιξη στο σχήμα. Ο κάνθαρος της Ακάνθου βρίσκεται περισσότερο κοντά 
στον με αριθ. 78 του Κεραμεικού. Γία άλλα παραδείγματα από τον βορειοελλαδικό χώρο, βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι 
Βέροιας, πίν. 66, αριθ. Π 2173’ Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 279, 283 και 284 από την Πέλλα, λίγο μεταγενέστεροι και με δια- 
κόσμηση τΰπου δυτικής κλιτύος.

90. Για την Ομάδα του Albertinum, βλ. Cook, Sarcophagi, σ. 31 κ.ε. Η σαρκοφάγος αυτή μαζί με την επίσης κλαζομενιακού

47



Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Β1 και Γ1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πιθάρι, Το στό
μιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και το 
έφραζαν ένα μεγάλο θραύσμα άβαφου αγγείου 
και μια σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
στραμμένος.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1372, Σ χ έ δ. III, Π ίν. 36β

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Δ3.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,90 μ., πλάτους 0,42 μ. 
και ύψους 0,20-0,35 μ. Ο νεκρός είχε τοποθετη
θεί με το κεφάλι στα ανατολικά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός διαβρωμέ- 
νος, μήκους 1,68 μ.
Κτερίσματα: Κοντά στον αριστερό βραχίονα 
βρέθηκε η χάλκινη βελόνα 662 και στη θέση των 
δαχτύλων του αριστερού χεριού τμήμα σιδερένι
ου δαχτυλιδιού (663).

1. Χάλκινη βελόνα 662, Π ίν. 36γ 
Μήκ. 0,093 μ.
Ιδιαίτερα λεπτή. Σώζεται σχεδόν ολόκληρη, εκτός 
από ένα πολύ μικρό τμήμα στο πίσω μέρος όπου 
υπάρχει ελλειψοειδής οπή. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια.

2. Τμήμα σιδερένιου δαχτυλιδιού 663, Π ίν. 36δ 
Μήκ. σφενδόνης 0,018 μ.
Σιόζεται η ελλειψοειδής σφενδόνη και μέρος 
του κρίκου, κυκλικής διατομής. Ισχυρά διαβρω- 
μένο.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 4ο αιώνα π.Χ.

Τάφος 1373, Σ χ έ  δ. II, Π ίν. 37α

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή

Τάφος 1371, Σ χ έ δ .  III, Π ίν. 36α καλυβίτη τάφο, μήκους 1,64 μ., πλάτους 0,51 μ. 
και ύψους 0,42-0,50 μ. Ο νεκρός είχε τοποθετη
θεί με το κεφάλι στα ανατολικά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός αρκετά κα
τεστραμμένος, μήκους 1,51 μ.
Κτερίσματα: Στο στόμα του νεκρού βρέθηκε το 
χάλκινο νόμισμα 673 και στη θέση τιον δαχτύ- 
λιον του αριστερού χεριού το σιδερένιο δαχτυ- 
λίδι 664.

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 673, Π ίν. 37β 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημοςτρόχος. Επιγραφή :Α/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 3,69 γρ. (09).
400-348 (;) π.Χ.91.

2. Σιδερένιο δαχτυλίδι 664, Π ίν. 37γ 
Διάμ. 0,02, μήκ. σφενδόνης: 0,024 μ. 
Αποτελείται από κρίκο κυκλικής διατομής και 
ελλειψοειδή σφενδόνη. Ισχυρά διαβρωμένο, συ
γκολλήθηκε από τρία κομμάτια.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1374, Σ χ έ  δ. III, Π ίν. 37στ,ζ

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Δ2.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,84, πλάτους 0,55 και 
ύψους 0,51 μ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αρκετά καλοδιατηρη
μένος σκελετός, μήκους 1,55 μ.
Κτερίσματα: Στη θέση των δαχτύλων του αριστε
ρού χεριού βρέθηκαν ένα χάλκινο και ένα σιδε
ρένιο δαχτυλίδι (665, 666) και στο στόμα του νε
κρού το ασημένιο νόμισμα 681.

1. Χάλκινο δαχτυλίδι 665, Σ χ έ  δ. 37, Π ίν. 37δ 
Διάμ. 0,018, μήκ. σφενδόνης 0,018 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από κρίκο κυκλικής δια- 
τομής και ελλειψοειδή, σαϊτόμορφη σφενδόνη. 
Χάλκινα δαχτυλίδια αυτού του τύπου συναντιό
νται από το β' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.92.

2. Σιδερένιο δαχτυλίδι 666, Σ χ έ δ. 37 
Μήκ. σφενδόνης 0,022 μ.

τύπου σαρκοφάγο ΤΙ 404 θα αποτελέσει ιδιαίτερη μελέτη και για το λόγο αυτό δεν γίνεται περαιτέρω διαπραγμάτευσή της στην 
παρούσα εργασία.

91. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
92. Για τον τύπο, βλ. Boardman, Finger Rings, σ. 24 κ.ε., Group NT ο ίδιος, GGFR, σ. 156-157.
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Σώζεται η ελλειψοειδής σφενδόνη και τμήμα 
του κρίκου. Ισχυρά διαβρωμένο.

3. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (ημιωβόλιο;) 681, 
Π ίν. 37ε
Εμ. Ημίτομο ταύρου σε στικτό κύκλο.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο.
Διάμ. 0,008 μ., βάρος 0,43 γρ. (11).
Πριν από το 424 π.Χ.93.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου ακόνα π.Χ. 

Τάφος 1374α

Θέση: Οικόπεδο 31, τετρ. Α1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε καλυβίτη τάφο, 
μήκους 1,10 μ., με κατεύθυνση προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα σε 
κακή διατήρηση.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1375, Σχέδ .  V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ανατολικά και τα χέρια του παράλληλα προς το 
σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μικρού κο
ριτσιού, μέτριας διατήρησης, που σώζεται μέχρι 
τα γόνατα.
Κτερίσματα: Κοντά στη δεξιά πλευρά του νε
κρού βρέθηκε η χάλκινη στλεγγίδα 902 και στην 
αριστερή, στο ύψος της λεκάνης, το σιδερένιο 
δαχτυλίδι 904 και το χάλκινο βραχιόλι 903. Κο
ντά στον ώμο υπήρχε το οστέινο περίαπτο 905 
και δεξιά και αριστερά της λεκάνης, τριανταέξι 
αστράγαλοι (896, Π ίν. 38ε).

1. Χάλκινη στλεγγίδα 902, Π ίν. 38δ 
Μήκ. 0,245 μ.
Σώζεται σχεδόν ολόκληρη. Συμπληρώθηκαν μό
νο μικρά τμήματα στην ξύστρα. Η αναδίπλωση 
της λαβής απολήγει πάνω στη ράχη της ξύστρας

σε λογχοειδές φύλλο. Στην εσωτερική επιφά
νεια της λαβής, σφραγίδα με την επιγραφή 
ΤΡΙΤΟ. Η ελαφρά κύρτωση της ξύστρας τοπο
θετεί τη στλεγγίδα ανάμεσα στα πρώιμα παρα
δείγματα, πιθανόν στο α' τέταρτο του 5ου αιώ
να π.Χ.1'4.

2. Σιδερένιο δαχτυλίδι 904, Π ίν. 38β 
Διάμ. 0,02, μήκ. σφενδόνης 0,017 μ.
Ακέραιο, αλλά πολύ διαβρωμένο. Ο κρίκος εί
ναι κυκλικής διατομής και η σφενδόνη ελλειψο
ειδής.

3. Χάλκινο βραχιόλι 903, Π ίν. 38α 
Διάμ. ± 0,05 μ.
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Αποτελείται 
από λεπτό έλασμα, η μια άκρη του οποίου απο
λήγει σε κεφάλι φιδιού. Α' μισό του 5ου αιιόνα 
π.Χ.95.

4. Οστέινο περίαπτο 905, Π ίν. 38γ 
Διάμ. 0,021 μ.
Ακέραιο. Δισκόμορφο με κυκλική οπή στο κέ
ντρο και δύο εγκοπές96.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1376, Σ χ έ  δ. V, Πίν.  39δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 10, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με τα χέρια πα
ράλληλα προς το σώμα και το κεφάλι στα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
στραμμένος.
Κτερίσματα: Κοντά στα κάτω άκρα βρέθηκαν 
τρεις αρυβαλλοειδείς λήκυθοι (757-759), στο 
αριστερό χέρι το χάλκινο δαχτυλίδι 907 και στο 
στόμα δύο χάλκινα νομίσματα (991-992). Επί
σης βρέθηκαν τρία σιδερένια καρφιά (993), δύο 
στα πόδια και ένα αριστερά του κρανίου.

1. Αρυβαλλοειδής λήκυθος 757, Σ χ έ δ. 22, Π ί ν. 39α 
Ύψ. 0,145 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος. Λείπει το 
μεγαλύτερο μέρος του στομίου. Βάση κυλινδρι
κή, σώμα απιόσχημο, στόμιο ανοιχτό με κατα-

93. SNG.Ashmolean Museum, αριθ. 2221’ SNG.ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 51.
94. Βλ. Γ' μέρος, σ. 283.
95. Olynthus X, πίν. XIII, αριθ. 216-221 ■ Philipp, OF XIII, αριθ. 911, πίν. 54, Gruppe 2, σ. 242 κ.ε.
96. Για κάτι ανάλογο, βλ. Perachora II, πίν. 188, αριθ. Α 335.
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κόρυφα χείλη. Σε όλη την επιφάνεια φέρει γά- 
νωμα ελαφρά θαμπό, κόκκινου χρώματος, που 
σε μερικά σημεία είναι σκούρο καστανό. Η λή
κυθος αυτή καθώς και οι δύο επόμενες θα πρέ
πει να προέρχονται από κάποιο ντόπιο εργα
στήριο της Χαλκιδικής1’7 97 98 99, μιμούμενες πιθανόν 
πρότυπα της Νότιας Ελλάδας*. Τέλη του 5ου- 
αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

2. Αρυβαλλοειδής λήκυθος 758, Σ χ έ δ. 22, Π ί ν. 39β 
Ύψ. 0,095 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Λείπει το μισό περί
που στόμιο. Γάνωμα πορτοκαλέρυθρο, κατά τό
πους καστανό. Όμοια με την προηγούμενη.

3. Αρυβαλλοειδής λήκυθος 759, Σ χ έ δ. 22, Π ίν. 39γ 
"Υψ. 0,095 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Ακέραιη. Όμοια με 
την προηγούμενη. Εκτός από τη βάση που έχει 
μείνει στο χρώμα του πηλού, ολόκληρο το αγ
γείο καλύπτεται με μαύρο θαμπό γάνωμα.

4. Χάλκινο δαχτυλίδι 907, Σ χ έ δ. 37, Π ίν. 39στ 
Διάμ. 0,018 μ.
Αποτελείται από ταινιωτό λεπτό έλασμα. Η μια 
άκρη διπλώνεται και επικαλύπτει ελαφρούς την 
άλλη. Ο τύπος του δαχτυλιδιού συναντάται από 
τη γεωμετρική εποχή*.

5. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 991, Π ί ν. 39ε 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή:Λ/Κ/Λ/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,96 γρ. (02).
400-348 (;) π.Χ.

6. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 992, Π ίν. 39ε 
Όμοιο με το προηγούμενο.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,39 γρ. (03).

7. Τρία σιδερένια καρφιά 993 
Μήκ. α. 0,095, β. 0,09, γ. 0,085 μ.
Πολύ διαβρωμένα σε σημείο που να διαλύονται, 
Τετράγωνης διατομής με στρογγυλή κεφαλή.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 54, κοντά στη ΒΔ πλευρά του. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο, μισοκατεστραμμένο. Σώζ. μήκος 0,60, 
πλάτος 0,50 μ. Έ χει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε το κρανίο 
κατεστραμμένο και τμήματα οστοαν από τους 
(ύμους και τους βραχίονες.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1378. Π ίν. 40β

Θέση: Οικόπεδο 54, κοντά στη ΒΔ πλευρά του. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο, μήκους 1,80 μ, Τα κεραμίδια βρέθηκαν 
σπασμένα. Έ χει κατεύθυνση Α-Δ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διαβρωμένος σκελε
τός ενήλικα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1379, Π ίν. 41 β, γ

Θέση: Οικόπεδο 54, στη βόρεια γωνία του. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μισοκατεστραμμένο, μήκους 1,83, 
πλάτους 0,87 μ. "Εχει κατεύθυνση Α-Δ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αρκετά καλοδιατηρη
μένος σκελετός, μήκους 1,52 μ.
Κτερίσματα: Δίπλα στην αριστερή πλευρά βρέ
θηκε η λήκυθος 1354.

Αττική μελανόμορφη λήκυθος 1354, Π ίν. 41α 
Ύψ. 0,19, διάμ. βάσ. 0,045 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Μαύρο γάνωμα, που 
έχει απολεπιστεί σε μεγάλο βαθμό, έχει χρησι
μοποιηθεί στο χείλος, τη λαβή, το κάτω μέρος 
του σώματος και την οριζόντια επιφάνεια της 
βάσης. Τον ώμο κοσμούν δύο σειρές από μικρά 
και μεγάλα σχηματοποιημένα φυλλάρια σε

Τάφος 1377, Π ίν. 40α

97. Πρβλ. Olynthus V, αριθ. 743, πίν. 168* Olynthus XIII, σ. 220-221, αριθ. 306-308, 311. πίν. 158, σ. 223, αριθ. 316, πίν. 161, σ. 
224, αριθ. 323, πίν. 153.

98. Παρόμοια αγγεία με σφαιρικό σώμα και χείλος ανοιχτό, που θεωρούνται οινοχόες, ε'χουν παραχθεί πάρα πολλά στα κο
ρινθιακά εργαστήρια. Για τον τύπο, βλ. Corínth XIII, σ. 136-137, τύπος Β.

99. Furtwaengler,/4íg//¡fl, αριθ. 40, πίν. 1 \6· ΑΑ 31 (1976) Χρονικά, σ. 206, πίν. 152β· Ανδρόνικος, Βεργίνα I, σ. 240. εικ. 80.
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ακτινωτή διάταξη. Ακριβώς κάτω από τον ώμο, 
μαίανδρος. Στο υπόλοιπο σώμα, κλαδί κισσού 
που πλαισιώνεται πάνω και κάτω από πλέγμα. 
Το βάθος είναι λευκό. Προέρχεται από το εργα
στήριο του Ζωγράφου της Μέγαιρας100. Β' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: 475-450 π.Χ.

Τάφος 1380

Θέση: Οικόπεδο 49, στη ΝΑ γωνία του τετραγώ
νου 2, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε κατεστραμμένος. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε μόνον ένα 
κομμάτι από το βραχίονα.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με την κο
ρινθιακή κοτυλίσκη 755, τον σφαιρικό αρΰβαλ- 
λο 756, το σιδερένιο δαχτυλίδι 924 και το οστέι
νο περίαπτο 925.

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 755, Π ίν. 42γ 
Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος-ρόδινος. Λείπουν τμήματα του 
σώματος και το χείλος φέρει σε πολλά σημεία 
αποκρούσεις. Τα χρώματα της διακόσμησης αρ
κετά εξίτηλα. Εσωτερικά, γάνωμα καστανό έως 
πορτοκαλί από κακό ψήσιμο. Εξωτερικά, κάτω 
από το χείλος, μια ζώνη με ζιγκ ζαγκ και πιο κά
τω δύο ταινίες που χωρίζονται από λεπτή γραμ
μή. Ύστερη κορινθιακή III περίοδος. Τελευταίο 
τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.101.

2. Ιωνικός σφαιρικός αρύβαλλος 756, Σ χέδ .  6, 
Πίν.  42δ
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Ακέραιος. Στο κάτω 
μέρος διαμορφώνεται επίπεδη έδραση-βάση. 
Φέρει ισχυρά απολεπίσματα με αποτέλεσμα να 
έχει εκπέσει ο εξωτερικός «φλοιός» σχεδόν σε

όλο το σιύμα του αγγείου. Από τη διακόσμηση 
σώζονται ίχνη μαύρου χρώματος. Με μαύρο γά
νωμα καλύπτεται η πάνω οριζόντια επιφάνεια 
του στομίου. Στον ώμο σώζεται μια μαύρη λεπτή 
οριζόντια ταινία. Β' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.102.

3. Σιδερένιο δαχτυλίδι 924, Π ίν. 42β 
Διάμ. 0,009 μ.
Αποτελείται από χοντρό κρίκο κυκλικής διατο- 
μής. Πολύ διαβρωμένο.

4. Οστέινο περίαπτο 925, Π ίν. 42α 
Ύψ. 0,053 μ.
Πρόκειται για ένα δόντι κάπρου με μια οπή 
ανάρτησης στο πάνω μέρος του. Στο μέσον φέ
ρει επίκηκες βαθύ ράγισμα. Δόντια κάπρου χρη
σιμοποιούνται ως περίαπτα από την προϊστορι
κή εποχή σε όλη την αρχαιότητα103.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1381

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λιγοστά κομμάτια 
οστοίν.
Κτερίσματα: Μαζί με τα οστά μέσα στα χώματα 
βρέθηκαν το χρυσό περίαπτο 934 και το ασημέ
νιο δαχτυλίδι 935.

1. Χρυσό περίαπτο 934, Π ίν. 42ε 
Ύψ. 0,023, πλ. 0,023 μ.
Ακέραιο. Έ χει σχήμα ημισελήνου. Στο πάνω 
μέρος για την ανάρτηση έχει προσαρτημένο 
έναν κρίκο από πεπλατυσμένο λεπτό έλασμα 
που στην μπροστινή όψη φέρει μικρή σταγόνα 
χρυσού. Δύο μικρότερες σταγόνες υπάρχουν 
στα άκρα του περίαπτου. Αποτελείται από ένα

100. Βλ. αριθ. 1059/Τ1526, υποσημ. 278, 279.
101. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA, Copenhague, Musée National 2, πίν. 85, αριθ. 10,11,13, σ. 66' Corinth XIII, πίν. 35, 

αριθ. 250.9, πίν. 35, αριθ. 253.1 και πίν. 40, αριθ. 285.1, σ. 225· Corinth XV, III, πίν. 58, αριθ. 140Ί'Σίνδος, αριθ. 53, 78,81 (Μ. Τι- 
βέριος)· Ghali-Kahil, Études thasiennes VII, σ. 50, αριθ. 5-15, πίν. XVIIl· Kinch, Vroulia, πίν. 28, αριθ. 7- Délos XVII, πίν. 58, 
αριθ. 99,100. Η κοτυλίσκη ανήκει στον τύπο C του Payne (NC, σ. 334 κ.ε.).

102. Πρβλ. CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 2, πίν. 55, αριθ. 4' Clara Rhodos IV, εικ. 359· Délos X, 
αριθ. 584· CVA, Oxford, Ashmolean Museum 2, II, πίν. 1, αριθ. 20' Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 766, πίν. 35.

103. AA 23 (1968) Χρονικά, πίν. 302α (από το ΝτικιλίΤας)· Hogarth, Ephesus, πίν. XLII, αριθ. 21-23.
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έλασμα το οποίο περιβάλλεται από ένα στριφτό 
και ένα απλό σύρμα. Στο κέντρο της επιφάνειας, 
γλωσσοειδές κόσμημα από στριφτό σύρμα. Δύο 
παρόμοια κοσμήματα στα άκρα. Τα περίαπτα 
αυτού του τύπου συναντιόνται είτε ως ανεξάρτη
τα104 105 είτε μαζί με ψήφους σε περιδέραια11" από 
την αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή εποχή καθώς 
επίσης και ως εξαρτήματα ενωτίων106.

2. Ασημένιο δαχτυλίδι 935, Π ίν. 42ε 
Διάμ. 0,017 μ.
Ακέραιο. Πρόκειται για έναν απλό κρίκο από 
σύρμα κυκλικής διατομής.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1382, Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 43α, 46α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 4 
και 6, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, του οποίου το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα ανατολικά και το έφραζε μια σχιστόπε- 
τρα. Το αγγείο σώζεται σχεδόν ολόκληρο. Αεί- 
πει μόνον ένα τμήμα του ώμου. Έ χει σώμα απιό- 
σχημο, φουσκωτή κοιλιά και κοντό λαιμό. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1383, Σχέδ.  ν , Π ί ν .  43β,γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, κάτω από τον τάφο 
1355, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Από το αγγείο, του οποίου το στόμιο ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ, λείπει μεγάλο μέρος. 
Έ χει σώμα απιόσχημο και φουσκωτή κοιλιά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, κάτω από τον τάφο 
1345 και εν μέρει κάτω από τον τάφο 1355, β' 
στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, το στόμιο του οποίου ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ. Έ χει σώμα έντονα επίμηκες και 
ψηλό λαιμό. Βρέθηκε σπασμένος. Χιακού εργα
στηρίου.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα κρανίου βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1385, Σ χέδ .  IV, Π ίν. 45α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 7 
και 9, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πιθάρι. Λείπει 
το μισό περίπου. Το στόμιο, στραμμένο προς τα 
ΝΑ, έφραζε μια λεπτή σχιστόπλακα που στερε- 
ιονόταν με τρεις άλλους αργούς λίθους. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά κρανίου ενή
λικα.
Κτερίσματα: Ο τάφος θα πρέπει να είχε συλη- 
θεί. Βρέθηκε μόνον η λαβή μιας χάλκινης στλεγ- 
γίδας (930).

Λαβή χάλκινης στλεγγίδας 930, Σ χέδ .  42, Π ίν. 
45 β
Μήκ. 0,093 μ.
Συγκολλήθηκε η αναδίπλωση της λαβής.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο τελευταίο τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1386, Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 45γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, κάτω από τον τάφο 
1345, β' στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, του οποίου το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα ΒΔ. Έ χει σοόμα απιόσχημο και φου
σκωτή κοιλιά. Βρέθηκε σπασμένος και τα κομ-

Τάφος 1384. Σ χ έ δ .  V. Π ίν .  44

104. Boardman - Hayes, Tocra I, πίν. 104, αριθ. 3, σ. 156· Hogarth, Ephesus, πίν. VII, αριθ. 1-3 και 6.
105. Rudolph, Berry Collection, αριθ. 47, la.
106. Ό.π., αριθ. 71b.
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μάτια του πάνω μέρους του σώματος είχαν ει
σχωρήσει στο εσωτερικό του.
Λνθοο)πολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1387, Σ χ έ δ. V. Π ί ν. 46

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπΰθμενο αμ
φορέα με επίμηκες σώμα και με το στόμιο στραμ
μένο προς τα ΒΔ. Βρέθηκε σπασμένος και πολλά 
κομμάτια είχαν εισχωρήσει στο εσωτερικό του. 
Μέσα στον αμφορέα, μαζί με τα οστά, βρέθηκε 
μια μικρή πέτρα, που θα πρέπει να τοποθετήθηκε 
μαζί με το νεκρό.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1388. Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 46α, 47α, β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπΰθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος. Μερικά κομ
μάτια είχαν εισχιυρήσει στο εσωτερικό του. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1389, Σ χ έ δ. V, Π ίν. 47γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, πάνω από τους τά
φους 1476 και 1390, β' στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπΰθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος με το στόμιο 
στραμμένο προς τα ΝΑ. Το πάνω μέρος του είχε 107

εισχωρήσει στο εσωτερικό του αγγείου, του 
οποίου λείπει η μία λαβή. Έ χει σώμα απιόσχη- 
μο και φουσκοπή κοιλιά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 6ο αιιόνα π.Χ., με 
βάση τον υπερκείμενό του τάφο 1390, που χρο
νολογείται στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1390, Π ίν. 48δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, πάνω ακριβιός από 
τους τάφους 1424 και 1460, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νεαροΰ ατό
μου αρκετά κατεστραμμένος.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στο αριστερό χέρι και 
την αντίστοιχη πλευρά βρέθηκε η κοτυλίσκη 
752, στα πόδια, η κοτυλίσκη 753 και στο στήθος, 
το πήλινο ειδώλιο 787.

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 752, Π ίν. 48β 
Ύψ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια και συμπληριόθηκαν μερικά τμήματα του 
σοόματος και η μία λαβή. Τα χριύματα της διακό- 
σμησης αρκετά απολεπισμένα. Στο εσωτερικό 
του αγγείου, καστανόμαυρο γάνωμα. Στο χεί
λος, εξωτερικά, μια ζώνη με σχηματοποιημένα 
γλωσσοειδή φυλλάρια και πιο κάτω, δΰο ταινίες, 
η προότη με ιώδες και η δεΰτερη με μαΰρο χρώ
μα, οι οποίες χωρίζονται μεταξΰ τους από μια 
λεπτή μαΰρη γραμμή. Ύστερη κορινθιακή III 
περίοδος1"7.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 753, Π ίν. 48γ 
Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης σε πολλά σημεία απολεπισμένα. 
Εσωτερικά, μαΰρο γάνωμα. Κάτω από το χεί
λος, εξωτερικά, ζώνη με ζιγκ ζαγκ γραμμή. Στο 
σώμα, μια κύδης και μια μαΰρη ταινία και ανά-

107. Πρβλ. Corinth XIII, πίν. 34. αριθ. 258.1, σ. 214, πίν. 41, αριθ. 288.1' CVA, Cambridge 1, Fitzwilliam Museum, πίν. 4, αριθ. 
37' CVA, Fogg Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. V, αριθ. 17, 18' CVA, New Zealand 1, πίν. 47, αριθ. 9■ Ashmolean 
Museum 1967, αριθ. 77, πίν. VI. Για μικροσκοπικές κοτυλίσκες αυτοΰ του τυπου, βλ. Payne, NC, σ. 334, 335' CVA, Heidelberg, 
Universität 1, πίν. 16, αριθ. 6 με βιβλιογραφία- CVA, Barcelone, Musée Archéologique National 1, πίν. 2, αριθ. 8, σ. 16.
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μεσάτους, μια καστανή γραμμή. Ύστερη κοριν
θιακή III περίοδος108.

3. Πήλινο ειδώλιο καθιστού παπποσειληνού 
787, Π ίν. 48α 
Ύψ. 0,08 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Συγκολλημένο. Συμπλη
ρώθηκαν αρκετά σημεία, ιδιαίτερα στο πρόσω
πο. Η επιφάνεια είναι αρκετά φθαρμένη. Ίχνη 
κόκκινου χρώματος στην πίσω πλευρά και στο 
κάτω μέρος, όπου και η οπή εξαερισμού. Καμω
μένο από μήτρα. Ο τύπος είναι πολύ διαδεδομέ
νος. Πιθανόν βοιωτικού εργαστηρίου109. Αρχές 
του 5ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1391, Σ χέδ .  V, Πίν.  49α, β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4 και ένα τμήμα του 
στοτετρ. 11, κάτω από τον τάφο 1342, β' στρώμα 
ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Το κάλυμμά της ήταν σπασμένο και τα 
κομμάτια του βρέθηκαν βυθισμένα στο εσωτερι
κό της. Στο περιχείλωμα εσωτερικά και εξωτε
ρικά φέρει διακόσμηση από ανάγλυφο κυμάτιο 
(Σχέδ.  44).
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Στον πυθμένα της 
σαρκοφάγου βρέθηκαν τα μηριαία οστά και ο 
ένας βραχίονας.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1392, Σ χ έ δ. V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα δυτι
κά. Έ χει σώμα απιόσχημο, ελαφρά επίμηκες. 
Βρέθηκε σπασμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου σε 
στάση συστολής.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1393, Σ χ έ  δ. V, Πίν.  49γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 4, πάνω από τον τάφο 
1347, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιό του 
ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. Έ χει σώμα 
απιόσχημο, ελαφρά επίμηκες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πρωιμότερος του τάφου 1347, 
που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1394, Σ χ έ  δ. V, Πίν. 50

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 5 
και 6, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Θα πρέπει να είχε συληθεί και καταστρα
φεί κατά την αρχαιότητα, οπότε και απομακρύν
θηκαν τα περισσότερα κομμάτια της. Βρέθηκε 
τμήμα από το κάλυμμά της, ενώ λείπει το μεγα
λύτερο μέρος των τοιχωμάτων της. Από το περι- 
χείλωμα, που ήταν διακοσμημένο με αργό κυμά
τιο, σώθηκε μόνον ένα κομμάτι πάνω στα μηρι
αία οστά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Μισοκατεστραμμέ- 
νος σκελετός ενήλικα.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 5ο αιώνα π.Χ.

Τάφος 1395, Σ χ έ  δ. V, Π ίν. 51 β, γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 10, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Πάνω από τον τάφο είχε τοποθετηθεί μια 
ασβεστολιθική πλάκα, δουλεμένη στις τρεις

Κ τερίσματα: Ακτέριστος.

108. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 755/Τ1380, υποσημ. 101.
109. Mollard-Besques, Catalogue I, αριθ. Β 354, σ. 55, πίν. XXXVIII· Schmaltz, Terrakotten, αριθ. 12, πίν. 2· Higgins, BMC I, 

αριθ. 164, σ. 74, πίν. 3· Leyenaar-Plaisier, Tenes cuites, αριθ. 143’ Clara Rhodos IV, σ. 142, εικ. 137 και 145· Blinkenberg, Lindos I, 
αριθ. 2319-2324, σ. 562-563, πίν. 108ΉζΙ 18 (1963) Χρονικά, πίν. 34crr Ure,Aryballoi, πίν. XVII, αριθ. 112.76' Kerameikos IX, 
πίν. 35, αριθ. 181.10.
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πλευρές. Στη μια στενή σώζονται υπολείμματα 
από μολύβι, προφανώς για τη στερέιυσή της σε 
κάποια βάθυνση. Η πλάκα αυτή, σε δεύτερη 
χρήση εδώ, θα πρέπει να αποτελούσε το σήμα 
άλλου τάφου.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μικρού παιδιού. 
Κτερίσματα: Δίπλα στη δεξιά πλευρά της λεκά
νης βρέθηκε το φιαλίδιο 75Θ.

Μελαμβαφές φιαλίδιο 750, Σχέδ .  35, Π ίν. 51α 
Ύψ. 0,027, διάμ. χείλ. 0,069 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Ακέραιο. Το 
γάνωμα, που καλύπτει όλη την επιφάνεια του 
αγγείου, είναι Θαμπό και το χριύμα του ποικίλ
λει από μαύρο έως καστανοκόκκινο -στο μεγα
λύτερο μέρος- από αποτυχημένο ψήσιμο. Ντό
πιου εργαστηρίου. Τελευταίο τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.11(Ι.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1396, Σ χέδ .  V, Π ίν. 52α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 9 
και 11, β' στριύμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιο ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ. Δεξιά και αριστερά του 
είχαν τοποθετηθεί δύο αργοί λίθοι. Έ χει σώμα 
απιόσχημο και φουσκωτή κοιλιά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιύν βρέφους. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1397. Σ χέδ .  IV, Π ίν. 52β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, α' στριύμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κιβωτιόσχημο 
λίθινο τάφο. Έ χει προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ, 
σχήμα ορθογιόνιου παραλληλογράμμου και δια
στάσεις εσωτερικά 1,95x0,75 μ. Είναι κατα 110 111

σκευασμένος από μεγάλες μακρόστενες ασβε- 
στολιθικές πλάκες δουλεμένες στις τρεις πλευ
ρές. Η τέταρτη, η αδούλευτη, που βρισκόταν 
στην εξωτερική πλευρά του τάφου, αποτελούσε 
ταυτόχρονα τη βόρεια πλευρά του τάφου 1398. 
Το δάπεδο ήταν στρωμένο με χούμα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένο κρανίο κο
ντά στο μέσον της βόρειας μακράς πλευράς του 
τάφου και ένα μηριαίο κοντά στη δυτική στενή. 
Η διατάραξη της ταφής πιθανόν είναι αποτέλε
σμα σύλησης.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Σύγχρονος ή λίγο παλιότερος 
από τον τάφο 1398, ο οποίος χρονολογείται στα 
τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1398. Σ χέδ .  IV, Πίν. 53γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, α' στριύμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λίθινο κιβωτιό
σχημο τάφο με προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ. Είναι 
σχήματος ορθογώνιου παραλληλογράμμου και 
η βόρεια πλευρά του είναι η νότια του τάφου 
1397. Λιγότερο επιμελημένης κατασκευής από 
τον προηγούμενο, έχει την ίδια μορφή, αλλά σε 
αυτόν δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσο μεγάλες κα- 
λοδουλεμένες ασβεστολιθικές πλάκες. Μικρό
τερες πέτρες στήριζαν εξωτερικά τους γωνιόλι
θους και γέμιζαν τα κενά ανάμεσά τους. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Γυναικείος (;) σκελε
τός, μισοκατεστραμμένος.
Κτερίσματα: Στην περιοχή της κοιλιάς βρέθηκε 
ο χάλκινος δίσκος κατόπτρου 9Θ0 και στο λαιμό 
το χρυσό περιλαίμιο 938.

1. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου 900, Π ίν. 53α 
Διάμ. 0,101 μ.
Στην «κοίλη» πλευρά δύο ομόκεντροι εγχάρα
κτοι κύκλοι. Στην ίδια πλευρά υπάρχει σκουρο- 
πράσινη οξείδωση και στην άλλη, κατά το πλει
στόν σε χρούμα βυσσινί και κατά τόπους σκουρο- 
πράσινη. 4ος αιώνας π.Χ."1.

110. ΤΙρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 872, πίν. 33.
111. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. ΑΔ 30 (1975) Χρονικά, πίν. 252 (από τα Χανιά)· ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 365β 

(από τάφο στο Θύρρειο)· Φάκλαρης,κίρχα/'α Κννονρία, σ. 135, πίν. 53γ· Cosmstock - Vermeule, MFA, σ. 250, αριθ. 360, σ. 260, 
αριθ. 374, σ. 445, 446, αριθ. 648-653. Στο δίσκο δεν σώζονται ίχνη από την προσαρμογή του μεντεσέ. Θα μπορούσε πιθανόν να 
ανήκει σε κάτοπτρο με λαβή όπου ο δίσκος προσαρμόζεται ένθετα σε μια υποδοχή της λαβής. Για μια τέτοια περίπτωση, βλ. 
Comstock - Vermeule, MFA, σ. 246, αριθ. 356.
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2. Χρυσό περιλαίμιο 938, Π ΐν. 53β 
Μήκ. 0,32 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από μια αλυσίδα με δι
πλούς κρίκους, που συνδέονται έτσι ώστε να δί
νουν την εντύπωση πλεξούδας. Σε δύο σημεία η 
αλυσίδα είχε κοπεί και είχε ενωθεί κατά την αρ
χαιότητα με χρυσό σύρμα. Τα άκρα της απολή
γουν σε στοιχεία σχήματος κόλουρου κώνου, 
από λεπτά ελάσματα, που στις περιφέρειες 
έχουν στριφτά σύρματα. Πάνω σε αυτά είναι 
προσαρμοσμένες δύο λεοντοκεφαλές, που στο 
στόμα έχουν η μία κρίκο και η άλλη γάντζο για 
το κούμπωμα. Τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.112.

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1399. Σχέδ.  XII, Π ίν. 54γ

Θέση: Οικόπεδο 9, στο κέντρο του.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο με κατεύθυνση Α-Δ. Τα κεραμίδια κατα
στράφηκαν κατά τη διάνοιξη των τομών. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,49 μ., αρκετά καλοδιατηρημένος.
Κτερίσματα: Στη θέση των δαχτύλων του αριστε
ρού χεριού βρέθηκαν ο χάλκινος δακτύλιος 
1361 και το σιδερένιο δαχτυλίδι 1362.

1. Χάλκινος δακτύλιος 1361, Πίν. 54α 
Διάμ. 0,021 μ.
Ακέραιος. Αποτελείται από λεπτό σύρμα. Δια
τηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση.

2. Τμήμα σιδερένιου δαχτυλιδιού 1362, Π ίν. 54β 
Διάμ. 0,025 μ.
Λείπει ο μισός περίπου κρίκος κυκλικής διατο- 
μής. Η σφενδόνη είναι ελλειψοειδής.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σώθηκαν μόνον τα 
οστά των ποδιών.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1401, Σ χέδ .  XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, ο οποίος καταστράφηκε κατά την εκσκαφή. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τμήμα σκελετού από 
τη λεκάνη και κάτω.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1402

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 4.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο με κατεύθυνση Α-Δ. Καταστράφηκε ο μι
σός από τη διάνοιξη των τομών.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τμήμα σκελετού από 
τη λεκάνη και κάτω.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1403, Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 55ζ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, κάτω από τον τάφο 
1343, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένος παιδικός

Τάφος 1400. Σχέδ.  XII

112. Ο τύπος είναι πολύ συνηθισμε'νος ιδιαίτερα από τα τε'λη του 4ου αι. π.Χ. και μετά. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. 
Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 350 (από την Αμφίπολη)·ΑΗ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 503β (από την Άκανθο)· P. Amandry, 
Collection Hélène Stathatos. Ill: Objets antiques et byzantins, Στρασβούργο 1963, o. 128, εικ. 149· S.G. Miller, Two Groups of 
Thessalian Gold, Berkeley 1979, σ. 14-15, πίν. 8a, 8e· A. Δάφφα-Νικονάνου, Μακεδονικά 25 (1985/86), σ. 191, αριθ. 5, πίν. 6α· 
Hoffmann - Davidson, Greek Jewelry, αριθ. 49 (με κολάρο από κορνήλιο πίσω από την κεφαλή μοσχαριού)· Rudolph, Beny 
Collection, αριθ. 49a και 50a- Deppert-Lippitz, Goldschmuck, αριθ. 182 (το κολάρο από πολύτιμη πε'τρα)· Marshall, BMC 
Jewellery, αριθ. 1964, πίν. XXXVI και αριθ. 1969, πίν. XXXVII· I. Παπαποστόλου, ΑΕ  1990, σ. 95, αριθ. 12, 13. Για τον τύπο της 
αλυσίδας, βλ. Rudolph. Beny Collection, σ. XXI, τύπος 2 (single loop-in-loop).
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σκελετός. Σώζεται μόνον ένα μηριαίο, οι δύο 
βραχίονες και κομμάτια των σπονδύλων και των 
οστιόν του κρανίου.
Κτερίσματα: Κοντά στη θέση του δεξιού γόνα- 
τος βρέθηκε το πήλινο ομοίωμα περιστεριού 786 
και η κοτυλίσκη 690, στην περιοχή του στήθους 
το πήλινο ειδώλιο 785 και η οινοχοί'σκη 691. Στη 
θέση του δεξιού χεριού, το σιδερένιο δαχτυλίδι 
921 και δύο αστράγαλοι (922, Π ίν. 55στ).

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 690, Π ίν. 55δ 
Ύψ. 0,046, διάμ. χείλ. 0,062 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης αρκετά απολεπισμένα. Στο εσωτερι
κό, γάνωμα μαύρο έως καστανό. Στο εξωτερικό, 
κάτω από το χείλος, μια ταινία με ζιγκ ζαγκ γραμ
μές. Πιο κάτω, ανάμεσα σε δύο λεπτές γραμμές, 
μια οριζόντια ταινία με ιώδες χροομα και, τέλος, 
στο κάτιο μέρος του σώματος, μια μαύρη οριζό
ντια ταινία. Ύστερη κορινθιακή III περίοδος113.

2. Κορινθιακή οινοχοΐσκη 691, Π ίν. 55α 
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός κιτρινοτπός. Ακέραιη. Στόμιο ανοιχτό, 
λαιμός πολύ στενός και σώμα σχεδόν σφαιρικό. 
Άβαφη με εμφανή τα ίχνη του τροχού. Τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ.114.

3. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναίκας 785, Π ίν. 
55γ
Ύψ. 0,103 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Ακέραιο. Η επιφάνεια 
είναι πολύ φθαρμένη και ο πηλός ραγισμένος 
από το ψήσιμο. Τχνη κόκκινου χριύματος στο 
στέρνο της μορφής. Όμοιο με το 780 του τάφου 
1474. Πιθανόν ανατολικού εργαστηρίου115. Τέλη 
του 6ου αιώνα π.Χ.

4. Πήλινο ειδώλιο περιστεριού 786, Πίν. 55β 
Ύψ. 0,077 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Συμπληρώθηκαν ένα πο

λύ μικρό τμήμα στο κεφάλι και το ένα πόδι. Η 
επιφάνεια πολύ φθαρμένη. Πιθανόν ντόπιου 
εργαστηρίου. Τέλη του 6ου-αρχές του 5ου αιώ
να π.Χ.116.

5. Σιδερένιο δαχτυλίδι 921, Π ίν. 55ε 
Διάμ. 0,014 μ.
Αρκετά διαβρωμένο, συγκολλήθηκε από δύο 
κομμάτια. Ο κρίκος κυκλικής διατομής. Η σφεν
δόνη ελλειψοειδής.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου-αρχές του 5ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1404, Σ χ έ δ. V, 43, Π ί ν. 56

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, β' στρώμα ταφών. 
Έ να  τμήμα του βρίσκεται έξω από το δυτικό 
όριο του οικοπέδου.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο κλαζομενιακού τύπου με γραπτή διακό- 
σμηση. Στο τμήμα του κεφαλιού αίγαγρος που 
βόσκει και σκύλος που επιτίθεται σε ελάφι. Στο 
τμήμα των ποδιών διακόσμηση με γραπτό ιωνι
κό κυμάτιο (αβγά και λόγχες). Στις μακρές πλευ
ρές συνεχόμενη βλαστόσπειρα με ανθέμια. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα οστών. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1405, Π ίν. 57ε

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 6 
και 9, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένος σκελετός 
παιδιού.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τη 
λήκυθο 692, τον σκύφο 693, δύο ομοιώματα ερ-

113. Για όμοια παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. υποσημ. 107, αριθ. 752/Τ1390.
114. Για τον τύπο, βλ. Corinth XIII, σ. 136-137 (τύπος Β). Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Corinth XIII, πίν. 37, αριθ. 282.1 

και πίν. 40, αριθ. 281.4- Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 1972.
115. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 43, αριθ. 2. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus VII, αριθ. 206, 207, α. 58, 

πίν. 26- Higgins, Teiracottas, πίν. 24.5- Goldman - Jones, Terracottas, σ. 379, αριθ. Ic5, Group Β.
116. Πρβλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2420, σ. 584, πίν. 113- Olynthus IV, αριθ. 346-347, πίν. 35- Μυλωνάς, ΔΝΕ Α', ο. 65, 

αριθ. 11, πίν. 215- Breitenstein, Teiracottas, αριθ. 169, πίν. 17- Mollard-Besques, Catalogue I, αριθ. Β 311, Β 312, σ. 49, πίν. 
XXXIV- Higgins, BMC I, αριθ. 184,185, σ. 78, πίν. 34- Leyenaar-Plaisier, Terres cuites, αριθ. 145.
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μαϊκής στήλης (789, 790) και οκτώ αστραγάλους 
(923).

1. Μελανόμορφη αττική λήκυθος 692, Π ίν. 57α 
Ύψ. 0,17 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε η λα
βή. Στην επιφάνεια του σώματος υπάρχουν 
ισχυρές αποκρούσεις και απολεπίσματα. Μαύ
ρο γάνωμα στο εσιοτερικό και εξωτερικό του 
χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, 
στο κάτω μέρος του σώματος, όπου υπάρχουν 
και δύο οριζόντιες γραμμές στο χρώμα του πη
λού, καθώς και στην πάνω επιφάνεια της βάσης. 
Στον ώμο, ακτινωτό κόσμημα. Στο σώμα σώζο
νται ελάχιστα ίχνη μελανού χρώματος από την 
παράσταση, η οποία λόγω των απολεπισμάτων 
της επιφάνειας είναι εντελώς αδιάγνωστη. Το 
αγγείο προέρχεται, πιθανόν, από το εργαστήριο 
του Ζωγράφου της Μέγαιρας117. Β' τέταρτο του 
5ου αιώνα π.Χ.

2. Μελανόμορφος αττικός σκύφος 693, Π ίν. 57δ 
"Υψ. 0,046, διάμ. χείλ. 0,062 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιος. Η διακό- 
σμηση βρίσκεται σε μία ζώνη στο πάνω μέρος 
του σώματος. Και στις δύο όψεις η ίδια, σχημα
τικά αποδιδόμενη, γυναικεία μορφή σε διασκε
λισμό με τα χέρια ψηλά, πλαισιωμένη από ανθέ
μια που βγαίνουν από βλαστούς, οι οποίοι ξεκι
νούν από τις ρίζες των λαβών. Στο χρώμα του 
πηλού έχουν μείνει η εσωτερική επιφάνεια των 
λαβών, δύο οριζόντιες γραμμές κάτω από την 
παράσταση, η επιφάνεια έδρασης της βάσης και 
το κέντρο της κάτω κοίλης επιφάνειάς της. Το 
υπόλοιπο καλύπτεται με μελανό γάνωμα που 
στο εσιοτερικό του αγγείου είναι αραιό και έχει 
απλωθεί με πινέλο σε ελικοειδή κίνηση. Ανήκει 
στην Ομάδα της Λίνδου118 119. Β' τέταρτο του 5ου αι
ώνα π.Χ.

3. Πήλινο ομοίωμα ερμαϊκής στήλης 789, Π ίν. 57β 
"Υψ. 0,163 μ.
Πηλός καστανός. Ακέραιο. Σε ορισμένα ση
μεία της επιφάνειας υπάρχουν μικρές απο
κρούσεις. Κοίλο εσωτερικά, αποτελείται από 
μια σχετικά ψηλή στήλη σχήματος ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου, το πάνω μέρος της οποίας 
απολήγει σε Ερμή. Στο μέσον περίπου του 
ύψους της μπροστινής πλευράς αποδίδονται 
ανάγλυφα τα γεννητικά όργανα. Οι ανατομικές 
λεπτομέρειες δεν είναι πολύ προσεγμένες στην 
απόδοσή τους. Η μπροστινή όψη είναι καμωμέ
νη από μήτρα, ενώ η πίσω είναι πλασμένη με το 
χέρι. Υπολείμματα λευκού και κόκκινου χρώ
ματος στην κύρια όψη. Γύρω στα μέσα του 5ου 
αιώνα π.Χ.“λ

4. Πήλινο ομοίωμα ερμαϊκής στήλης 790, Π ίν. 57γ 
Ύψ. 0,161 μ.
Πηλός καστανός. Ακέραιο. Είναι όμοιο με το 
προηγούμενο και πιθανόν κατασκευάστηκε από 
την ίδια μήτρα. Στην επιφάνεια υπάρχει ίζημα. 
Σε ορισμένα σημεία διακρίνεται λευκό και κόκ
κινο χροόμα.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1406, Σχέδ .  VI, Πίν. 58α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 15, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Το κεφάλι βρισκόταν στα ανατολικά και τα 
χέρια παράλληλα προς το σώμα. Ο νεκρός θα 
πρέπει να ενταφιάστηκε στον ίδιο μεγάλο λάκκο 
μαζί με αυτόν του τάφου 1407 και γι’ αυτό ανά
μεσα στους δύο νεκρούς τοποθετήθηκε κάθετα 
στο έδαφος μια κεραμίδα λακωνικού τύπου. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
στραμμένος.

117. Πρβλ. και τη λήκυθο 1059/Τ1526, όπου και αναφορά σε ανάλογα παραδείγματα.
118. Beazley.MSV, σ. 581 κ.ε.· ο ίδιος, Paralipomena, σ. 290 κ.ε. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Μυλωνάς, Zl Μ: Β', σ. 76-77, 

αριθ. 715, πίν. 357' Corinth XIII, πίν. 49, αριθ. 329.4,5, σ. 239· CVA, Barcelone, Musée Archéologique National 1, πίν. 2, αριθ. 9, σ. 
16-17' Athenian Agora XXIII, αριθ. 1571, 1577, σ. 288-289, πίν. 104, 105· Kerameikos IX, 289F1, σ. 151, πίν. 42· X. Παπαδοποΰ- 
λου-Κανελλοποΰλου,Μζ! 27 (1972) Μελέται, πίν. 92, αριθ. 102-104.

119. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 231, αριθ. 2· Schmaltz, Tenakotten, σ. 136. Για παρόμοια παραδείγματα: 
Almagro, Ampurias I, σ. 56, εικ. 20, αριθ. 37 και πίν. II, 8‘ Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2340, σ. 567, πίν. 110· Clara Rhodos IV, 
εικ. 85, αριθ. 204, 205- Olynthus IV, αριθ. 258, πίν. 23.
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Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1407, Σ χέδ .  VI, Π ίν. 58α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 15, γ' στριόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Το κεφάλι στα ανατολικά και τα χέρια πα
ράλληλα προς το σώμα. Ο νεκρός τοποθετήθηκε 
στον ίδιο μεγάλο λάκκο με το νεκρό του τάφου 
1406.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1408

Θέση: Οικόπεδο 49. Έ να μέρος του στο τετρ. 8 
και το υπόλοιπο έξω από το οικόπεδο.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποκαλΰφθηκαν μό
νον τα οστά των άκρων ποδιών.
Κτερίσματα: Δίπλα στα πόδια βρέθηκαν οι δύο 
κάνθαροι (694, 695).

1. Μελαμβαφής κάνθαρος 694, Π ίν. 58γ 
Ύψ. 0,105, διάμ. χείλ. 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιος. Το γάνω- 
μα σε πολλά σημεία είναι απολεπισμένο και λό
γο) αποτυχημένου ψησίματος παρουσιάζει απο
χρώσεις γκρίζου, καστανού και μαύρου χρώμα
τος. Γύρω στο 325 π.Χ.120.

2. Μελαμβαφής κάνθαρος 695, Π ίν. 58β 
Ύψ. 0,123, διάμ. χείλ. 0,099 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληριύθηκαν τμήματα 
του σώματος και του χείλους. Το γάνωμα μόνο 
σε ορισμένα σημεία είναι μαύρο, ενώ στο μεγα
λύτερο μέρος έχει χρώμα γκρίζο και καστανό 
από αποτυχημένο ψήσιμο. Γύρω στο 325 π.Χ.121.

Χρονολόγηση: 330-320 π.Χ.

Τάφος 1409, Σχέδ .  V, Πίν. 59α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγιονων 5 
και 6, β' στριόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη μικρή, 
ακόσμητη σαρκοφάγο με κατεύθυνση Α-Δ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστών παι
διού.
Κτερίσματα: Στη νοτιοδυτική γωνία της σαρκο
φάγου βρέθηκε το πήλινο θυμιατήριο 696 και 
στη βορειοανατολική γωνία το πώμα του.

Πήλινο θυμιατήριο 696, Σχέδ .  10, Πίν.  59β 
Ύψ. (με το πώμα) 0,187 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκαν μεγάλο τμήμα της βάσης και 
ένα μικρό στο πάνω μέρος του ποδιού. Είναι 
άβαφο και διακρίνονται έντονα τα ίχνη του τρο
χού. Το κάτω μέρος αποτελείται από έναν ανε
στραμμένο κώνο και ένα ψηλό πόδι με πλαστικό 
δαχτυλίδι στο πάνω μέρος, ενώ κάτω απολήγει 
σε πλατιά καμπανόσχημη βάση. Το πώμα είναι 
κωνικό, φέρει τέσσερις τριγωνικές οπές εξαερι- 
σμού και στην κορυφή απολήγει σε κωνική λα
βή. Ανατολικού εργαστηρίου122. Τελευταίο τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1410, Σχέδ .  VI, Πίν. 59γ

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγιονων 6 
και 15. Έ να  τμήμα του βρίσκεται έξω από το οι
κόπεδο.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο, με κατεύθυνση Α-Δ, μήκους 1,95 μ. και 
πλάτους 0,80 μ. Βρέθηκε συλημένη. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Δύο κομμάτια οστών. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1411, Σ χέδ .  VI, Πίν.59δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, β' στρώμα ταφών.

120. Πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 712, 713, πίν. 29· S.G. Miller, Hesperia 43 (1974), πίν. 30, αριθ. 2. Για τον τύπο και την 
εξέλιξή του από τις αρχές του 4ου έως και τον 3ο αι. π.Χ., βλ. Athenian Agora XII, σ. 122.

121. Για παρόμοια παραδείγματα, βλ. υποσημ. 120.
122. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA, Barcelone, Musée Archéologique National 1, πίν. 5, αριθ. 3, 6.17' Boardman, 

Emporio, αριθ. 891-893, πίν. 66, σ. 174 (περίοδος II του ναού της Αθήνας)· Metzger, Fouilles deXanthos IV, πίν. 24, αριθ. 110.
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Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα με απιόσχημο σώμα. Το στόμιό του ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ και το έφραζε μια σχι- 
στόπετρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1412, Σ χέδ .  V, Πίν.  60ε, στ

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 6 
και 9, κάτω από τον τάφο 1344, β' στρώμα ταφούν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πιθάρι. Βρέθη
κε σπασμένο αλλά σώζονται όλα σχεδόν τα κομ
μάτια. Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα 
ΝΑ και το έφραζε μια σχιστόπλακα και τρεις 
ασβεστόπετρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μισοκατεστραμμέ- 
νος σκελετός παιδιού.
Κτερίσματα: Μέσα στο πιθάρι βρέθηκαν ένα 
θραύσμα υποστατού (697), ο σφαιρικός αρύβαλ- 
λος 698, το πήλινιο ειδώλιο 784, και το ασημένιο 
δαχτυλίδι 1551.

1. Θραύσμα υποστατού 697, Σχέδ .  15, Π ί ν. 60α 
Ύψ. 0,095 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Στην εξωτερική 
επιφάνεια από τη διακόσμηση σώζεται μια μαύ
ρη ταινία και δύο άλλες ιώδεις. Προέρχεται από 
το μέσον του υποστατού11'. Μάλλον ανατολικού 
εργαστηρίου.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 698, Πίν. 60β 
Ύψ. 0,054 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι ελαφρούς απολεπισμένα. Στην 
οριζόντια επιφάνεια του στομίου ομόκεντροι 
ανισοπαχείς κύκλοι και στην κατακόρυφη επι

φάνεια οριζόντιες γραμμές με μαύρο χρώμα. 
Στο σώμα, στην κύρια όψη υπάρχει τετράφυλλο 
κόσμημα. Από έναν ελλειψοειδή πυρήνα εκτεί
νονται σε διαγώνια διάταξη τέσσερα λογχοειδή 
φύλλα, που αποδίδονται με ιούδες χρούμα, και 
ανάμεσά τους βρίσκονται σχηματοποιημένα κο
σμήματα: οριζοντίως δύο φύλλα με πλέγμα, πά
νω, ακτινωτό κόσμημα και κάτω, τρία γλωσσοει- 
δή φυλλάρια, που βγαίνουν από η μικυκλικό πυ
ρήνα, μέσα στον οποίο εγγράφεται ζιγκ ζαγκ 
γραμμή πλαισιωμένη από δύο ζεύγη καμπύλων 
γραμμών. Ύστερη κορινθιακή I περίοδος123 124. Β' 
τέταρτο του 6ου αιούνα π.Χ.

3. Πήλινο ανθρωπόμορφο πλαστικό αγγείο 784, 
Πίν. 60δ
Ύψ. 0,17 μ.
Πηλός καστανός. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκαν ορισμένα σημεία του. Παριστάνεται όρ
θια γυναικεία μορφή που πατάει σε χαμηλή ορ
θογώνια βάση. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο, το 
οποίο ανασύρει ελαφρά με το αριστερό της χέ
ρι. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο στον αγκώνα 
και έρχεται μπροστά στο στήθος κρατούντας ένα 
περιστέρι. Στο κεφάλι φέρει καλύπτρα που αφή
νει ακάλυπτο το μέτωπο, όπου διακρίνονται τα 
μαλλιά σε κυματοειδείς βοστρύχους. Δύο μεγά
λοι πλόκαμοι κατεβαίνουν δεξιά και αριστερά 
από το πρόσωπο μέχρι το στήθος. Στο πάνω μέ
ρος της κεφαλής οπή με επίπεδο στόμιο. Η επι
φάνεια είναι λίγο φθαρμένη. Σε ορισμένα ση
μεία σούζονται ίχνη λευκού και ρόδινου χρώμα
τος. Καμωμένο από μήτρα. Πιθανόν ροδιακού 
εργαστηρίου125.

4. Ασημένιο δαχτυλίδι 1551, Π ίν. 60γ 
Διάμ. 0,024 μ.
Επιφάνεια λίγο φθαρμένη. Αποτελείται από κυ
κλικής διατομής σύρμα, που απολήγει σε κεφα-

123. Πρβλ. το υποστατό στο Berger, Sammlung Ludwig I, σ. 206-211, εικ. 3-4. Επίσης, βλ. Walter-Karydi, Samos VI, 1, αριθ. 
276, πίν. 35 (από τις Συρακούσες που θειυρείται σαμιώτικο).

124. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Corinth XIII, πίν. 21, αριθ. 147.17, σ. 176· CVA, Louvre 6, III Ca, πίν. 5, αριθ. 1,3‘ CVA, 
Louvre 8, III Ca, πίν. 28, αριθ. 15‘ Boardman - Hayes, Tocra I. αριθ. 79, πίν. 9, σ. 30· J.L. Benson, AJA 68 (1964), πίν. 55, εικ. 9.

125. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 42, αριθ. 3- Ducat, Vases plastiques, σ. 68 κ.ε.· Higgins, Teiracottas, πίν. 140 
Higgins, BMC I, αριθ. 57, σ. 48, πίν. 13' CVA, Paris, Bibliothèque Nationale 2, πίν. 93, αριθ. 17, 20, σ. 72‘ Boardman - Hayes, Tocra 
II, αριθ. T91-92, πίν. 38. σ. 76- CVA, Rodi 2, Italia 10, II D, πίν. 1, αριθ. 2· CVA, Schloss Fasanerie 2, Deutschland 16, πίν. 57, αριθ. 
6‘Æd 16 (1960) Χρονικά, πίν. 190β·/1ζ1 17 (1961/62) Χρονικά, πίν. 284β. Για την προέλευση του τύπου από ροδιακό εργαστήριο 
και για την ερμηνεία της μορφής ως Αφροδίτης, βλ. Higgins, Terracottas, σ. 34-35.
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λες φιδιών, τα οποία «δαγκώνουν» τα δυο άκρα 
της περίτμητης σφενδόνης. Στο κέντρο της, ρόμ
βος με κοκκιδωτή περίμετρο. Στις αμβλείες γω
νίες του ρόμβου υπάρχουν κυκλίσκοι, ενώ οι 
οξείες απολήγουν σε αντίνωτες έλικες και τρί
φυλλα ανθέμια, των οποίων το κεντρικό φύλλο 
απολήγει στο στόμα των φίδι ιόν. Ανατολικού 
-πιθανόν ροδιακου- εργαστηρίου12'1.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιιύνα π.Χ.

Τάφος 1413, Σχέδ .  VI, Π ίν. 61α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, γ' στρώμα ταφιόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Μπρο
στά στο στόμιό του υπήρχε τμήμα κρατήρα και 
δίπλα του μισός ακόμη αμφορέας. Ουσιαστικά 
τον τάφο αποτελούσαν τρία μισά από μεγάλα 
αγγεία.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1414, Σ χέδ .  XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 4.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο, μήκους 1,10 μ. Βρέθηκε μισοκατεστραμ- 
μένος. Είχε κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οστοόν νηπίου.
Κτερίσματα: Το θήλαστρο 1344 και μερικά κε- 
λύφη σαλιγκαριοόν.

Μελαμβαφές αττικό θήλαστρο 1344, Π ίν. 61β 
Ύψος 0,053, διάμ. βάσ. 0,033 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει η λαβή. Κα
λύπτεται ολόκληρο από μαύρο στιλπνό γάνωμα, 
εκτός από την περιοχή γύρω από το στόμιο που 
έχει το χροόμα του πηλού και είναι διακοσμημέ
νη με ακτινωτά σχηματοποιημένα φυλλάρια. Γύ
ρο) στα μέσα του 4ου αιοόνα π.Χ.126 127.

Χρονολόγηση: Μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 4.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ανθρωπολογικόι στοιχεία: Τμήματα οστοόν ενή
λικα.
Κτερίσματα: Το σιδερένιο δαχτυλίδι 1357, που 
λόγω μεγάλης διάβρωσης δεν στάθηκε δυνατόν 
να συγκολληθεί, και τρία σιδερένια καρφιά 
(1358), μήκους 0,09 μ. περίπου το καθένα.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1416, Σ χέδ .  XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 4.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά οστά ενήλικα. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1417, Σ χέδ .  XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγοτνο 2.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο με κατεύθυνση Β-Ν.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νεαρού ατόμου. 
Κτερίσματα: Κοντά στον δεξιό ώμο βρέθηκε το 
χάλκινο νόμισμα 985, πάνω στο στήθος, δύο 
αστράγαλοι και στη θέση του αριστερού χε
ριού, το μικρό σιδερένιο δάχτυλίδι 1359. Κοντά 
στα πόδια βρέθηκαν δύο τμήματα σκύφου 
(1345, 1346). Επίσης βρέθηκαν δύο σιδερένια 
καρφιά κοντά στον αριστερό ώμο (1360), μή
κους ±0,065 μ. το καθένα.

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου, φθαρμένο 985, 
Π ίν. 61γ
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς.
Οπ. Τετράκνημος τροχός (;).
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,53 γρ.
400-348 (;) π.Χ.

2. Σιδερένιο δαχτυλίδι 1359 
Διάμ. 0,018 μ.

Τάφος 1415, Σχέδ.  XII

126. Πρβλ. Boardman, Finger Rings, Κ3, πίν. 6 (από τη Ρόδο) και για τον τύπο σ. 22.
127. Athenian Agora XII, αριθ. 1416, πίν. 45’ Λ. Παρλαμά, AAA XI (1978), σ. 13, εικ. Η).
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Λείπει τμήμα του λεπτού κρίκου. Φέρει ελλει
ψοειδή μικρή σφενδόνη.

3. Δύο τμήματα αττικού μελαμβαφούς σκύφου 
1345, 1346, Π ίν. 61δ, ε 
Διάμ. βάσ. 0,054 μ.
Το τμήμα 1345 προέρχεται από το κάτω μέρος 
του αγγείου και το 1346 σώζει τμήμα του σώμα
τος και του χείλους. 350-340 π.Χ.128.

Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1418, Σ χ έ δ. V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, β' στροόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ΝΑ και τα χέρια του ήταν παράλληλα προς το 
σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός 
μέτριας διατήρησης.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1419, Σ χ έ δ. VI, Π ίν. 62ζ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, κάτω από τον τάφο 
1356, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένος και απο- 
σαθρωμένος σκελετός νεαρού ατόμου. 
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τον 
σφαιρικό αρύβαλλο 1003, δύο κοτυλίσκες (1004, 
1005), την τριφυλλόστομη οινοχοΐ'σκη 1006, το 
οστέινο περίοπτο 898 και το σιδερένιο δαχτυλί- 
δι 897.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1003, 
Πίν. 62α 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ

θηκαν τμήματα του σιύματος. Τα χρώματα της 
διακόσμησης είναι ελαφρώς απολεπισμένα. 
Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους, ένας πα
χύς και τρεις λεπτοί ομόκεντροι κύκλοι. Στο 
σώμα, στην κύρια όψη, τετράφυλλο κόσμημα. 
Ύστερη κορινθιακή II περίοδος129.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1004, Π ίν. 62β 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν τμήμα του σώ
ματος και τους χείλους καθώς και η μία λαβή. Τα 
χριυματα της διακόσμησης απολεπισμένα. Στο 
εσωτερικό, μαύρο γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω 
από το χείλος, μια ζώνη με πυραμιδοειδές κό
σμημα και αμέσως κάτω από αυτήν, μια ταινία 
με ιώδες χρώμα. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται 
με ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. Ύστερη 
κορινθιακή II περίοδος130.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1005. Πίν.  62γ 
Ύψ. 0,22, διάμ. χείλ. 0,044 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης απολεπισμένα. Στο εσωτερικό, κα
στανό γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, 
μια ζώνη με κατακόρυφες γραμμές. Το υπόλοι
πο σώμα καλύπτεται με ανισοπαχείς οριζόντιες 
γραμμές. Ύστερη κορινθιακή III περίοδος131.

4. Τριφυλλόστομη κορινθιακή οινοχοΐσκη 1006, 
Πίν.  62δ
Ύψ. 0,043 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζονται τμήμα του χείλους, 
του (ύμου και η μία λαβή, που έχουν συγκολλη
θεί. Το αγγείο καλύπτεται με καστανοκόκκινο 
γάνωμα, που έχει όμως απολεπιστεί σε μεγάλο 
βαθμό. Ύστερη κορινθιακή ΙΙ-ΙΙΙ περίοδος132.

5. Οστέινο περίαπτο 898, Σχέδ .  38, Π ίν. 62ε 
Μήκ. 0,021 μ.
Έ χει σχήμα διπλού πελέκεως με οπή στο κέ
ντρο. Κάθε «τρίγωνο» του πελέκεως και στις 
δύο όψεις φέρει στο μέσον περίπου δύο οριζό-

128. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 351, πίν. 17.
129. C o rin th  XIII, πίν. 25, αριθ. 163b, c  Boardman - Hayes, T ocra  I, πίν. 9, αριθ. 79.
130. Πρβλ. C o rin th  XV, III, αριθ. 995, πίν. 44' M.Th. Campbell, H e sp e r ia  7 (1938), σ. 588, εικ. 15, αριθ. 123' D é lo s  XVII, πίν. 

58, αριθ. 85' P e r a c h o m  II, αριθ. 2660.
131. Βλ. C V A , C o p e n h a g u e , M u sé e  N a tio n a l  2, πίν. 85, αριθ. 15, 16, σ. 66' C V A , M a d r id , M u se o  A rc q u e o ló g ic o  N a c io n a l  1, IIIC, 

πίν. 1, αριθ. 9, σ. 3· D é lo s  XVII, πίν. 55, αριθ. 96' C o rin th  XIII, πίν. 24, αριθ. 160.5' Boardman - Hayes, T ocra  I, πίν. 27 και οι ίδιοι, 
T o cra  II, αριθ. 1922,1923.

132. Για κάτι ανάλογο, βλ. C o rin th  XV, III, πίν. 69, αριθ. 1833.
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ντιες χαράξεις και προς τις άκρες δυο κατακό- 
ρυφες. Οστέινα περίαπτα αυτοΰ του σχήματος 
είναι σχετικά σπάνια133, ενώ πιο συνηθισμένα εί
ναι τα μεταλλικά και ιδιαίτερα τα χρυσά134.

6. Σιδερένιο δαχτυλίδι 897, Σχέδ .  37, Π ίν. 62στ 
Διάμ. 0,018 μ.
Πρόκειται για έναν κρίκο κυκλικής διατομής. 
Είναι πολύ οξειδωμένο και διαβρωμένο.

Χρονολόγηση: 525-500 π.Χ.

Τάφος 1420, Π ίν. 63ε

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί στο λάκκο με το 
κεφάλι στα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός αρκετά κα
λοδιατηρημένος, εκτός από το κρανίο που βρέ
θηκε διαλυμένο.
Κτερίσματα: Κοντά στο άκρο δεξί πόδι βρέθηκαν 
η κοτυλίσκη 701 και ο σφαιρικός αρύβαλλος 699. 
Δίπλα στην αριστερή κνήμη, ο αρύβαλλος 700 και 
κοντά στο δεξί γόνατο, η κοτυλίσκη 702.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 699, Π ίν. 63α 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι ελαφρώς απολεπισμένα. Στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, ανισοπα- 
χείς ομόκεντροι κύκλοι. Στην κάθετη επιφάνεια 
του χείλους, οριζόντιες γραμμές. Στην κύρια όψη, 
τετράφυλλο κόσμημα: τέσσερα ακτινωτά λογχο
ειδή φύλλα και ανάμεσά τους, οριζοντίως, δύο 
φύλλα με πλέγμα- πάνω, μικρά φυλλάρια από πυ
ρήνα με κάθετες γραμμές και κάτω, γλωσσοειδή 
κοσμήματα από πυρήνα με οριζόντιες γραμμές. 
Ύστερη κορινθιακή I περίοδος.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 700, Π ίν. 63β 
Ύψ. 0,078 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε το χείλος, από 
το οποίο λείπει ένα μικρό τμήμα. Τα χρίσματα 
της διακόσμησης είναι αρκετά απολεπισμένα.

Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
δύο ζεύγη λεπτών ομόκεντρων κύκλοον και ανά
μεσά τους, ένας πλατύς. Στην κάθετη επιφάνεια 
του χείλους, δύο οριζόντιες γραμμές. Στην κύρια 
όψη, τετράφυλλο κόσμημα με ελλειψοειδή πυ
ρήνα. Διαγώνια, τέσσερα λογχοειδή φύλλα με 
ιώδες χρώμα. Οριζόντια, ανάμεσα στα λογχοει
δή φύλλα, δύο οξυκόρυφα φύλλα με πλέγμα. Στο 
κάτοο μέρος του σώματος, πέντε παράλληλες κα
μπύλες γραμμές και τρία γλωσσοειδή κοσμήμα
τα. Στον ώμο, μια σειρά από στιγμές και στο πί
σω μέρος, κάτω από τη λαβή, ρόδακας. Ύστερη 
κορινθιακή I περίοδος135.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 701, Π ίν. 63γ 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπουν τμήματα του χείλους 
και του σώματος. Τα χρώματα της διακόσμησης 
είναι απολεπισμένα. Εσωτερικά, μαύρο γάνωμα 
και εξωτερικά, κάτω από το χείλος, ζώνη με κα- 
τακόρυφες γραμμές. Το υπόλοιπο σιόμα καλύ
πτουν ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες. Ύστερη 
κορινθιακή I περίοδος.

4. Κορινθιακή κοτυλίσκη 702, Π ίν. 63δ 
Ύψ. 0,026, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα του χείλους. Τα 
χρώματα της διακόσμησης είναι απολεπισμένα. 
Κάτω από το χείλος, ζώνη με κατακόρυφες 
γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται με ανι- 
σοπαχείς οριζόντιες ταινίες. Ύστερη κορινθια
κή I περίοδος.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1421

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών παι
διού.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τη 
μελανόμορφη λήκυθο 703, την κοτυλίσκη 704 
και το κύπελλο 705.

133. Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 79-82, σ. 165, εικ. 77 και πίν. 104 (με βιβλιογραφία)· Perachora II, πίν. 188, αριθ. A 316- 
318.

134. Για χρυσά περίαπτα κυρίως ως ψήφους περιδέραιων, βλ. Σίνόος, αριθ. 148, 285 και 511 (Κ. Δεσποίνη) με βιβλιογραφία.
135. Πρβλ. CVA, Louvre 8, III Ca, πίν. 28, αριθ. 20, σ. 32' CVA, Frankfurt am Main 1, πίν. 16, αριθ. 6.
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1. Μελανόμορφη λήκυθος 703, Π ίν. 64α, β 
Ύψ. 0,138 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλημένη. Λεί
πουν δυο τμήματα από το σιόμα. Το γάνωμα σε 
πολλά σημεία έχει απολεπιστεί, ενώ σε ορισμέ
να άλλα η επιφάνεια είναι αρκετά κατεστραμ
μένη. Μαύρο γάνωμα υπάρχει στο χείλος μέσα 
και έξω, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, 
στο κάτω μέρος του σώματος και στην πάνω ορι
ζόντια επιφάνεια της βάσης. Στον ώμο, διακό- 
σμηση από σχηματοποιημένα κλειστά άνθη λω- 
τού και ανάμεσά τους, επιμήκη φυλλάρια. Στην 
κύρια όψη, μελανόμορφη παράσταση: στο κέ
ντρο, ένα υδρόβιο πουλί στραμμένο προς τα αρι
στερά πλαισιωμένο από δύο ανδρικές μορφές 
που βλέπουν προς το κέντρο και χειρονομούν. 
Οι μορφές είναι γυμνές και έχουν ριγμένο στο 
χέρι ένα ιμάτιο. Για την απόδοση των λεπτομε
ρειών στις φτερούγες και το στήθος του πουλιού 
καθώς και στα πρόσωπα των μορφών έγινε χρή- 
ση της χάραξης. Ιώδες χρώμα χρησιμοποιήθηκε 
στις φτερούγες του πουλιού, στα ιμάτια και τα 
μαλλιά των μορφών. Με ιώδες χρώμα αποδίδε
ται επίσης μια οριζόντια γραμμή που ορίζει το 
έδαφος της παράστασης. Κατατάσσεται στην 
Ομάδα του Δελφινιού και προέρχεται από ευ- 
βοϊκό εργαστήριο136. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 704, Π ίν. 64δ 
Ύψ. 0,033, διάμ. χείλ. 0,054 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα του σώματος και 
του χείλους στη μια πλευρά. Τα χρώματα της 
διακόσμησης ελαφρώς απολεπισμένα. Κάτω 
από το χείλος, πυραμιδοειδές κόσμημα και πιο 
κάτω μια οριζόντια ιώδης ταινία και δύο μαύ
ρες. Στο εσωτερικό του αγγείου, καστανό γάνω
μα. Ύστερη κορινθιακή περίοδος137.

3. Μελαμβαφές κύπελλο 705, Σ χ έ δ. 27, Π ί ν. 64γ 
Ύψ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,09 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Λείπουν

τμήμα του χείλους και του σώματος. Έ χει μικρή 
ορίζονται λαβή. Το γάνωμα από αποτυχημένο 
ψήσιμο κυμαίνεται από μαύρο έως σκούρο κα
στανό και πορτοκαλέρυθρο χρώμα. Σε πολλά 
σημεία είναι απολεπισμένο. Πιθανόν ντόπιου 
εργαστηρίου138.

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1422, Σ χ έ δ. V, Π ίν. 65γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 2, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο. Αποτελείται από τέσσερις λα
κωνικούς στρωτήρες, δύο στην κάθε πλευρά, 
σαμαρωτά τοποθετημένους. Οι στενές πλευρές 
ορίζονται ανατολικά και δυτικά με δύο λακωνι
κούς στρωτήρες κάθετα τοποθετημένους στο 
έδαφος. Ο τάφος κατασκευάστηκε αφού ο νε
κρός τοποθετήθηκε στο έδαφος με το κεφάλι 
στα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ο σκελετός ήταν απο- 
σαθρωμένος. Σώθηκαν μόνο μερικά οστά των πο
διών, των χεριών, της λεκάνης και του κρανίου. 
Κτερίσματα: Στη θέση του δεξιού χεριού βρέθη
κε το κάναστρο 706.

Μελαμβαφές κάναστρο 706, Π ίν. 65α 
Ύψ. 0,022, διάμ. χείλ. 0,086 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Το γάνωμα 
είναι απολεπισμένο στο μεγαλύτερο μέρος και 
έχει χρώμα καστανοκόκκινο. Στο χρώμα του πη
λού έχουν μείνει μια ζώνη κάτω από το χείλος, 
μια στο κατώτερο μέρος του σώματος και στην 
κάτω επιφάνεια της βάσης. Τελευταίο τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ.139.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1423, Σχέδ .  V, Πίν.  65γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 2, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το

136. Ure, R h its o n a , σ. 42 κ.ε.. Group D· Beazley,/4ßU, σ. 457 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 199. Για παρόμοιες ληκύθους που 
πιθανόν είναι ευβοϊκές, βλ. Ure, Euboean Black-figure, σ. 28.

137. C V A , Z ü r ic h , Ö ffe n tlic h e  S a m m lu n g e n  1, III C, πίν. 4, αριθ. 26' P e ra ch o ra  II, πίν. 112, αριθ. 2660· Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 453. Για 
τον τύπο, βλ. Payne, N C ,  σ. 334, αριθ. 1517.

138. Κατα πάσα πιθανότητα μιμείται ανατολικά πρότυπα. Βλ. Γ' με'ρος, σ. 259-260.
139. Ώ ρ ^ λ . A th e n ia n  A g o r a  XII, πίν. 30, αριθ. 728. Για άλλα παραδείγματα, βλ. K e r a m e ik o s  IX, πίν. 62, αριθ. 249.1.
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στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ και το έφρα
ζε η βάση ενός κρατήρα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Εκτός από τη βάση του αγγείου 
(707) που κάλυπτε το στόμιο του αμφορέα, δεν 
βρέθηκε κανένα άλλο κτέρισμα.

Τμήμα του κάτω μέρους μελανόμορφου κιονω- 
τοΰ κρατήρα 707, Π ίν. 65β 
Ύψ. 0,085, διάμ. βάσ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται η βάση και 
τμήμα του κάτω μέρους του σώματος, που φέρει 
ακτινωτό κόσμημα, πλαισιωμένο πάνω και κά
τω από δυο οριζόντιες ταινίες ιώδους χρώμα
τος. Η εσωτερική επιφάνεια καλύπτεται με μαύ
ρο στιλπνό γάνωμα, ενώ η κάτω επιφάνεια της 
βάσης έχει μείνει στο χριύμα του πηλού. Στον 
πυθμένα ανοίχθηκε οπή για χοές. Τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1424, Σχέδ .  VI

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3, κάτιυ από τον τάφο 
1390, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα, του 
οποίου το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Έ χει σώμα απιόσχημο και βρέθηκε ολόκληρος 
αλλά με μερικά ραγίσματα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριοτος

Χρονολόγηση: Πρωιμότερος του τάφου 1390, δη
λαδή πριν από το α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1425, Σχέδ .  VI, Π ίν. 66α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, γ' στροόμα ταφιόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα, που 
είχε τοποθετηθεί κάθετα στο χυομα με το στόμιο 
προς τα πάνω. Βρέθηκε σπασμένος. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα ο οπόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριοτος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1426, Σχέδ .  VI, Π ίν. 66β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, κάτω από τον τάφο 
1356, γ' στρώμα ταφούν.

Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα, που 
βρέθηκε σπασμένος. Το αγγείο τοποθετήθηκε 
κάθετα στο έδαφος και το στόμιό του έφραζε 
μια μικρή σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα ο οπόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριοτος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1427, Σχέδ .  V, 4, Π ίν. 67

Θέση: Οικόπεδο 49, στα τετράγωνα 3 και 4, β' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο με κατεύθυνση Α-Δ. Από το κάλυμμά της 
σώζονται αρκετά κομμάτια. Η σαρκοφάγος εί
ναι ακόσμητη και μόνο στο περιχείλωμα φέρει 
μελανό χρώμα (Σ χ έ δ. 45).
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ο σκελετός, που θα 
πρέπει να ανήκε οε κορίτσι, αποσαθρώθηκε. 
Σιόθηκαν μόνο λίγα οστά του κρανίου και των 
πλευρών.
Κτερίσματα: Η νεκρή ήταν πλούσια κτερισμέ- 
νη. Στην περιοχή του στήθους βρέθηκαν τρία 
περίαπτα, ένα χρυσό (945) και δύο ασημένια 
(946 και 947). Κοντά στο κεφάλι υπήρχαν το 
πήλινο αλάβαστρο 1101, ο αμφορίσκος 1110, η 
μικροσκοπική λήκυθος 1106 και ο αμφορί
σκος από υαλόμαζα 1115. Κοντά στον δεξιό 
ώμο βρέθηκε το πήλινο ομοίωμα καρπού 1122 
και στη γοονία της σαρκοφάγου, προς τα δεξιά 
του κρανίου, η χάλκινη ασπιδίσκη 1124. Στην 
αριστερή πλευρά υπήρχαν το πήλινο ειδώλιο 
1114, η πήλινη προτομή 1111, η πλημοχόη 
1102, ένα σιδερένιο και ένα ασημένιο δαχτυλί- 
δι (915, 944), ο γυάλινος αμφορίσκος 1116 και 
το ελεφαντοστέινο μικροσκοπικό αντικείμενο 
1123, ενώ στη δεξιά πλευρά η μικρή πήλινη 
προτομή 950. Κοντά στα πόδια, προς τη δεξιά 
πλευρά βρέθηκαν δύο πήλινες προτομές (949, 
1112), η τριφυλλόστομη οινοχοΐσκη 1103 και η 
κορινθιακή κοτυλίσκη 1107. Λίγο πιο κάτω 
και προς τη στενή πλευρά της σαρκοφάγου 
υπήρχαν δύο λήκυθοι (1104, 1105), η πήλινη 
προτομή 1113, τέσσερα πήλινα ειδιόλια με 
σκηνές από την καθημερινή ζωή (1118, 1119, 
1120, 1121), η κοτυλίσκη 1108, ο μικροσκοπι- 
κός κρατήρας 1109, ο γυάλινος σφαιρικός αρύ- 
βαλλος 1117, ένα όοτρεο (916, Πίν.  72ζ) και 
σαράντα αστράγαλοι.
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1. Αττικό μελαμβαφές αλάβαστρο 1101, Π ίν. 68β 
Ύψ. 0,16 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Το χείλος 
επίπεδο, ελαφρά κυρτό, έχει μείνει στο χρώμα 
του πηλού. Λίγο πιο πάνω από το μέσον του σώ
ματος, δύο οριζόντιες παράλληλες εγχαράξεις. 
Όλο το αγγείο καλύπτεται με μελανό στιλπνό 
γάνωμα, σε ελάχιστα σημεία απολεπισμένο. 
Στον ώμο, δύο μαστοειδείς αποφύσεις. Α' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.140.

2. Αττική πλημοχόη τύπου Β 1102, Π ίν. 68α 
Ύψ. 0,15, διάμ. βάσ. 0,12 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκαν πολύ μικρά τμήματα. Στο χρώ
μα του πηλού έχει μείνει η κατακόρυφη επιφά
νεια της βάσης. Το υπόλοιπο αγγείο, πλην μιας 
ζοινης γύρω από το άνοιγμα, καλύπτεται με γά
νωμα στιλπνό μαύρο και κατά τόπους καστανό 
από κακό ψήσιμο. Το γάνωμα είναι αρκετά απο
λεπισμένο στο εσωτερικό του αγγείου. Γύρω 
από το χείλος υπάρχει μελανόμορφη ζώνη που 
ορίζεται από δύο ζεύγη λεπτών κύκλουν και δια
κοσμείται με γλωσσοειδή φύλλα τα οποία χωρί
ζονται μεταξύ τους με λεπτές γραμμές. Πιο έξω 
και δίπλα στην παραπάνω ζώνη, δύο σειρές 
στιγμών και δύο μαύρες γραμμές. Τα περισσό
τερα παραδείγματα αυτού του τύπου χρονολο
γούνται στα τέλη του 6ου-αρχές του 5ου αιιυνα 
π.Χ., όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί και η πλη
μοχόη της Ακάνθου141.

3. Αμφορίσκος 1110, Π ίν. 69α 
"Υψ. 0,17, διάμ. βάσ. 0,046 μ.
Πηλός καστανόφαιος, σχετικά καθαρός. Λείπει 
το χείλος. Συγκολλημένος στην κοιλιά και το 
λαιμό. Η βάση κωνική, φέρει μελανό γάνωμα 
στην πάνω επιφάνεια. Μελανό γάνωμα υπάρχει 
επίσης στο πάνω μέρος των λαβών και σε μια 4. Η  σαρκοφάγος Τ1427με τα κτερίσματα.

140. Πρβλ. C V A , O xford , A s h m o le a n  M u se u m  1, III. I. πίν. 48, αριθ. 27’ C V A , G e n è v e , M u sé e  d  A r t  e t  d 'H is to ir e  1. Ill L, πίν. 24, 
αριθ. 14. Ως προς το σχήμα το αλάβαστρο είναι όμοιο με ένα ερυθρόμορφο από τον Κεραμεικό, που χρονολογείται στις αρχές 
του 5ου αι. π.Χ. Βλ. U. Knigge, A M  79 (1964), σ. 105-113, πίν. 59. Για την ονομασία και τη χρήση του αλαβάστρου, βλ. σχετικό 
κεφάλαιο σ. 246-247, υποσημ. 840.

141. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C V A , S tu ttg a r t, W ü rttem b erg isch es  L a n d e s m u s e u m  Ι,πίν. 25, αριθ. 11-13' C V A , K a rlsru h e ,  

B a d isc h e s  L a n d e s m u s e u m  3, πίν. 25, αριθ. 5, 6' C V A , P r o v id e n c e , M u se u m  o f  th e  R h o d e  I s la n d , S c h o o l  o f  D esig h  1, U S A  2, πίν. 26, 
αριθ. 2' A s h m o le a n  M u se u m  1967, αριθ. 438, πίν. LX' Hornbostel, 1980, αριθ. 59' D é lo s  X, αριθ. 646, πίν. 4 8 ' A A  29 (1973/74) 
Χρονικά, πίν. 491β (από την Ιερισσό)· Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 52' Α ρ χ α ία  Μ α κ ε ό ο ν ία  1988, αριθ. 196. Για τη χρήση, τους τύπους και την 
εξέλιξη των εξαλείπτρατν, βλ. I. Scheibler, J d l  79 (1964), σ. 72 κ.ε.· Beazley.AßK, σ. 348 κ.ε., 695 και 715' ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  

σ. 159.
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οριζόντια ταινία στο ύψος του ώμου. Ντόπιου 
εργαστηρίου του τέλους του 6ου αιώνα ή των αρ
χών του 5ου ακόνα π.Χ.142.

4. Αττική μελανόμορφη λήκυθος 1104, Π ίν.
68γ, δ
Ύψ. 0,18, διάμ. βάσ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,035 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. Σώμα επί- 
μηκες, βάση δισκόμορφη, βαθμιδωτή. Μελανό 
γάνωμα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του 
στομίου και στην εξωτερική επιφάνεια της λα
βής. Η πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
στο χρώμα του πηλού. Στον ώμο, ακτινωτό κό
σμημα και κοντά στο λαιμό, σχηματοποιημένα 
φυλλάρια. Αμέσως κάτω από το λαιμό, δύο ζεύ
γη λεπτοον γραμμών ορίζουν μια στενή ταινία 
που διακοσμείται με μαίανδρο. Η παράσταση 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του σώμα
τος. Στο κέντρο, ομοίωμα-ξόανο με δύο αντίνω- 
τες μάσκες, από όπου φύονται κλαδιά κισσού. 
Δεξιά, μια μαινάδα ντυμένη με χιτώνα βαδίζει 
προς το ομοίωμα, αλλά έχει στραμμένο το πάνω 
μέρος του σώματος και το κεφάλι προς τα πίσω 
απλώνοντας τα χέρια προς ένα σάτυρο που βα
δίζει προς τα δεξιά και στρέφει το κεφάλι αρι
στερά, δηλαδή προς το κέντρο της σύνθεσης. 
Στα αριστερά του ομοιώματος, μια άλλη μαινά
δα βαδίζει προς τα αριστερά σε χορευτική κίνη
ση και στην άκρη ένας σάτυρος κατευθύνεται 
προς αυτήν. Ανάμεσα στα ζεύγη μαινάδων-σα- 
τύρων, από δύο κλωνάρια κισσού. Κάτω από 
την παράσταση, δύο λεπτές οριζόντιες γραμμές 
και ανάμεσά τους, μια παχύτερη. Με μαύρο γά
νωμα καλύπτονται το κάτω μέρος του σώματος, 
η πάνω οριζόντια επιφάνεια της βάσης και το 
κάτω μισό της κατακόρυφης επιφάνειάς της. Με 
χάραξη αποδίδονται οι λεπτομέρειες στο ομοί
ωμα και τα ενδύματα των μαινάδων καθώς και 
οι ανατομικές λεπτομέρειες των σατύρων. Το

αγγείο μπορεί να σχετιστεί με το εργαστήριο 
του Ζωγράφου του Διόσφου143. Το θέμα της πα
ράστασης144 είναι πιθανόν λατρεία του Διονύ
σου Δενδρίτη, όπου οι μάσκες παριστάνουν τον 
ίδιο το θεό145.

5. Αττική μελανόμορφη λήκυθος 1105, Π ίν. 69β 
Ύψ. 0,175, διάμ. βάσ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,042 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. Σαίμα επί- 
μηκες, βάση δισκόμορφη, βαθμιδοπή. Μαύρο 
γάνωμα υπάρχει στο εσωτερικό και το εξωτερι
κό του στομίου, πλην της πάνω οριζόντιας επι
φάνειας του χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια 
της λαβής, στο κάτω μέρος του σώματος και 
στην πάνω οριζόντια επιφάνεια της βάσης. Το 
γάνωμα σε μερικά σημεία είναι απολεπισμένο, 
ενώ κατά τόπους έχει γκρίζο χρώμα από αποτυ
χημένο ψήσιμο. Στον ώμο υπάρχει ακτινωτό κό
σμημα και κοντά στο λαιμό φυλλάρια. Κάτω 
από τον ώμο, ανάμεσα σε δύο ζεύγη λεπτών 
οριζόντιοί γραμμών, δύο σειρές στιγμών. Πιο 
κάτω, το μεγαλύτερο μέρος του σώματος διακο
σμείται με έξι ανθέμια σε οριζόντια διάταξη με 
τις κορυφές προς τα δεξιά. Εγγράφονται όλα σε 
καρδιόσχημα πλαίσια που σχηματίζονται από 
τις προεκτάσεις των βλαστών του καθενός. Στο 
πρώτο αριστερά ανθέμιο οι βλαστοί ξεκινούν 
και απολήγουν στις σπείρες-βάσεις του ανθεμί
ου, ενώ στα υπόλοιπα ξεκινούν από την κάτω 
σπείρα και απολήγουν στην κορυφή του εκά- 
στοτε προηγούμενου ανθεμίου. Στα μεταξύ των 
ανθεμίων κενά υπάρχουν τρεις στιγμές, ενώ 
στα δεξιά φυτρώνει ένα άνθος λωτού. Με ιώδες 
χρώμα αποδίδονται οι πυρήνες των ανθεμίων. 
Αμέσως κάτω από τα ανθέμια υπάρχουν δύο λε
πτές οριζόντιες γραμμές, μία μαύρη και μία ιώ
δης, ακολουθεί μια μαύρη ταινία και, τέλος, δύο 
ιώδεις. Ιώδες χρώμα υπάρχει και στην κατακό- 
ρυφη επιφάνεια της βάσης. Πολλές από τις λη-

142. Πρβλ. O ly n th u s  XIII, πίν. 194, αριθ. 1, σ. 301· A4 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 298η (απάτην Ερέτρια)· A4 29 (1973/74) 
Χρονικά, πίν. 491β (από την Άκανθο).

143. Haspels, A B L ,  σ. 94 κ.ε., πίν. 38, αριθ. 5' Beazley,A B V ,  σ. 508 κ.ε.
144. Πρβλ. C o rin th  XIII, πίν. 37, αριθ. 280.3, πίν. 95, αριθ. 295.10, σ. 228 (από τάφους που χρονολογούνται στα 485-475 και 

480-470 π.Χ. αντίστοιχα)· A4 28 (1973) Χρονικά, πίν. 347στ (από ταφικό πίθο στο Αλωνάκι Ναυπάκτου, του ίδιου εργαστηρί
ου). Για το θέμα αυτό σε ληκύθους, βλ. επίσης Beazley, A B V, σ. 553, αριθ. 392-394- C V A , B ru x e lles , M u sé e s  R o y a u x  d A r t  e t  

d 'H is to ir e  2, III He, πίν. 20, αριθ. 4.
145. Γ ια την άποψη ότι οι μάσκες εδώ παριστάνουν τον Διόνυσο, βλ. Μ. Bieber, T h e H is to ry  o f  th e  G re e k  a n d  R o m a n  T h e a te r , 

Princeton 1961, σ. 23, εικ. 73. Για την ερμηνεία της παράστασης, βλ. επίσης J. Marcadé, B C H  72 (1952), σ. 596 κ.ε.
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κύθους αυτοί! του τύπου14'1 αποδίδονται στο ερ
γαστήριο του Ζωγράφου του Διόσφου146 147. Γύρω 
στα 490-480 π.Χ.

6. Αττικό ληκυθιο 1106, Π ίν. 69γ
Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,024, διάμ. χείλ. 0,018 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει ένα πολύ μι
κρό τμήμα της βάσης. Με μαύρο στιλπνό γάνω- 
μα, τώρα πια απολεπισμένο στο μεγαλύτερο μέ
ρος του, καλύπτεται όλο το αγγείο εκτός από τον 
ώμο, το λαιμό και την εσωτερική επιφάνεια της 
λαβής. Δύο οριζόντιες ιώδεις γραμμές υπάρ
χουν κάτω από τον ώμο, αλλά το χρώμα τους 
έχει απολεπιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ως προς 
το σχήμα βρίσκεται ανάμεσα στις ληκύθους 
1116 και 1117 της Αγοράς των Αθηνών148. Ανή
κει στον τύπο των ληκύθων με μελανό σώμα 
(black bodied)149. Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

7. Μικροσκοπικός κρατήρας 1109, Π ίν. 69δ 
Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,035 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιος. Το σώ
μα έχει σχήμα ανάποδου κόλουρου κώνου και 
το πόδι ανοίγει προς τα κάτω σχηματίζοντας κω
νική βάση. Λίγο απολεπισμένο στο χείλος. Άβα
φο. Ντόπιου εργαστηρίου, ανήκει στην κατηγο
ρία των μικροσκοπικών αγγείων που πολύ έμμε
σα σχετίζονται στο σχήμα με τα πραγματικά αγ
γεία150 151.

8. Τριφυλλόστομη κορινθιακή οινοχοΐσκη 1103, 
Πίν.  69ε
"Υψ. 0,09, διάμ. βάσ. 0,06 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλημένη στο σώμα με μι
κρές συμπληρώσεις. "Εχει σώμα κυλινδρικό, 
του οποίου η διάμετρος μεγαλώνει ελαφρά και 
σταδιακά προς τον ώμο. Η βάση είναι επίπεδη 
και εξέχει από το σώμα σχηματίζοντας δακτύ

λιο. Μαύρο γάνωμα υπάρχει στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό του στομίου μέχρι το μέσον του 
λαιμού και στη λαβή. Το κάτω μισό του λαιμού 
και ένα μέρος του ώμου είναι κόκκινα. Στον 
ώμο, περιφερειακά γλωσσοειδή φυλλάρια ακτι
νωτά τοποθετημένα, ένα μαύρο και ένα κόκκι
νο εναλλάξ, που χωρίζονται μεταξύ τους με λε
πτές γραμμές. Στο σημείο μετάβασης από τον 
ώμο προς το σώμα υπάρχουν πέντε οριζόντιες 
γραμμές, εναλλάξ μία λεπτή και μία παχύτερη. 
Οι τρεις λεπτές είναι μαύρες και οι δύο παχύτε
ρες ιώδεις. Στο πάνω μέρος του σώματος υπάρ
χει μια πλατιά ζώνη με μια οριζόντια σειρά από 
γλωσσοειδή φυλλάρια, μαύρα και κόκκινα εναλ
λάξ. Πιο κάτω, μια οριζόντια σειρά από μαύρες 
στιγμές, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε 
ένα φυλλάριο. Στο κάτω μέρος του σώματος, 
τρεις οριζόντιες ταινίες, από τις οποίες η μεσαία 
είναι κόκκινη και οι δύο άλλες μαύρες (κατά το 
μεγαλύτερο μέρος το μαύρο έχει γίνει καστανο- 
κίτρινο από αποτυχημένο ψήσιμο). Η εξωτερική 
επιφάνεια του δακτυλίου της βάσης είναι κόκκι
νη. Αρκετά γνωστός τύπος κυλινδρικής οινο- 
χοΐσκης, που συναντάται κυρίως στην ύστερη κο
ρινθιακή περίοδο171. Συγκρινόμενη με ανάλογα 
παραδείγματα χρονολογείται στα τέλη του 6ου- 
αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.152.

9. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1107, Π ίν. 69στ 
"Υψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,045 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλημένη. Συμπληρώθηκαν 
πολύ μικρά τμήματα. Στο εσωτερικό, μαύρο γά- 
νωμα απολεπισμένο. Στην εξωτερική επιφάνεια 
του σώματος, κάτω από το χείλος, ζιγκ ζαγκ. Στο 
υπόλοιπο σώμα, ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες 
μαύρου και ιώδους χρώματος. "Υστερη κορινθια
κή III περίοδος153. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

146. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C V A , G e n è v e , M u sé e  d ’A r t  e t  d ’H is to ire  2, πίν. 78, αριθ. 1-2· C V A , S tu ttg a r t, W ü rttem -  

b erg isch es  L a n d e s m u s e u m  1, πίν. 24, αριθ. 5-9- C V A ,A g r ig e n to ,  M u se o  A rc h e o lo g ic o  N a z io n a le  1, πίν. 93, αριθ. 3.
147. Ym ï \ z ,A W L ,  σ. 149-150. Για το εργαστήρι του Διόσφου, βλ. και υποσημ. 143.
148. A th e n ia n  A g o r a  XII, πίν. 38.
149. Οι Black-bodied λήκυθοι ανήκουν ουσιαστικά ως προς το σχήμα στη λεγόμενη Ομάδα των Μικρών Λιονταριών (ό.π., σ. 

153). Για άλλα όμοια παραδείγματα, βλ. Ure, R h its o n a ,  πίν. XII, αριθ. 80.227- C o rin th  XIII, πίν. 43, D 9j· C V A , P a le r m o  1, I ta lia  

14, IIIL, πίν. 1, αριθ. 2.
150. Για κάτι ανάλογο, βλ. Φάκλαρχ\ς, Α ρ χ α ία  Κ υ ν ο ν ρ ία ,  πίν. 52Θ, σ. 134.
151. Για τον τύπο, βλ. Payne, N C ,  σ. 336, αριθ. 1542 και P e ra c h o ra  II, σ. 273.
152. C V A , M a in z ,  U n iv e rs itä t 1, πίν. 21, αριθ. 17' P e r a c h o ra  II, αριθ. 2608, πίν. 112' C V A , P o lo g n e  3, Ρ ο η ζ α η , C o lle c tio n  R w cer, 

πίν. 1, αριθ. 4' D é lo s  X, πίν. 35, αριθ. 484' A. Jacquemin, B C H  S u pp l. 9,1984, σ. 76, αριθ. 269.
153. Για ανάλογα παραδείγματα και σχετική βιβλιογραφία, βλ. υποσημ. 101.
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10. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1108, Π ίν. 69ζ 
Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,05 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Στο εσωτερικό μαύρο 
γάνωμα. Στην εξωτερική επιφάνεια, κάτω από 
το χείλος, ζιγκ ζαγκ. Στο υπόλοιπο μέρος του 
σοίματος, ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες μαύ
ρου και ιώδους χρώματος. Ύστερη κορινθιακή 
III περίοδος12 154. Αρχές του 5ου αιιύνα π.Χ.

11. Πήλινη γυναικεία προτομή 949, Π ί ν. 70α 
Ύψ. 0,24 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά ακάθαρτος. Συγκολ
λήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθη
καν πολλά σημεία. Καμωμένη από μήτρα. Παρι- 
στάνεται γυναικεία μορφή κατενιυπιον. Στο κε
φάλι φοράει στεφάνη και πάνω από αυτήν κα- 
λύπτρα, η οποία περνάει πίσω από τα αυτιά και 
πέφτει μπροστά δεξιά και αριστερά. Έ να  μέ
ρος της κόμης μένει ακάλυπτο πάνω από το μέ
τωπο και διαμορφώνεται σε τρεις οριζόντιες 
σειρές κυματοειδιον βοστρύχων μέχρι τους κρο
τάφους. Στους λωβούς των αυτιών φοράει δι- 
σκόμορφα ενώτια. Ίχνη λευκού χρώματος δια- 
κρίνονται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας. 
Ο τύπος θεωρείται ροδιακός155. Όμοια παρα
δείγματα υπάρχουν πολλά, κυρίως από τη Ρόδο, 
αλλά και από τη Μακεδονία, τα οποία χρονολο
γούνται στα τέλη του 6ου αιοίνα π.Χ.156. Η προ
τομή 949 συγκρινόμενη και με την πανομοιότυ
πη από τον τάφο 27 της Ακάνθου μπορεί να χρο
νολογηθεί στην πρώτη εικοσαετία του 5ου αιώ
να π.Χ.157.

12. Μικρή πήλινη γυναικεία προτομή 950, Π ί ν. 70β 
Ύψ. 0,087 μ.
Πηλός καστανός. Ακέραιη. Καμωμένη από μή
τρα. Παριστάνεται γυναικεία μορφή με επίμη- 
κες πρόσωπο. Στο μέτωπο, ψηλά, μια οριζόντια

σειρά κομβόσχημων βοστρύχων. Στο κεφάλι φο
ράει καλύπτρα που πέφτει πίσω από τα αυτιά. 
Στο πάνω μέρος, οπή ανάρτησης. Η επιφάνεια 
είναι πολύ φθαρμένη. Αρχές 5ου αιώνα π.Χ.158. 
Πιθανόν ντόπιου εργαστηρίου με επιρροές από 
βοιωτικά πρότυπα159.

13. Πήλινη γυναικεία προτομή 1111, Πίν.  71α 
Ύψ. 0,165 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Καμωμένη από μή
τρα. Συγκολλήθηκε από κομμάτια. Παριστάνε- 
ται γυναικεία μορφή κατενώπιον. Στα αυτιά φο
ράει δισκόμορφα ενιυτια και στο κεφάλι στεφά
νη που διακοσμείται με παχιές κατακόρυφες 
γραμμές κόκκινου χρώματος, που τώρα πια έχει 
απολεπιστεί και σώζονται μόνον ίχνη του. Πάνω 
από τη στεφάνη φοράει κάλυπτρα που αφήνει 
να φαίνεται η κόμη, η οποία χωρίζεται δεξιά και 
αριστερά και φτάνει μέχρι τους κροτάφους δια
μορφωμένη σε πέντε κυματοειδείς βοστρύχους. 
Στο πάνω μέρος, οπή ανάρτησης. Ανήκει στον 
ίδιο τύπο με την προτομή 949 και είναι πιθανόν 
ντόπιου εργαστηρίου.

14. Πήλινη γυναικεία προτομή 1112, Π ίν. 71β 
Ύψ. 0,145 μ.
Πηλός κόκκινος-καστανός. Καμιυμένη από μή
τρα. Συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκαν ορι
σμένα σημεία. Η επιφάνεια είναι αρκετά φθαρ
μένη. Στο κεφάλι φοράει στεφάνη και καλύ
πτρα. Στο πάνω μέρος, οπή για ανάρτηση. Πιθα
νόν ντόπιου εργαστηρίου, που μιμείται ροδια- 
κούς τύπους160.

15. Πήλινη γυναικεία προτομή 1113, Π ίν. 70γ 
Ύψ. 0,145 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Ακέραιη. Αείπει μόνον 
το κεφάλι του περιστεριού, που κρατάει η μορ
φή στο αριστερό της χέρι. Παριστάνεται γυναι-

154. Πρβλ. αριθ. 1107/Τ1427.
155. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 236. Επίσης, βλ. Γ' μέρος, σ. 269.
156. Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, αριθ. Β 215. Β 216, πίν. XXVII, σ. 37 (από την Κάμιρο)· Higgins, B M C  I, αριθ. 141, σ. 69, 

πίν. 26· C la ra  R h o d o s  IV, σ. 114, εικ. 108, σ. 289, εικ. 327‘ Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 2463, σ. 595, πίν. 116- D é lo s  XXIII, αριθ. 
129, σ. 77, πίν. ΙΟ  Α ρ χ α ία  Μ α κ ε δ ο ν ία  1988, αριθ. 164 (από την Άκανθο).

157. Κ. Ρωμιοπούλου,Ά/α/το'ς, σ. 725, πίν. 142.
158. Πρβλ. O ly n th u s  VII, αριθ. 10, πίν. 4, σ. 19· O ly n th u s  XIV, αριθ. 7, πίν. 6· D é lo s  XXIII, αριθ. 151, 153, 154, σ. 79-80, πίν. 

18- Goldman - Jones, Terracottas, πίν. XVI, σ. 380, αριθ. IVa4, Group Β.
159. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 237, αριθ. 5‘ O ly n th u s  XIV, σ. 75-79.
160. Βλ. O ly n th u s  XIV, πίν. 6, αριθ. 5, 6, σελ. 75' Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 2471b, σ. 598, πίν. 116· Schürmann, T e rra k o tten , 

αριθ. 314, πίν. 53. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 236, αριθ. 3.
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κεία μορφή με ημικυκλικού σχήματος διάδημα 
στο κεφάλι, που πάνω σχηματίζει οξεία κορυφή. 
Στα κάτω άκρα του διαδήματος, δεξιά και αρι
στερά, εξέχουν δυο διακοσμητικοί «λωβοί», πι
θανόν σχηματοποιημένοι καρποί ή κεφαλές φι
διών. Στην αριστερή πλευρά, πιο πάνω από το 
«λωβό», μικρό η μικυκλικό κόσμημα. Στο πάνω 
μέρος, οπή ανάρτησης. Το διάδημα καλύπτει 
την κόμη, εκτός από το τμήμα πάνω από το μέ
τωπο όπου εξέχουν ομάδες κομβόσχημων βο
στρύχων και δυο μεγάλοι πλόκαμοι πέφτουν 
μπροστά μέχρι το στήθος. Η μορφή έχει λυγι- 
σμένα τα χέρια στους αγκώνες και τα απλώνει 
μπροστά, κρατούντας στη δεξιά παλάμη καρπό 
(πιθανόν ρόδι), που αποδίδεται σχηματικά, και 
στην αριστερή, περιστέρι. Καμωμένη από μή
τρα, εκτός από τα κοσμήματα του διαδήματος, 
το περιστέρι και το ρόδι που προστέθηκαν μετά. 
Από τα σύμβολα που κρατάει η μορφή στα χέ
ρια της ερμηνεύεται ως θεά της γονιμότητας και 
του έρωτα161, κατά πάσα πιθανότητα η Αφροδί
τη. Ανατολικού εργαστηρίου.

16. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
1114, Π ίν. 71γ 
Ύψ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Καμωμένο από 
μήτρα. Συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκαν τμή
ματα στο λαιμό και τη μέση καθώς και ολόκληρη 
σχεδόν η πίσω πλευρά. Η μορφή κάθεται σε 
θρόνο με τα χέρια κατά μήκος των μηρών και τα 
πόδια λυγισμένα στα γόνατα. Πατάει σε χαμηλό

ορθογώνιο υποπόδιο. Φοράει στεφάνη και κα- 
λύπτρα, που αφήνει πάνω από το μέτωπο να δια- 
κρίνεται η κόμη. Ανατολικού εργαστηρίου. Τέ
λη του 6ου-αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.162.

17. Πήλινο ειδώλιο αρτοποιού 1118, Π ίν. 72α 
Ύψ. 0,07, μήκ. 0,105 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Συγκολλήθηκε από κομ
μάτια. Πάνω σε ορθογώνια χαμηλή βάση, μια γυ
ναικεία μορφή γονατισμένη σκύβει πάνοο από μια 
μεγάλη αβαθή σκάφη και με τα δύο της χέρια μα
λάσσει μια μάζα. Παριστάνεται μια σκηνή της κα
θημερινής ζωής, όπου η γυναίκα πλάθει το ζυμά
ρι. Οι λεπτομέρειες της μορφής αποδίδονται πλα
στικά και γραπτά. Η παρυφή του ενδύματος στον 
ώμο και την πλάτη αποδίδεται με μια παχιά κόκ
κινη ταινία, ενώ οι πτυχές με λεπτές μαύρες γραμ
μές. Με χρώμα επίσης αποδίδονται τα μάτια και 
τα φρύδια, ενώ τα μαλλιά πλαστικά. Πιθανόν βοι- 
ωτικού εργαστηρίου. Αρχές του 5ου αιιόνα π.Χ.163.

18. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας με κάδο 1119, Π ίν. 72β 
Ύψ. 0,096 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Λείπει το κεφάλι της μορ
φής. Πάνω σε ορθογώνια βάση στέκεται γυναι
κεία μορφή. Μπροστά της, πάνω στην ίδια βάση, 
βρίσκεται κυλινδρικός κάδος. Η γυναίκα κρα
τάει με τα δύο της χέρια ένα μακρόστενο αντι
κείμενο και έχοντάς το μέσα στον κάδο ανακα
τεύει το περιεχόμενό του. Μάλλον πρόκειται για 
σκηνή επεξεργασίας ζύμης. Πιθανόν βοιωτικού 
εργαστηρίου. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.164.

161. Για τη σημασία και το συμβολισμό του περιστεριού, βλ. Αικ. Κώστογλου-Δεσποίνη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  τη ς  π α ρ ια ν ή ς  π λ α σ τ ι 

κ ή ς  τ ο ν  5 ο υ  α ιώ ν α  π .Χ . , Θεσσαλονίκη 1979, σ. 14. Για τη σχε'ση του με τη λατρεία της Αφροδίτης, βλ. Ε. Simon, D ie  G ö tte r  d e r  

G rie c h e n ,  Μόναχο 1969, σ. 234, 252 και για τη σημασία του στα επιτύμβια μνημεία, D. Woysch-Méautis, L a  rep ré se n ta tio n  d e s  

a n im a u x  e t d e s  ê tre s  fa b u le u x  s u r  le s  m o n u m e n ts  fu n é ra ir e s  grecs, d e  l ’é p o q u e  a r c h a ïq u e  à  la  f in  d u  IV e  s iè c le  a v a n t  J . -C ., Λωζάνη 1982, 
σ. 49.

162. O ly n th u s  VII, αριθ. 206,207, σ. 58, πίν. 26. Για τον τΰπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 43, αριθ. 2 και για άλλα παρόμοια πα
ραδείγματα αριθ. 773/Τ1359.

163. Για την ερμηνεία της σκηνής και παραδείγματα με αναφορε'ς στις πήγες, βλ. Β.Α. Sparkes, J H S  82 (1962), σ. 127, πίν. VII, 
3-4 και πίν. VIII, 1. Το ίδιο θέμα αλλά με τη γυναικεία μορφή όρθια παριστάνεται σε ειδώλιο από τη Ρόδο (Higgins, B M C  I, αριθ. 
234).

164. Μορφή που επεξεργάζεται τροφή στο ίδιο καδόσχημο σκεύος αλλά με τα χέρια, βλ. Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, B 
120, πίν. XVI, σ. 21 (από την Τανάγρα). Το αγγείο ερμηνεύεται ως γουδί και η μορφή ως «ζαχαροπλάστης». Η ίδια ερμηνεία δί
νεται και στο ειδώλιο Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, αριθ. B 121. Σε βοιωτική λήκυθο παριστάνεται όμοια σκηνή με δύο γυναί
κες να ανακατεύουν με ξύλα το περιεχόμενο ενός παρόμοιου δοχείου (Β.Α. Sparkes, J H S  82 (1962), πίν. VII, 2 (μέσον) σ. 126). 
Εδώ η σκηνή εντάσσεται στις τρεις φάσεις παρασκευής ψωμιού. Η σκηνή στο ειδώλιο της Ακάνθου θυμίζει επίσης και την επε
ξεργασία του γάλατος για την παραγωγή βουτύρου, όπως τη βλέπουμε ακόμη σήμερα σε όλες τις αγροτικές περιοχές και δεν 
αποκλείεται να παριστάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Παρόμοιο ειδώλιο, βλ. επίσης σ τ ο  A n tik e n s a m m lu n g  N a c h la s s  F ra n z  

T rau  W ien  III, Βιέννη 1954, αριθ. 44, πίν. 2, που θεωρείται βοιωτικό.

70



19. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας σε φούρνο 1120, 
Π ίν. 72γ
Ύψ. 0,082, μήκ. 0,085 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Λείπει το δεξί χέρι της 
μορφής. Πάνω σε πλατιά, χαμηλή ορθογώνια 
βάση, μια γυναικεία μορφή κάθεται σε σκαμνί 
και έχει λυγισμένο το αριστερό χέρι δίπλα στο 
κεφάλι, Φοράει ποδήρη χιτώνα, του οποίου οι 
λεπτομέρειες αποδίδονται με κόκκινο χρώμα, 
όπως δείχνουν τα υπολείμματά του στην επιφά
νεια. Μπροστά της, σε κάποια απόσταση, υπάρ
χει ένας φούρνος πάνω σε ψηλή βάση, ο οποίος 
από τη μια πλευρά, μπροστά από τη μορφή, είναι 
ανοιχτός. Μέσα στο φούρνο βρίσκεται μια ελλει
ψοειδούς σχήματος μάζα, που υποτίθεται ότι πα
ριστάνει ένα καρβέλι ψωμί. Πιθανόν βοιωτικού 
εργαστηρίου. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.21 * * 165.

20. Πήλινο ειδώλιο λουσμένου 1121, Π ίν. 72δ 
Ύψ. 0,06, μήκ. 0,075 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Λείπει το δεξί χέρι της 
μορφής. Μέσα σε ένα λουτήρα, του οποίου η μια 
στενή πλευρά είναι ευθύγραμμη και οι άλλες 
ελαφρά καμπύλες, βρίσκεται μια καθιστή μορφή 
με τεντωμένα τα πόδια. Έ χει το αριστερό χέρι 
υψωμένο και λυγισμένο στον αγκιόνα με την πα
λάμη μπροστά στο στόμα. Το δεξί χέρι φαίνεται 
να ήταν και αυτό υψωμένο, λείπει όμως το μεγα
λύτερο μέρος του. Πιθανόν βοιωτικού εργαστη
ρίου. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.166.

21. Πήλινο ομοίωμα καρπού λωτού 1122, Π ί ν. 73ε
Ύψ. 0,054, πλ. 0,053 μ.
Πηλός καστανός. Συγκολλήθηκε από κομμάτια

και συμπληρώθηκαν ορισμένα σημεία. Ο τύπος 
είναι αρκετά συνηθισμένος167. Πήλινα ομοιώμα- 
τα καρπών έχουν βρεθεί σε διάφορες περιο
χές168 του ελλαδικού χώρου.

22. Ελεφαντοστέινο μικροσκοπικό αντικείμενο 
1123
Ύψ. 0,015 μ.
Μοιάζει με μικροσκοπικό αλάβαστρο. Επειδή 
όμως στο ένα άκρο είναι σπασμένο, πιθανόν 
αποτελούσε τμήμα άλλου αντικειμένου που δεν 
διασώθηκε169 170.

23. Χάλκινη ασπιδίσκη 1124, Π ίν. 72στ 
Διάμ. 0,039 μ.
Είναι κυρτή και στην περιφέρεια έχει επίπεδη 
«άντυγα». Αποτελείται από λεπτό έλασμα, η 
επιφάνεια του οποίου είναι οξειδωμένη και 
φθαρμένη. Συγκολλήθηκε· λείπουν μικρά τμή
ματα17'1.

24. Γυάλινος οξυπύθμενος αμφορίσκος 1115, 
Π ίν. 73α
Ύψ. 0,10, διάμ. χείλ. 0,023 μ.
Λείπουν η μία λαβή και τμήμα της κοιλιάς. Η 
επιφάνεια είναι πολύ φθαρμένη. Στο χείλος 
υπάρχει μια κίτρινη οριζόντια γραμμή και τρεις 
στον ώμο. Στο μέσον του σώματος, μια συστάδα 
από οριζόντιες ζιγκ ζαγκ κίτρινες και γαλάζιες 
γραμμές, που αποδίδονται και ανάγλυφα. Στο 
κάτω μέρος του σώματος, μια κίτρινη οριζόντια 
γραμμή. Το υπόλοιπο είναι από μπλε γυαλί. Πο
λύ συνηθισμένος τύπος, παραδείγματα του οποί
ου έχουν βρεθεί σε αρκετές περιοχές της λεκά-

165. Για ειδοίλια με το ίδιο θέμα, βλ. Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, αριθ. Β 117, πίν. XV· Higgins, T e ir a c o tta s , σ. 77, πίν. 32D- 
Higgins, B M C  I, αριθ. 564· Winter, D ie  T ypen  I, σ. 35, αριθ. 10 και σ. 35, αριθ. 12. Για άλλα παραδείγματα με σκηνές παρόμοιες, 
βλ. Β.Α. Sparkes, J H S  82 (1962), σ. 127 κ.ε. Για την ίδια σκηνή, βλ. επίσης D e  C a rth a g e  a K a ir o u a n , αριθ. 42, όπου ο φούρνος εί
ναι εντελώς διαφορετικός και θυμίζει τους φούρνους tabouna, που είναι γνωστοί από τη Μεσοποταμία και τη Βόρεια Αφρική.

166. Για την ίδια σκηνή, βλ. Higgins, B M C  I, αριθ. 236, σ. 88, πίν. 39 και D e  C a r th a g e  ά K a ir o u a n , αριθ. 41 (από την Καρχηδό- 
να), όπου η μορφή κάθεται στην μπανιέρα πάνω σε σκαμνί.

167. Higgins, B M C  I, αριθ. 198, 201-203· D é lo s  XXIII, αριθ. 191, 218, σ. 88, 93, πίν. 21.
168. Για άλλους καρπούς, όπως ρόδια και σύκα, βλ .Σ ί ν ό ο ς , αριθ. 472, 473 (Β. Μισαηλίδου) όπου και βιβλιογραφία.
169. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για το πάνω μέρος περόνης. Πρβλ. τις οστέινες περόνες από την Έφεσο (Hogarth, 

E p h e su s ,  πίν. XXXIV).
170. Για βιβλιογραφία με παραδείγματα και τις απόψεις για τη χρήση των χάλκινων ασπιδίσκων, βλ. Μ. Τιβέριος - Δ. Γραμ

μένος, Ad 39 (1984) Μελέτες, σ. 6. Για τη χρήση των εφηλίδων ως διακοσμητικών στοιχείων σε ξύλινες λάρνακες, βλ. I. Βοκο- 
τοπούλου, Ο ι τ α φ ικ ο ί  τ ύ μ β ο ι τη ς  Α ιν ε ία ς ,  Αθήνα 1990, σ. 28.
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νης της Μεσογείου27 171. Ανήκει στη «Μεσογεια
κή» Ομάδα I του Harden172.

25. Γυάλινος οξυπύθμενος αμφορίσκος 1116, 
Πίν.  73β
Ύψ. 0,085, διάμ. χείλ. 0,025 μ.
Λείπει η βάση. Γΰρω από το χείλος υπάρχει μια 
κίτρινη γραμμή και στο λαιμό δυο οριζόντιες κί
τρινες, μία παχιά και μία λεπτή. Στο σώμα, μια 
συστάδα από κίτρινες και γαλάζιες ζιγκ ζαγκ 
γραμμές οριζόντια τοποθετημένες, που αποδί
δονται και ανάγλυφα. Στο κάτω μέρος του σώ
ματος, δυο οριζόντιες γραμμές μία κίτρινη και 
μία γαλάζια. Το υπόλοιπο είναι από μπλε γυαλί. 
Ανήκει στον ίδιο τύπο με τον προηγούμενο173.

26. Γυάλινος σφαιρικός αρΰβαλλος 1117, Π ίν. 73γ 
Ύψ. 0,055, διάμ χείλ. 0,025 μ.
Λείπει μικρό τμήμα της μίας λαβής. Έχει σώμα 
σφαιρικό, λαιμό κυλινδρικό και λαβές σε σχήμα S. 
Γύρω από το χείλος, μια κίτρινη γραμμή και στο λαι
μό τρεις οριζόντιες επίσης κίτρινες. Στο σώμα, συ
στάδα από κίτρινες και γαλαζοπράσινες ζιγκ ζαγκ 
γραμμές οριζόντια τοποθετημένες. Στο κάτω μέρος 
του σώματος, δυο καστανοκόκκινες και μια κίτρινη 
ζιγκ ζαγκ γραμμές. Το υπόλοιπο είναι από μπλε γυα
λί. Ο τύπος είναι γνωστός σε πολλές περιοχές από τα 
μέσα του 6ου έως και τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.174.

27. Ασημένιο δαχτυλίδι 944, Π ίν. 73ζ 
Διάμ. 0,014 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από λεπτό σύρμα κυκλικής 
διατομής που ελίσσεται τρεις φορές και δημιουργεί 
τρεις σπείρες, από τις οποίες οι δυο ακραίες φέ
ρουν εγκάρσιες εγκοπές και απολήγουν σε κεφα-

λές φιδιών. Ο τύπος είναι γνωστός κυρίως στη γεω
μετρική περίοδο αλλά συνεχίζει και αργότερα175.

28. Τμήμα σιδερένιου δαχτυλιδιου 915, Π ίν. 73δ 
Διάμ. 0,015 μ.
Αποτελείται από χονδρό έλασμα κυκλικής δια- 
τομής. Πολύ διαβρωμένο από την οξείδωση.

29. Χρυσό περίαπτο 945, Π ίν. 73στ 
Μέγ. διάμ. 0,011
Έ χει σχήμα ακανόνιστο ωοειδές και αποτελεί- 
ται από ένα σχετικά παχύ έλασμα. Στο πάνω μέ
ρος έχει οπή για ανάρτηση.

30. Ασημένιο περίαπτο 946, Π ίν. 73στ 
Ύψ. 0,015 μ,
Αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω είναι ημισφαι- 
ρικό, ενώ το πάνω ένας μικρός κύλινδρος με δύο 
σύρματα στις περιφέρειες. Στον κύλινδρο υπάρχει 
οπή για ανάρτηση. Αρχικά φαίνεται πως χρησιμο
ποιήθηκε με αυτή τη μορφή και αργότερα προστέ
θηκε στο πάνω μέρος ο ασημένιος κρίκος176 177.

31. Ασημένιο περίαπτο 947, Π ίν. 73ε 
Μήκ. 0,033 μ.
Έ χει σχήμα κυλινδρικό, είναι σχετικά λεπτό και 
κοίλο εσωτερικά. Διαιρείται σε ζώνες που ορί
ζονται από ομάδες τριών συρμάτων, από τα 
οποία τα δύο είναι απλά και το μεσαίο στριφτό. 
Οι δύο μεσαίες ζώνες είναι ακόσμητες, ενώ οι 
ακραίες διακοσμούνται με επικολλημένο σύρ
μα, που σχηματίζει μια σειρά από όρθια γλωσ- 
σοειδή φύλλα εναλλασσόμενα με ανεστραμμέ
να. Ανήκει στην κατηγορία των σωληνιοτών πε- 
ριάπτων-ψήφων της αρχαϊκής εποχής17 .

Χρονολόγηση: 480-470 π.Χ.

171. C la ra  R h o d o s  III, σ. 236, εικ. 234' Harden, G re e k  a n d  R o m a n  G la s s ,  αριθ. 174, 175, σ. 80-81, πίν. XI- Feugère, L e  verre  

p r é r o m a in , αριθ. 9.71, 9.72, σ. 39, εικ. 5- Almagro, A m p u r ia s  I, πίν. XVI, αριθ. 5‘ Grose, T o le d o  M u s e u m ,  αριθ. 106-108, σ. 146- 
147- Α ρ χ α ία  Μ α κ ε δ ο ν ία  1988, αριθ. 127■ Α Δ  20 (1965) Χρονικά, πίν. 358β (από τους Δελφούς) και πίν. 424ε (από την Αμβρα- 
κία)· C.W.J. - Μ. Eliot, H e sp e r ia  37 (1968), πίν. 103, αριθ. 9 (από τάφο στο Λε'χαιο)Ήζ1 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 170δ (από τά
φο στην Καζάρμα Αργολίδας)· Καραμήτρου-Μεντεσίδη, A ια ν ή ,  εικ. 25 κάτω- C o lle z io n e  C o llis a n i, αριθ. 262, πίν. 41.

172. Harden, G re e k  a n d  R o m a n  G la s s ,  σ. 58 κ.ε. και για τον τύπο, σ. 84. Βλ. επίσης Weinberg, G la s s  V essels , αριθ. 15, 16.
173. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 1115 από τον ίδιο τάφο.
174. Πρβλ. Harden, G r e e k  a n d  R o m a n  G la s s ,  σ. 223, 239, πίν. XII, XIIF Liepmann, K e s tn e r  M u s e u m ,  αριθ. 2, σ. 30' Feugère, 

L e  verre  p r é r o m a in ,  αριθ. 9.78 - 9.80, σ. 41, εικ. 8‘ Almagro, A m p u r ia s  I, σ. 82, εικ. 54, αριθ. 6, σ. 179, αριθ. 4 και πίν. V, αριθ. 10, 
πίν. XIV, αριθ. 6· Hayes, O n ta r io  M u se u m ,  αριθ. 15, σ. 11, πίν. V  Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 18 και 44 (Μ. Τιβέριος)· Grose, T o le d o  M u se u m ,  

αριθ. 120, σ. \ 5 V  Α Δ  22 (1967) Χρονικά, πίν. 98δ· Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Λ ια ν ή ,  εικ. 25 (πάνω)· C o lle z io n e  C o llis a n i, αριθ. 
270, πίν.41Τ1ι.Ε. Haevernick, B eiträ g e  z u r  G la s fo rsc h u n g . D ie  w ic h tig s ten  A u fs ä tz e  v o n  1 9 3 8  b is  19 8 1 , Mainz 1986, σ. 159, αριθ. 3, 
πίν. 7- Weinberg, G la s s  V esse ls , αριθ. 19, 20.

175. Bouzek, B ro n ze s ,  αριθ. 7, εικ. 39.
176. Για τον τύπο του περιάπτου, τη χρονολόγηση και την εξέλιξή του, βλ. Philipp, O F  XIII, σ. 366 κ.ε.
177. Βλ. Γ' μέρος, σ. 280, υποσημ. 1052. Πρβλ. και Hogarth, E p h e su s ,  πίν. IX, αριθ. 2, 17, 25 (χρυσά).
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Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 3.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,20 μ. χωρίς το κρανίο, το οποίο θα πρέπει να 
καταστράφηκε από τη διάνοιξη των τομιύν. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1429, Σ χ έ δ. XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 4.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο μισός καταστράφηκε από τη διάνοιξη της 
τομής.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Διασώθηκε ο μισός 
περίπου σκελετός, μήκους 0,60 μ.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1430, Σ χ έ  δ. XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 1.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός νεαρού ατόμου.
Κτερίσματα: Δίπλα στη δεξιά κνήμη βρέθηκαν ο 
κάνθαρος 1349 και το ληκύθιο 1350. Δίπλα στην 
αριστερή κνήμη βρέθηκαν η χύτρα 1347 και το 
πώμα 1348.

1. Μελαμβαφής αττικός κάνθαρος 1349, Π ί ν. 74α 
Ύψ. 0,093, διάμ. χείλ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε και 
συμπληριόθηκαν ορισμένα σημεία του. Καλύ
πτεται ολόκληρος από μαύρο στιλπνό γάνωμα, 
που κατά τόπους είναι καστανό. 330-320 π.Χ.178.

2. Ληκύθιο 1350
Ύψ. ±0,06, διάμ. βάσ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,025 μ. 
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Το αγγείο βρέθη
κε σε μικρά κομμάτια. Συγκολλήθηκαν η βάση 
με τμήμα του κάτω μέρους του σιόματος και το 
χείλος με το λαιμό. Έ χει διακόσμηση με πλέγμα

Τάφος 1428, Σ χ έ δ .  XII και είναι όμοιο με το ληκύθιο 1035 του τάφου 
1547.

3. Χύτρα 1347, Π ίν. 74β 
Ύψ. 0,10, διάμ. χείλ. 0,083 μ.
Πηλός καστανωπός, ακάθαρτος με μίκα. Συ
γκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπλη
ρώθηκαν ορισμένα σημεία της. Ντόπιου εργα
στηρίου.

4. Πώμα 1348 
Διάμ. 0,074 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος με μίκα. 
Συγκολλήθηκε και συμπληριόθηκαν ορισμένα 
σημεία του. Παρ’ ότι είναι από διαφορετικό πη
λό και ίσως προοριζόταν αρχικά για άλλο αγ
γείο, στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως 
πώμα της χύτρας 1347.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.

Τάφος 1431, Σ χ έ  δ. XII

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγωνο 3.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα οστά βρέφους. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν άλλα, εκτός από 
τμήμα κοχυλιού.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1432, Σ χ έ  δ. VI, Π ίν. 74γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1443, γ' στρώμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και το 
έφραζε μια γρανιτόπετρα. Βρέθηκε σπασμένος 
αλλά σώζονται όλα τα κομμάτια του. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε ο 
αρύβαλλος 713.

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 713, Π ί ν. 74δ 
Ύψ. 0,051 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της

178. Athenian Agora XII, αριθ. 703, πίν. 29.
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διακόσμησης διατηρούνται σε πολύ καλή κατά
σταση. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, τρεις ομόκεντροι κύκλοι. Στην κατακόρυ- 
φη επιφάνειά του, μια σειρά από στιγμές και 
στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, τρεις πα
ράλληλες οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, επιμή
κη γλωσσοειδή φυλλάρια ακτινωτά τοποθετη
μένα και δύο οριζόντιες γραμμές, που μαζί με 
δύο άλλες στο κάτω μέρος του σιόματος ορίζουν 
μια πλατιά ζώνη στο σώμα του αγγείου με πα
ράσταση σειρήνας. Τα φτερά της απλώνονται 
σε όλη την επιφάνεια και το ένα αγγίζει το άλλο 
στην πίσω όψη του αγγείου, κάτω από τη λαβή, 
όπου υπάρχουν δύο ρόδακες και τρία καρδιό
σχημα φύλλα. Δύο άλλοι ρόδακες και μια κηλί- 
δα γεμίζουν τα κενά δεξιά και αριστερά της κε
φαλής της σειρήνας με τη «δαιδαλική» κόμμω
ση. Χάραξη χρησιμοποιήθηκε για τις λεπτομέ
ρειες στα φτερά, τα μαλλιά, τα μάτια και το πε
ρίγραμμα του στήθους της σειρήνας, καθώς και 
στους ρόδακες. Ιιόδες χρώμα χρησιμοποιήθηκε 
στις φτερούγες, το σιύμα και το πρόσωπο της 
σειρήνας. Πριόιμη κορινθιακή περίοδος174. Γύ
ρω στο 600 π.Χ.

Χρονολόγηση: Αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1433, Σ χ έ δ. V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1397, β' στριόμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος και λείπουν μερικά κομμάτια 
του. Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα 
ανατολικά.
Ανθρωπολογ/κά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1434, Σ χ έ δ. VI, Π ί ν. 75α, β

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 9 
και 11, κάτω από τον τάφο 1356, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε πιθάρι. Ο σκε
λετός βρέθηκε σε στάση συστολής. Το στόμιο 179

του πιθαριού έφραζε μια λεπτή σχιστόπλακα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα σε 
μέτρια διατήρηση.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1435, Σχέδ .  VI, Πίν.  75γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, κάτω από τον τάφο 
1364, γ' στριόμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Λείπουν πολλά κομμάτια 
του. Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα δυ
τικά, ακριβώς απέναντι και σχεδόν σε επαφή με 
το στόμιο του αμφορέα του τάφου 1436. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν νη
πίου.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1436, Σχέδ .  VI, Πίν.  75γ

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 
11 και 12, κάτιο από τους τάφους 1364 και 1397, 
γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος και του λείπουν πολλά κομμά
τια. Το στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανα
τολικά, ακριβώς απέναντι από το στόμιο του αμ
φορέα του τάφου 1435.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1437, Σχέδ .  VI, Πίν. 75δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Βρέθηκε 
σπασμένη. Ή ταν τοποθετημένη με το στόμιο 
προς τα πάνω και ελαφρά γερμένο προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν νη
πίου.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 6ο αιώνα π.Χ.

179. Délos X, αριθ. 317, πίν. 26. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 230 (Group G) και Ure,Aryballoi, σ. 29, τύπος IV.iva.
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Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1360, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος. Έ χει σώμα απιόσχημο, επίμη- 
κες με μακρύ λαιμό. Το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα δυτικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1439

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, κάτω από τους τά
φους 1435 και 1436, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα κομμάτια 
οστιόν.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο 
σφαιρικούς αρυβάλλους (714,715) και τέσσερις 
αστραγάλους.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος με βάση
714, Π ίν. 76α 
Ύψ. 0,08 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης σε πολλά σημεία είναι απολεπισμένα. 
Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι και στην κάθε
τη, μια οριζόντια γραμμή. Στον ιόμο, κοντά στο 
λαιμό, σχηματοποιημένα φυλλάρια ακτινωτά το
ποθετημένα και τρεις οριζόντιες γραμμές, ανά
μεσα στις οποίες υπάρχουν δύο οριζόντιες σει
ρές στιγμών. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται με 
κατακόρυφες μαύρες και ιώδεις εναλλάξ ται
νίες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με διπλές 
εγχάρακτες κατακόρυφες γραμμές. Ύστερη κο
ρινθιακή I περίοδος180.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος με βάση
715, Π ίν. 76β 
Ύψ. 0,083 μ.
Πηλός κίτρινος με πρασινωπές αποχρώσεις.

Τάφος 1438, Σ χ έ δ. VI Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια. Τα χρώμα
τα σχεδόν εξ ολοκλήρου απολεπισμένα. Η δια- 
κόσμηση είναι ίδια με αυτή του αρυβάλλου 714, 
όπως δείχνουν οι κατακόρυφες εγχαράξεις που 
σώζονται στο σώμα του αγγείου. Ύστερη κο
ρινθιακή I περίοδος181.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1440, Σχέδ .  V, Π ίν. 76γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 1, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νη
πίου.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1441, Σχέδ .  V, Π ίν. 76γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 2, δ' στροόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Λείπουν ο λαιμός και το 
στόμιο, που ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1442, Σχέδ .  V, Π ίν. 77β

Θέση: Οικόπεδο 49. Το μεγαλύτερο μέρος του 
βρίσκεται στο τετρ. 11 και το υπόλοιπο στο τετρ. 4, 
β' στροόμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο με κατεύθυνση Α-Δ. Αποτελείται από με
γάλους στρωτήρες λακωνικού τύπου, που τοπο
θετήθηκαν λοξά, δεξιά και αριστερά του νε
κρού, με τρόπο ώστε στο πάνω μέρος σχεδόν να 
αλληλοεπικαλύπτονται.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης.

180. Πρβλ. Payne, 7VC, αριθ. 1294, εικ. 162· Ure,Aryballoi, σ. 25, αριθ. 86.252, πίν. IV· CVA, Louvre 8, IlICa, πίν. 28, αριθ. 4, 
6· ΑΔ 24 (1969) Χρονικά, πίν. 363cr Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 36· Alexandrescou. Histria IV, αριθ. 288.

181. Για όμοια παραδείγματα και τον τύπο, βλ. τον προηγούμενο αρύβαλλο 714 του ίδιου τάφου.
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Κτερίσματα: Κοντά στον αριστερό μηρό, όπου η 
θέση των δακτύλων του αριστερού χεριού, βρέ
θηκε το χάλκινο δαχτυλίδι 927.

Χάλκινο δαχτυλίδι 927, Σ χ έ δ. 37, Π ί ν. 77α 
Διάμ. 0,016 μ.
Συγκολλημένο. Αποτελείται από λεπτό, ελαφρά 
πεπλατυσμένο έλασμα και επίπεδη ελλειψοειδή 
σφενδόνη. Αρκετά διαβρωμένο.
Αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.182.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1443, Σ χ έ δ. V, Π ί ν. 77β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, δίπλα στον τάφο 
1442 και εν μέρει πάνω από τον τάφο 1432, β' 
στροόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή- 
λακκοειδή τάφο. Ο νεκρός, αφού τοποθετήθηκε 
στο λάκκο, σκεπάστηκε πρώτα με χοίμα και κατό
πιν με κομμάτια κεραμίδων και μεγάλων αγγείων. 
Το κεφάλι του νεκρού βρισκόταν στα ανατολικά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος σκελετός ενήλικα.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στα γόνατα βρέθηκε ο 
σκύφος 716, ενώ ανάμεσα στους μηρούς, η οινο- 
χόη 717 και δύο φιαλίδια (718, 719) . Κάτω από 
το κρανίο, στην περιοχή των σιαγόνων, βρέθη
καν δύο χάλκινα νομίσματα (986, 987).

1. Αττικός μελαμβαφής σκύφος 716, Σχέδ .  19, 
Π ίν. 77γ
Ύψ. 0,105, διάμ. χείλ. 0,105, διάμ. βάσ. 0,046 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Λείπουν 
τμήματα του χείλους, η μία λαβή, ενά) από την 
άλλη σώζεται μικρό τμήμα. Το γάνοομα στο με
γαλύτερο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας του 
αγγείου είναι καστανό από αποτυχημένο ψήσι
μο. Στο χρώμα του πηλού έχουν μείνει μια αυλα
κιά στην πάνω επιφάνεια της βάσης και όλη η

κάτω επιφάνεια της, εκτός από τρεις ομόκε
ντρους κύκλους. Στον πυθμένα ανοίχθηκε οπή 
για χοές. Β' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.183.

2. Τριφυλλόστομη οινοχόη 717, Σ χ έ δ. 31, Π ί ν. 77δ 
Ύψ. 0,105, διάμ. βάσ. 0,045 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπουν τμήμα 
του χείλους, του σώματος και η λαβή, από την 
οποία σιόζεται μόνον η απόληξη στον ώμο. Το 
αγγείο καλύπτεται με μαύρο θαμπό γάνωμα, 
εκτός από τρεις οριζόντιες γραμμές στο πάνω 
μέρος του σώματος και μια άλλη στο κάτω, οι 
οποίες έχουν μείνει στο χρώμα του πηλού. Ντό
πιου εργαστηρίου. Με βάση τα υπόλοιπα κτερί
σματα θα πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στα 
380-370 π.Χ. και λίγο νωρίτερα, παρ' ότι το σχή
μα είναι αρκετά πρώιμο184.

3. Μελαμβαφές φιαλίδιο 718, Σ χ έ δ. 21, Π ίν. 77ζ 
Ύψ. 0,031, διάμ. χείλ. 0,056, διάμ. βάσ. 0,044 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Το γάνωμα 
είναι μαύρο στιλπνό και σε ορισμένα σημεία 
που είναι αραιό έχει χρώμα καστανό. Πολλά 
απολεπίσματα του γανώματος στο εσωτερικό 
και στη μια πλευρά του αγγείου. Αττικού εργα
στηρίου. Παρόμοιο στο σχήμα είναι το με αριθ. 
Ρ 7439 της Αγοράς των Αθηνών185. Της Ακάνθου 
με το πιο φουσκωτό σιομα θα πρέπει να χρονο
λογηθεί γύρω στα 380-370 π.Χ.

4. Μελαμβαφές φιαλίδιο 719, Σ χ έ δ. 21, Π ί ν. 77στ 
Ύψ. 0,027, διάμ. χείλ. 0,084, διάμ. βάσ. 0,061 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Το γάνωμα 
σε ορισμένα σημεία είναι σκούρο γκρίζο από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Στο χρώμα του πηλού 
έχουν μείνει το πάνω μισό της κατακόρυφης επι
φάνειας της βάσης, η κάτω επιφάνειά της καθοός 
και ένα τμήμα του σώματος από προχειρότητα 
στη διεργασία της βαφής του αγγείου. Στο ση
μείο αυτό μάλιστα διακρίνονται δακτυλικά απο
τυπώματα. Στον πυθμένα, τέσσερα εμπίεστα αν-

182. Πρβλ. Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 203, τύπος VIII.
183. Olynthus V, αριθ. 971. πίν. 185-Athenian Agora XII, αριθ. 350, πίν. 16- S.G. Miller, Hesperia 43 (1974), πίν. 31, αριθ. 19.
184. Πρβλ. την όμοια οινοχόη από τα Ταΰχειρα που χρονολογείται στα 565-520 π.Χ. και θειορείται ντόπια (Boardman - 

Hayes, Tocra II, αριθ. 2299, πίν. 35). Για τα ντόπια αγγεία που ακολουθούν πρότυπα αρχαιότερα, βλ. Μ. Τιβέριος, ΑΕΜΘ 2 
(1988), σ. 301. Το γεγονός ότι το αγγείο τοποθετήθηκε στον τάφο με σπασμένη τη λαβή μπορεί να σημαίνει ότι υπήρχε εκεί από 
παλαιότερα και επομένως μας δίνει τη δυνατότητα χρονολόγησής του νωρίτερα από τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου, αλλά 
ίσως όχι πριν από τις αρχε'ς του 4ου αι. π.Χ.

185. Athenian Agora XII, αριθ. 943, πίν. 34, σ. 302.
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θέμια σταυροειδώς τοποθετημένα. Αττικού ερ
γαστηρίου. Γύρω στα 380 π.Χ.Ά

5. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 987, Π ίν. 77ε 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή: Α/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,24 γρ. (07).
400-348 (;) π.Χ.186 187.

6. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 986, Π ίν. 77ε 
Όμοιο με το προηγούμενο, φθαρμένο.
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,51 γρ.

Χρονολόγηση: 380-370 π.Χ.

Τάφος 1444, Σχέδ .  VI, Π ίν. 78α, β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, κάτω από τον τάφο 
1368 και πάνω από τους τάφους 1449 και 1458, 
γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο (Σ χ έ δ. 43). Έ χει κατεύθυνση Α-Δ. Το σα- 
μαρωτό κάλυμμά της είναι ραγισμένο και ήταν 
εν μέρει βυθισμένο στο εσωτερικό της188. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν μόνον οστά 
των χεριών και των ποδιών.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Μεταγενέστερος του τάφου 1458, 
που χρονολογείται στο β' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ. Πιθανόν του τελευταίου τετάρτου του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Τάφος 1445, Σχέδ .  V, Π ίν. 78γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, β' στροόμα ταφοόν, 
δίπλα στην ανατολική στενή πλευρά του τάφου 
1442, από την κατασκευή του οποίου καταστρά
φηκε ο πυθμένας του αμφορέα.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Λεί
πουν το κάτω μέρος του και η βάση. Το στόμιό 
του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστοόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, δίπλα στον τάφο 
1445, β' στροόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστοόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1447, Σχέδ .  VI, Πίν.  79α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 16, γ ' στροόμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος. Λείπουν ο λαιμός και το στό
μιο, που ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστοόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1448, Σχέδ .  VI, Π ί ν. 79α

Θέση: Οικόπεδο 49, στη συμβολή των τετραγοό- 
νων 11,12,15 και 16, γ' στροόμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιό του στραμμένο 
προς τα ανατολικά. Λείπει το κάτω μέρος του, 
όπου είχε τοποθετηθεί μια γρανιτόπετρα και 
ένας άλλος αργός λίθος στο πλάι, 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστοόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1449, Σχέδ .  VII, Π ί ν. 79β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, κάτω από τον τάφο 
1444, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Ο νεκρός είχε τοποθε-

Τάφος 1446, Σ χ έ δ .  V, Π ίν. 78γ

186. Πρβλ. ό.π., αριθ. 382, πίν. 33, σ. 298‘Ad 23 (1968) Χρονικά, πίν. 284β· Β. Schlörb-Vierneisel.^M 81 (1966), πίν. 47.1· 
CVA, Mainz, Römisch-Gennanisches Zentralmuseum 1, πίν. 43, αριθ. 14.

187. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
188. Για τη μορφή της σαρκοφάγου και του καλιίμματός της, βλ. Δ' μέρος, σ. 292, 293.
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τηθεί με το κεφάλι στα ανατολικά και τα χέρια 
παράλληλα προς το σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Καλοδιατηρημένος 
σκελετός, μάλλον ανδρικός.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Με βάση τον υπερκείμενο τάφο 
1444 μπορεί να χρονολογηθεί στο β' μισό του 
6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1450, Σ χ έ δ. VI

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 15, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1451, Σ χ έ δ. VI

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 11, γ' στριόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα μαζί με τα 
οστά βρέθηκε βάση μελαμβαφούς κύλικας (724).

Βάση αττικής κύλικας τύπου Ο 724, Π ίν. 79γ 
Διάμ. 0,088 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Εκτός από τη βάση 
σώζεται και τμήμα του πυθμένα της κύλικας. 
Μελανό στιλπνό γάνωμα υπάρχει στην πάνω 
οριζόντια επιφάνεια της βάσης και στον πυθμέ
να. Τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.189.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1452, Σ χ έ δ. V

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 2, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε πιθάρι. Το στό
μιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και το 
έφραζε μια μεγάλη ασβεστόπετρα. Πολλά κομ

ι 89. Αώβηίωι Αξονα XII, αριθ. 398-402, πίν. 19.

μάτια από το σώμα του έλειπαν, ενώ άλλα ήταν 
βυθισμένα στο εσωτερικό.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός ενήλικα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1453, Σχ έδ .  VI

Θέση: Οικόπεδο 49, στη νότια γωνία του τετρ. 8. 
Έ να τμήμα του βρίσκεται έξω από το όριο του 
οικοπέδου, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Σώζε
ται ολόκληρος με λίγα μόνο ραγίσματα. Το στό
μιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1454, Σχέδ .  V, Πίν.  80β, γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 15, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο, μήκους 1,75 και πλάτους 0,45 μ. 
Οι δύο στενές πλευρές του ορίζονται από δύο 
κομμάτια λακωνικού στρωτήρα κάθετα τοποθε
τημένα, αντίστοιχα πίσω από το κεφάλι και στα 
άκρα των ποδιών του νεκρού, ο οποίος ενταφιά
στηκε με το κεφάλι στα ανατολικά και τα χέρια 
σταυρωμένα, χιαστί, πάνω στο στήθος. Στις μα- 
κρές πλευρές του τάφου τοποθετήθηκαν από 
δύο μεγάλοι λακωνικοί στρωτήρες σε σαμαροοτή 
διάταξη, ενώ στην κορυφή, για την κάλυψη του 
αρμού τους, δύο λακωνικού επίσης τύπου καλυ- 
πτήρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός άνδρα. Τα 
οστά διατηρούνται σε καλή κατάσταση αλλά 
λείπει το κρανίο και τα κάτω άκρα.
Κτερίσματα: Δίπλα στο δεξί χέρι βρέθηκε η 
στλεγγίδα 899.

Σιδερένια στλεγγίδα 899, Σχέδ .  41, Π ίν. 80α 
Μήκ. 0,26 μ.
Ακέραιη. Η επιφάνεια και ιδιαίτερα στη λαβή 
είναι πολύ δαβρωμένη. Η αναδίπλωση της λα-
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βής απολήγει σε επίμηκες λογχοειδές φύλλο στη 
ράχη της ξύστρας, πάνω στην οποία διατηρού
νται ίχνη υφάσματος. Με επιφύλαξη τοποθετεί
ται στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., εξαιτίας 
της σχετικά μικρής κυρτοτητας της ξύστρας .

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο β' τέταρτο του 5ου 
αιιόνα π.Χ.

Τάφος 1455, Σ χ έ  δ. VI, Πίν.  81α, β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 1, γ ' στριόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Έ χει μήκος 2,20 μ., μέγιστο πλάτος 1 μ. 
και προσανατολισμό Α-Δ. Στο περιχείλωμα 
εξωτερικά φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με ιω
νικό κυμάτιο. Η σαρκοφάγος βρέθηκε σε πολλά 
σημεία σπασμένη και το κάλυμμά της σε κομμά
τια, πολλά από τα οποία είχαν βυθιστεί στο εσω
τερικό της. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κε
φάλι ανατολικά και τα χέρια παράλληλα προς το 
σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ανδρικός, μάλλον, 
σκελετός σε μέτρια κατάσταση διατήρησης. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1456

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 2, κάτω από τον τάφο 
1452, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά κομμάτια 
οστών.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τρία 
φιαλίδια (720, 721, 1550) και δύο μυροδοχεία 
(722, 723).

1. Μελαμβαφέςφιαλίδιο 720, Σ χέ  δ. 35, Π ίν. 81γ 
"Υψ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,12 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Συγκολλή

θηκε από πολλά κομμάτια και συμπληριύθηκαν 
μεγάλα τμήματα του σώματος και του χείλους. 
Έ χει σώμα σε σχήμα εχίνου και χείλος που 
στρέφεται προς τα μέσα. Στο χρώμα του πηλού 
έχουν μείνει η βάση και το κάτω μέρος του σώ
ματος. Το υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο γάνω- 
μα, κατά τόπους καστανό από ατελές ψήσιμο. 
Ντόπιου εργαστηρίου. 350-325 π.Χ.11,1.

2. Μελαμβαφέςφιαλίδιο721,Σχέδ. 35, Π ίν. 81 δ 
"Υψ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,105 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Συμπληρώ
θηκε τμήμα του χείλους. Το γάνωμα ιδιαίτερα 
απολεπισμένο στο χείλος και στην εξωτερική 
επιφάνεια. Όμοιο με το προηγούμενο.

3. Μελαμβαφέςφιαλίδιο 1550, Σ χ έ  δ. 35, Π ίν. 81ε 
"Υψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,124 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. ΣυγκολλήΟηκε 
από πολλά κομμάτια και λείπουν τμήματα του σώ
ματος και του χείλους. Όμοιο με τα προηγούμενα.

4. Μυροδοχείο 722, Πίν.  81 στ 
"Υψ. 0,13, διάμ. βάσ. 0,022 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Κα
λύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα, σε πολλά ση
μεία απολεπισμένο. Στο χρώμα του πηλού έμειναν 
η κάτω επιφάνεια της βάσης καθώς και δύο οριζό
ντιες αυλακώσεις στο πάνω μέρος του σώματος. Οι 
αυλακώσεις αυτές ορίζουν μια ζώνη που διακο
σμείται με συνεχόμενες βλαστόσπειρες, από τις 
οποίες φυτρώνουν τρίφυλλα άνθη ή σχηματοποιη
μένα ανθέμια. Το κόσμημα αυτό καθώς και μια 
σειρά από γλωσσοειδή φυλλάρια στον ώμο του αγ
γείου έχουν αποδοθεί με επίθετο καθαρό πηλό πά
νω στο μαύρο γάνωμα. Λευκό χρώμα υπήρχε στο 
εσωτερικό των σπειρών, το οποίο στα περισσότερα 
σημεία έχει εκπέσει. Τόσο το σχήμα190 191 192 193 όσο και η 
διακόσμηση193 τοποθετούν το αγγείο στο τελευταίο 
τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

5. Μυροδοχείο-αμφορίσκος 723, Π ίν. 81ζ 
"Υψ. 0,15, διάμ. βάσ. 0,028 μ.

190. Βλ. Μ. Τιβέριος,ΜζΙ 39 (1984) Μελέτες, σ. 19, όπου και βιβλιογραφία. Για την εξέλιξη του σχήματος των στλεγγίδων του 
5ου αι. π.Χ., βλ. Schilardi. Polyandrion, σ. 550 κ.ε.· Corinth XIII, σ. 82-83.

191. Πρ^λ. Athenian Agora XII, αριθ. 832, πίν. 33, σ. 295.
192. Πρβλ. Ξ. Αραπογιάννη,ΑζΙ 39 (1984) Μελέτες, σ. 99, αριθ. Μ.Δ. 12478, πίν. 34ε· Alt-Ágina II, 1, αριθ. 703, 704, πίν. 55.
193. Για τη διακόσμηση τύπου δυτικής κλιτύος, βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, σ. 161 κ.ε., όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία, και Β. Πατσιαδά, ΛΔ 38 (1983) Μελέτες, σ. 105-210.
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Πηλός καθαρός, καστανοκόκκινος μέσα και 
γκρίζος προς την επιφάνεια του αγγείου. Συ
γκολλήθηκε από τέσσερα κομμάτια και συμπλη
ρώθηκαν τμήματα του σώματος. Λείπει ένα τμή
μα του χείλους. Η επιφάνεια του αγγείου είναι 
άβαφη και έχει το γκρίζο χρώμα του πηλού. Μια 
συστάδα οριζόντιων γραμμών καστανού χρώμα
τος διακοσμεί τον ώμο και το κάτω μέρος του 
λαιμού. Δύο παρόμοιες οριζόντιες γραμμές πε
ριτρέχουν το αγγείο στο μέσον περίπου του 
ύφους του. Τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.194.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.

Τάφος 1457, Σ χ έ δ. VII, Π ίν. 82ζ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, κάτω από τον τάφο 
1444, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ΝΑ και τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νεαρής γυ
ναίκας, μέτρια διατηρημένος.
Κτερίσματα: Στην περιοχή της λεκάνης βρέθη
καν τρεις κοτυλίσκες (734, 735, 736) και ο αρύ- 
βαλλος 737, κοντά στο δεξί χέρι, το ειδώλιο 782 
και δίπλα στο αριστερό, το ειδώλιο 783. Ανάμε
σα στους μηρούς υπήρχαν σαράντα ένα κελύφη 
κοχυλιιόν (891) και τεσσάρων κοχλιών (892, 
893), καθώς και επτά αστράγαλοι (894). Κοντά 
στο δεξί χέρι βρέθηκαν δύο χάλκινα δαχτυλίδια 
(909, 910) και άλλα τρία στο αριστερό (914) μα
ζί με τη χάλκινη βελόνα 913. Κοντά στον ώμο 
βρέθηκαν δύο κομμάτια από σπειρωτό έλασμα 
(911) και η τοξωτή πόρπη 912.

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 734, Π ίν. 82δ 
Ύψ. 0,027, διάμ. χείλ. 0,047 μ.
Πηλός κίτρινος. Τα χρώματα της διακόσμησης

είναι απολεπισμένα. Στο εσωτερικό του αγγεί
ου, μαύρο γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χεί
λος, μια ζώνη με κάθετες γραμμές. Στο υπόλοι
πο σώμα, τρεις ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες. 
Ύστερη κορινθιακή I περίοδος195.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 736, Πίν.  82στ 
Ύψ. 0,025, διάμ. χείλ. 0,047 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπουν μεγάλα τμήματα του 
σώματος και του χείλους. Το υπόλοιπο συγκολλή
θηκε από πολλά κομμάτια. Όμοια με την προη
γούμενη.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 735, Π ίν. 82ε 
Ύψ. 0,025, διάμ. χείλ. 0,047 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα της μίας λαβής. 
Όμοια με τις προηγούμενες.

4. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 737, Π ί ν. 82γ 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια. Λείπει ένα μικρό τμήμα του σώματος. Τα 
χρώματα της διακόσμησης αρκετά απολεπισμένα. 
Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, τρεις 
ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι και στην κάθετη 
επιφάνεια, δύο οριζόντιες γραμμές. Στο σώμα, τε
τράφυλλο κόσμημα με τέσσερα λογχοειδή φύλλα 
διαγώνια τοποθετημένα. Ανάμεσά τους, δεξιά 
και αριστερά, δύο φύλλα με πλέγμα, πάνω, σχη
ματοποιημένα φυλλάρια και κάτω, γλωσσοειδές 
κόσμημα. Ύστερη κορινθιακή I περίοδος196.

5. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
782, Πίν.  82α
Ύψ. 0,155 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Είναι συ
γκολλημένο και συμπληρωμένο σε αρκετά ση
μεία, ιδιαίτερα στο στήθος και την κοιλιά. Η επι
φάνεια είναι αρκετά φθαρμένη. Η μορφή κάθε
ται σε θρόνο και πατάει σε υποπόδιο. Τα χέρια 
ακουμπούν στα γόνατα. Στο κεφάλι φοράει στε
φάνη και καλύπτρα. Συνηθισμένος τύπος του

194. Πρβλ. K e r a m e ik o s  IX, πίν. 67, αριθ. 358.1.
195. Πρβλ. C V A , C o p e n h a g u e , M u s é e N a t io n a l  2, πίν. 85, αριθ. 15,16’ C V A ,M a d r id ,  M u se o  A r c q u e o ló g ic o  N a c io n a l  1, III C, πίν. 

1, αριθ. 9‘ D é lo s  XVII, πίν. 55, αριθ. 96· C o rin th  XIII, πίν. 24, αριθ. 160.5’ Boardman - Hayes, T o c ia  I, πίν. 27, αριθ. 533-537’ οι 
ίδιοι, T o cra  II. αριθ. 1922, 1923’ Gehrig, A n tik e n ,  αριθ. 62.

196. Βλ. Payne, N C ,  σ. 146-148 για πρώιμα παραδείγματα του τύπου. Για όμοια παραδείγματα, βλ. Lo Porto, Cerámica 
arcaica, εικ. 73a- Froning, M u se u m  F o lk w a n g  E ss e n ,  αριθ. 32, σ. 95 (με βιβλιογραφία).
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6ου αιώνα που θεωρείται ροδιακός1" . Β' τε'ταρ- 
το του 6ου αιώνα π.Χ.197 198.

6. Πλαστικό αγγείο σε μορφή κόρης 783, Π ίν. 82β 
Ύψ. 0,134 μ.
Πηλός καστανός. Συγκολλήθηκε από πολλά 
κομμάτια. Σώζεται περίπου μέχρι το μέσον των 
κνημών. Η επιφάνεια είναι πολύ φθαρμένη. Η 
μορφή φοράει χιτώνα και ιμάτιο και παριστάνε- 
ται όρθια. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο στον 
αγκώνα και έρχεται μπροστά στο στήθος κρατώ
ντας περιστέρι. Με το αριστερό χέρι ανασύρει 
ελαφρά το χιτώνα. Στο κεφάλι φοράει στεφάνη. 
Πάνω από το μέτωπο διακρίνεται η κόμη, ενώ 
δεξιά και αριστερά του προσώπου κατεβαίνουν 
δύο μακρείς πλόκαμοι μέχρι το στήθος. Στο πά
νω μέρος της κεφαλής, επίπεδο στόμιο. Καμω
μένο από μήτρα. Β' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ.199. Ο τύπος θεωρείται ροδιακός200 και πα
ρουσιάζει παραλλαγές ως προς το ένδυμα, το 
κάλυμμα της κεφαλής και τον τρόπο που η μορ
φή κρατάει το περιστέρι. Η μορφή ταυτίζεται με 
την Αφροδίτη201.

7. Χάλκινο δαχτυλίδι 909, Σ χ έ  δ. 37, Π ίν. 83β 
Διάμ. 0,016 μ.
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Αποτελείται 
από πεπλατυσμένο κρίκο, του οποίου οι άκρες 
απολήγουν σε σπείρες αντίθετης φοράς. Ανήκει 
στον τύπο των γεωμετρικών δαχτυλιδιών με σπει-

ροειδείς απολήξεις202 203 204, που συνεχίζει να υπάρχει 
και στην αρχαϊκή περίοδο2"'.

8. Χάλκινο δαχτυλίδι 910, Σ χ έ  δ. 37, Π ίν. 83β 
Διάμ. 0,015 μ.
Αρκετά διαβρωμένο. Αποτελείται από λεπτό 
σύρμα, που απολήγει σε σπείρα. Η άλλη άκρη 
του, που είναι σπασμένη, απέληγε σε σπείρα 
αντίθετης φοράς, όπως στο προηγούμενο.

9. Δύο τμήματα σπειρωτού ελάσματος 911, Σ χ έ δ. 
40, Π ίν. 83α
Μήκ. α. 0,009, β. 0,007 μ.
Προέρχονται από κάποιο μεγαλύτερο έλασμα, 
που αποτελούνταν από ένα λεπτό συσπειρωμένο 
σύρμα. Πιθανόν σύριγγα για τη διακόσμηση της 
κόμης, κόσμημα συνηθισμένο στη γεωμετρική κυ
ρίως περίοδο, που επιζεί ως και την αρχαϊκή2"4.

10. Χάλκινη τοξωτή πόρπη 912, Π ίν. 83α 
Μήκ. 0,039 μ.
Συγκολλημένη. Αποτελείται από ενιαίο στέλε- 
χος-σύρμα, η μια άκρη του οποίου αποτελεί τη 
βελόνα της πόρπης. Στη συνέχεια το στέλεχος 
ελίσσεται μια φορά για να συνεχίσει παίρνο
ντας τη μορφή τόξου, που σταδιακά γίνεται πιο 
χοντρό και στο τέλος σφυρήλατημένο πλαταίνει 
με μια αναδίπλωση στην άκρη για το κούμπιυμα. 
Στο σημείο όπου πλαταίνει υπάρχουν εγκάρσιες 
διακοσμητικές χαράξεις. Ο τύπος είναι γνωστός 
από τους προϊστορικούς χρόνους ως και την κλα-

197. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 43’ Blinkenberg, L in d o s  I, σ. 516.
198. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. O ly n th u s  VII, αριθ. 206, 207, σ. 58, πίν. 26- C la ra  R h o d o s  IV, σ. 142, εικ. 137* Blinken

berg, L in d o s  1, αριθ. 2129-2137, πίν. 96- Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 38-40, πίν. 98· Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, B329, πίν. 
XXXV· Α Δ  18 (1963) Χρονικά, πίν. 294β (από το Σπήλαιο Αλυκής Θάσου)- G. Schneider-Herrmann, B A B e sc h  S u p p l. 1, 1975, 
αριθ. 6, πίν. 4- Βοκοτοπούλου, Β ίτ σ α , πίν. 66β· Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 174 και 414 (Β. Μισαηλίδου).

199. Για ανάλογα παραδείγματα, που υπάρχουν πολλά, βλ. Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 9-19, πίν. 96- οι ίδιοι, T o cra  II, 
Τ91-Τ92' A  A  18 (1963) Χρονικά, πίν. 295α (από το Σπήλαιο Αλυκής Θάσου)· F.G. Lo Porto, στο L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  

l 'E s t, εικ. 2Γ C o lle z io n e  C o llis a n i, αριθ. 137, πίν. 17 (με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία)· Metzger, F o u ille s  d e  X a n th o s  IV, αριθ. 
139, πίν. 31.

200. Για τον τύπο, βλ. Boardman - Hayes, T o cra  I, σ. 152-153· Ducat, V ases  p la s t iq u e s , σ. 62 κ.ε.· Winter, D ie  T ypen  I, σ. 42.
201. Μ.I. Maximova, L e s  v a se s  p la s t iq u e s  d a n s  l ’a n tiq u ité ,  Παρίσι 1927, σ. 29.
202. Για τον τύπο, βλ. Philipp, OF XIII, σ. 146 κ.ε. (με βιβλιογραφία και αναφορές σε όμοια παραδείγματα)· Bouzek, B ro n ze s ,  

τύπος C, σ. 129.
203. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ.Ηζ1 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 592ζ αριστερά (από τάφο στο Μικρό Δουκάτο Ροδόπης)- 

Α Δ  33 (1978) Χρονικά, πίν. 141ζ (από τάφο στην Τράγιλο)· Α Δ  27 (1972) Χρονικά, πίν. 460δ (από τάφο στην αρχαία Γαληψό)- 
Μ.Α. Zagdoun, B C H  S u pp l. 9, 1984, σ. 193, αριθ. 1 (τύπος I)- Φάκλαρης, Α ρ χ α ία  Κ ν ν ο ν ρ ία ,  σ. 176, πίν. 79α (από το ιερό του 
Απόλλωνα Τυρίτα)- Α. Ωνάσογλου,/ΙΗ 36 (1981) Μελέτες, πίν. 5δ, σ. 11 (με βιβλιογραφία).

204. Για σύριγγες, βλ. Ανδρόνικος, Β ε ρ γ ίν α  I, σ. 225 κ.ε. Για σύριγγες με πολύ μεγαλύτερη όμως διάμετρο από αυτές της 
Ακάνθου, βλ. Βοκοτοπούλου, Β ίτ σ α ,  σ. 153-154. Επίσης Boardman, E m p o r io , αριθ. 376, πίν. 9Γ O ly n th u s  X, σ. 521, αριθ. 2621a-c, 
2623, πίν. 167- Furtwaengler.Hegmö, πίν. 116, αριθ. 53, 54.
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σική περίοδο205. Η πόρπη της Ακάνθου συνεχίζει 
την παράδοση των γεωμετρικών206.

11. Χάλκινη βελόνα 913, Π ίν. 83α 
Σωζ. μήκ. 0,052 μ.
Λείπει το μέρος με τη «μύτη». Η βελόνα χοντραί
νει προς το μέρος που διαμορφώνεται η οπή207.

12. Τρεις χάλκινοι δακτύλιοι 914α-γ, Σχέδ .  38, 
Πίν.  83γ
Διάμ. α. 0,016, β. 0,015, γ. 0,013 μ.
Πρόκειται για τρεις απλούς κρίκους. Οι δύο εί
ναι όμοιοι και αποτελούνται από λεπτό σύρμα, 
το οποίο στον τρίτο είναι αρκετά πιο χοντρό.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1458, Σχ έδ .  VII, Πίν.  83δ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 12, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ΝΑ και τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος, μάλλον ανδρικός, σκελετός. 
Κτερίσματα: Ανάμεσα στις κνήμες βρέθηκε τμή
μα κορινθιακής κοτύλης (733).

Τμήμα κορινθιακής κοτύλης 733, Π ίν. 83ε 
Διάμ. βάσ. 0,061 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Σώζονται η βάση και το 
κατώτατο μέρος του σώματος. Μαύρο γάνωμα 
απολεπισμένο σώζεται στην εσοοτερική επιφά
νεια του αγγείου καθώς και στην κατακόρυφη 
επιφάνεια της βάσης. Η κάτω επιφάνειά της έχει 
μείνει στο χρώμα του πηλού εκτός από έναν κύ
κλο από κόκκινο χρώμα. Το κάτω μέρος του σώ
ματος διακοσμείται με λεπτές κατακόρυφες πυ
κνές γραμμές. Ύστερη κορινθιακή περίοδος208.

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 10, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Είχε κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ, μήκος 1,80 και 
πλάτος 0,64 μ. Εσωτερικά και εξωτερικά στο πε- 
ριχείλιομα φέρει ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο. Σώ
ζεται ολόκληρη με μερικά ραγίσματα. Το κά
λυμμα βρίσκεται στη θέση του και αποτελείται 
από δύο τμήματα. Πάνω στο τμήμα που βρίσκε
ται στα ανατολικά υπάρχει το εγχάρακτο γράμ- 
μα-σήμα Λ και στο δυτικό το Ε. Είναι σαμαρωτό 
και στις άκρες των στενών πλευρών φέρει από 
μια ανάγλυφη ταινία και τρία επίσης ανάγλυφα 
ακρωτήρια ημικυκλικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά κομμάτια 
οσταίν του κρανίου.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1460, Σχέδ .  VI, Π ί ν. 84β, 94β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 3. Έ να  μεγάλο μέρος 
βρίσκεται έξω από το όριο του οικοπέδου. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρ
κοφάγο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Το κάλυμμα 
βρέθηκε σπασμένο και εν μέρει βυθισμένο 
στο εσωτερικό. Είναι σαμαρωτό, αποτελείται 
από δύο τμήματα και στις άκρες των στενιυν 
πλευρών φέρει από μια ανάγλυφη ταινία και 
τρία ημικυκλικά ακρωτήρια (Σχέδ.  45). Πά
νω στη ράχη του τμήματος που βρίσκεται στα 
δυτικά υπάρχει εγχάρακτο σήμα σε σχήμα 
σταυρού.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τα δύο μηριαία οστά 
και ένα τμήμα κνήμης παιδικού σκελετού. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1459, Σ χ έ δ .  V, Π ίν . 84α

205. Όμοιου τύπου πόρπες ε'χουν βρεθεί σε πολλά μέρη. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτε'ς, που χρονολογούνται από την 
προϊστορική έως τη γεωμετρική περίοδο, προέρχονται από την Ιταλία. Βλ. Ρ. von Eles Masi, L e  f ib u le  d e l i  I ta lia  s e t te n ti io n a le , 
P B F  XIV, Μόναχο 1986, o. 5, 6, 69 κ.ε., αριθ. 609-611, πίν. 41 (7ος αι. π.Χ.). Για τον τύπο, βλ. Bouzek. B r o n z e s , ο. 133, εικ. 42.3.

206. T h era  II, εικ. 489a- Hogarth, E p h e s u s , πίν. XVII. αριθ. 12, \ 3 Ά Α  29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 592α, δ (από τάφο στο Μι
κρό Δουκάτο Ροδόπης)- Α Δ  37 (1982) Χρονικά, πίν. 217β (από τις Σέρρες)- P e ra c h o ra  I, πίν. 72, αριθ. I - Schumacher, B r o n z e n , 
αριθ. 14, πίν. I- Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 93, πίν. 7.

207. Για βελόνες, βλ. O ly n th u s  X, αριθ. 1750-1754, πίν. CXV- C o rin th  XII, πίν. 78, αριθ. 1241-1247.
208. Πρβλ. Boardman - Hayes, T ocra  I, αριθ. 73, πίν. 9, ο. 30- C o rin th  XV, III. πίν. 44. αριθ. 1004. 1005" C o rin th  XIII, πίν. 3, 

αριθ. 221.2.
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Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνοον 8 
και 10, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιο ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. Λεί
πουν η βάση και η μία λαβή της. Το αγγείο στε
ρεωνόταν στο έδαφος με τρεις μικρές ασβεστό- 
πετρες και το στόμιό του έφραζε μια σχιστόπλα- 
κα. Το σώμα είναι διακοσμημένο με οριζόντιες 
μελανές ταινίες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1462, Σχέδ .  VII, Π ί ν. 85γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 7, κάτω από τον τάφο 
1385, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο του αγγείου ήταν στραμμένο προς τα 
ανατολικά. Λείπει μεγάλο μέρος του σώματος 
καθώς και η βάση, στη θέση της οποίας τοποθε
τήθηκε τμήμα δίνου.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Όπως αναφέρθηκε, στη θέση της 
βάσης του αμφορέα βρέθηκε το τμήμα του δίνου 
711. Δίπλα στο στόμιο του αμφορέα βρέθηκε ο 
κορινθιακός αρύβαλλος 845, ο οποίος θα πρέπει 
να αποτελούσε το κτέρισμα του νεκρού νηπίου.

1. Τμήμα δίνου 711, Σχέδ .  23, Π ίν. 85α 
Ύψ. 0,146, πλ. 0,215 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος με μίκα. 
Σώζονται τμήμα του σώματος και του χείλους με 
την προχοή. Στην εσωτερική επιφάνεια του αγ
γείου και στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του 
χείλους υπάρχει κόκκινο θαμπό γάνωμα. Στο 
πάνω μέρος του σώματος, κάτω από το χείλος, 
μια πλατιά ζώνη, που ορίζεται κάτω από μια συ

Τάφος 1461, Π ί ν. 84γ στάδα τεσσάρων κόκκινων ταινιών, διακοσμεί
ται με μαίανδρο και μετόπες με πλέγμα. Κάτω 
από την προχοή υπάρχει μετόπη με άστρο. Από 
τη διακόσμηση της υπόλοιπης επιφάνειας σώζο
νται τμήματα καμπύλων γραμμών. Το αγγείο εί
ναι ντόπιο με επιδράσεις από την Ανατολική 
Ελλάδα ως προς τη διακόσμηση, η οποία γενικά 
συνεχίζει τη γεωμετρική παράδοση. Τέλη του 
7ου-αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.:"λ

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 845, Π ί ν. 85 β 
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση. 
Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του στομίου, 
δύο ζεύγη λεπτών ομόκεντρων κύκλων και ανά- 
μεσά τους, ένας παχύτερος. Στην κατακόρυφη 
επιφάνεια του χείλους, δύο οριζόντιες γραμμές. 
Στην κύρια όψη του σώματος, τετράφυλλο κό
σμημα. Μέση κορινθιακή περίοδος209 210. Λ' τέταρ
το του 6ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Λ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1463, Σχέδ .  VII, Π ίν. 86γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, δίπλα στον τάφο 
1465, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Ή ταν το
ποθετημένη όρθια με το στόμιο προς τα πάνω. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1464, Π ίν. 86δ

Θέση: Οικόπεδο 49, έξω από τη νότια πλευρά του 
οικοπέδου, κάτω από μεταγενέστερο κτίσμα. 
Τρόπος ταφής: Καύση.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν αρκετά κα
μένα οστά μέσα σε στάχτες και κάρβουνα.

209. Κάποιο παράλληλο δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί. Για σχέση με τις ιωνικές περιοχές ως προς τη διακόσμηση, βλ. Ε. 
Buschor, A M  58 (1933), πίν. XIX, αριθ. 11, πίν. XX (σε σκΰφους), πίν. XXIV-XXV (σε κρατήρες), πίν. XXVI, αριθ. 1. Πρβλ. 
επίσης θραύσματα αμφορέα από τη Νάξο, Ε. Walter-Karydi, Λ Α  87 (1972), σ. 391, εικ. 6· Walter, S a m o s  V, πίν. 39, αριθ. 213 και 
πίν. 72-73.

210. Πρβλ. Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 103, πίν. 9· J.L. Benson, A J A  68 (1964), πίν. 55, εικ. 9, σ. 170· C V A , L o u v r e  6, πίν. 
5, αριθ. 1-3' C V A , S tu ttg a r t , W iirttem b erg isch es  L a n d e s m u s e u m  1, πίν. 12, αριθ. 5-7.
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Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1465, Σ χ έ δ. VII, Π ί ν. 86γ

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 5, δίπλα στον τάφο 
1463, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιο ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. Γύρω από 
το αγγείο είχαν τοποθετηθεί τέσσερις ασβεστό- 
πετρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1466

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οστοίν βρέφους.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με την κο
ρινθιακή κοτυλίσκη 725, τον αρυβαλλο 726, 
τρεις αστραγάλους και δυο κοχΰλια.

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 725, Π ίν. 86α 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει η μία λαβή και φέρει 
αποκρούσεις στη μια πλευρά του χείλους. Τα 
χρώματα της διακόσμησης είναι απολεπισμένα. 
Στο εσωτερικό, μαύρο γάνωμα. Στην εξωτερική 
επιφάνεια, κάτω από το χείλος, ζώνη με κατακό- 
ρυφες γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται 
με ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες. Μέση κοριν
θιακή περίοδος211.

2. Ιωνικός σφαιρικός αρύβαλλος 726, Σ χ έ δ. 6, 
Π ίν. 86β
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Ακέραιος. Παρουσιάζει 
ισχυρά απολεπίσματα σε όλο σχεδόν το σώμα, 
με αποτέλεσμα να λείπει ο εξοοτερικός «φλοιός». 
Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, κα

στανό γάνωμα. Στο σώμα, όπως δείχνει η λίγο κα
λύτερα σωζόμενη επιφάνεια κάτω από τη λαβή, 
υπήρχε μια πλατιά ταινία καστανόμαυρου χρώ
ματος. Α' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.212.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1467, Σχέδ .  V, Πίν.  87ε, στ

Θέση: Οικόπεδο 49, στο χώρο της μικρής προέ
κτασης του οικοπέδου, δυτικά των τετραγώνων 
1 και 3, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός εφήβου 
αποσαθρωμένος.
Κτερίσματα: Κοντά στα πόδια βρέθηκαν δύο μι
κρές χύτρες (708, 709) και η λοπάς 710. Στο κε
φάλι υπήρχε το χάλκινο επίχρυσο στεφάνι μυρ
τιάς 887, στο οποίο ανήκαν και εκατόν πενήντα 
πήλινοι επίχρυσοι καρποί που βρέθηκαν σκορ
πισμένοι ολόγυρα. Στο δεξιό τμήμα της λεκάνης 
βρέθηκε το χάλκινο επίχρυσο στεφάνι κισσού 
1100, άλλα δύο στεφάνια στο στήθος (939) και 
ένα στα πόδια (888). Συλλέχθηκαν επίσης ενε
νήντα πήλινα επίχρυσα άνθη που βρέθηκαν 
σκόρπια και προέρχονταν προφανώς από τα 
στεφάνια μυρτιάς, το πήλινο ομοίωμα τζιτζικιού 
941 και δέκα αστράγαλοι. Στο αριστερό χέρι 
βρέθηκε το σιδερένιο δαχτυλίδι 917, κοντά στο 
δεξί γόνατο, η σιδερένια στλεγγίδα 918 και δί
πλα στο αριστερό, το πήλινο ειδώλιο 798. Στην 
περιοχή του αριστερού χεριού βρέθηκαν τρία 
αργυρά τετράδραχμα (953, 954, 955).

1. Μόνωτη μικρή χύτρα 708, Π ίν. 87β 
Ύψ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,081 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν μερι
κά σημεία του σώματος και του χείλους. Άβαφη. 
Στο μπροστινό μέρος του σώματος και του χεί
λους, απέναντι από τη λαβή, είναι καμένη από τη 
χρήση στη φωτιά. Ντόπιου εργαστηρίου. Τελευ
ταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.213.

211. Για κάτι ανάλογο στη διακόσμηση, βλ. Corinth XV, III, πίν. 62, αριθ. 1485· Délos XVII, αριθ. 97, πίν. 58.
212. Για όμοια παραδείγματα, βλ. αριθ. 756/Τ1380.
213. Πρβλ. Β. Schlórh-Vierneisel,y4M 81 (1966), πίν. 53, αριθ. 4.2.
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2. Μονωτή μικρή χύτρα 709, Σχ έ δ. 36, Π ίν. 87γ 
Ύψ. 0,10, διάμ. χείλ. 0,09 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια. Άβαφη. Στο μπροστινό μέ
ρος του σώματος και του χείλους είναι καμένη 
από τη χρήση. Ντόπιου εργαστηρίου. Τέλη του 
4ου αιώνα π.Χ.

3. Λοπάς 710, Σχέδ .  28, Π ίν. 87α
Ύψ. (χο^ρίς τις λαβές) 0,037, διάμ. χείλ. 0,092 μ. 
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από τέσσερα κομμάτια και συμπληρώθηκαν με
ρικά τμήματα στο κάτω μέρος, όπου η επιφάνεια 
είναι καμένη από τη χρήση στη φωτιά. Ντόπιου 
εργαστηρίου. Τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.214.

4. Πήλινο γυναικείο ειδοίλιο 798, Π ίν. 87δ 
Ύψ. 0,125 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιο. 
Φέρει μόνο λίγες μικρές αποκρούσεις στο στή
θος, τη μύτη και το μέτωπο. Κοίλο εσωτερικά. Η 
μπροστινή όψη καμωμένη από μήτρα, η πίσω 
αδιαμόρφωτη, πλασμένη με το χέρι. Παριστάνε- 
ται όρθια γυναικεία μορφή. Φοράει χιτιόνα και 
από πάνω ιμάτιο, που σκεπάζει ολόκληρο σχε
δόν το σώμα και τα χέρια και μαζεύεται πλούσια 
πτυχωμένο στην αριστερή πλευρά της μορφής. 
Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο στο στήθος και φτά
νει κοντά στον αριστερό ώμο, ενώ με το αριστε
ρό, που είναι λυγισμένο ελαφρά, πιάνει από μέ
σα το ιμάτιο πάνω στο αντίστοιχο ισχίο. Τα μαλ
λιά είναι χτενισμένα προς τα πίσω και στο μέσον 
περίπου του κεφαλιού διαμορφώνονται σε μορ
φή στεφάνης. Ολόκληρο το ειδιολιο ήταν καλυμ
μένο με λευκό χροίμα, που έχει απολεπιστεί αρ
κετά. Συνηθισμένος τύπος ειδωλίων που άλλοτε 
παριστάνουν απλώς μορφές κοριτσιών και άλλο
τε τύπους της Νέας Κωμωδίας215. Τέλη του 4ου- 
αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.

5. Τμήμα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού κισσού 
1100, Πίν.  88α

Σωζ. μήκ. 0,145 μ.
Το κυκλικό στέλεχος είναι μολύβδινο και έχει 
διαμπερείς οπές στις οποίες στερειόνονται οι 
χάλκινοι μίσχοι των καρπών και των φύλλων του 
κισσού. Σε κάθε οπή του στελέχους προσαρμό
ζεται ένας μεγάλος μίσχος με δέκα σφαιρικούς 
καρπούς. Σώζονται τρεις τέτοιες ομάδες, δύο 
των δέκα και μία των εννέα καρπών.

6. Θρυμματισμένο χάλκινο επίχρυσο στεφάνι 
μυρτιάς 887, Π ίν. 88β
Έ να μεγάλο τμήμα του συλλέχθηκε μαζί με τα 
χοψατα. Σώζονται τμήματα του οστέινου στελέ
χους με οπές, στις οποίες στερεώνονταν οι μί
σχοι των χάλκινων επίχρυσων λογχοειδών φυλ- 
λαρίων. Στο στεφάνι αυτό ανήκουν και εκατόν 
πενήντα μικροί πήλινοι επίχρυσοι καρποί.

7. Τμήματα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού 888 
Όμοιο με το προηγούμενο, με τη διαφορά ότι αυ
τό εκτός από καρπούς είχε και πήλινα επίχρυσα 
άνθη μυρτιάς, από τα οποία σώζονται τρία.

8. Τμήμα χάλκινου επίχρυσου στεφανιού μυρ
τιάς 939, Π ίν. 88γ
Σώζονται κομμάτια του οστέινου στελέχους με 
πυκνές οπές για τη στερέωση των επίχρυσων 
φύλλων, από τα οποία σώζονται μερικά ψήγμα
τα. Στις οπές στερεώνονταν με ψιλούς συρμάτι- 
νους μίσχους και τα άνθη: πήλινα με οκτώ πέτα
λα επίχρυσα, με κόκκινο χρώμα για τη δήλωση 
του κέντρου του άνθους και το διαχωρισμό των 
πετάλων μεταξύ τους.

9. Ενενήντα πήλινα επίχρυσα άνθη μυρτιάς 940, 
Πίν.  89α, δ
Τα εξήντα οκτώ είναι μεγάλα με έξι πέταλα, 
εναλλάξ ένα επίχρυσο και ένα κόκκινο. Τα υπό
λοιπα είκοσι δύο είναι μικρότερα με τέσσερα 
επίχρυσα πέταλα το καθένα216.

10. Πήλινο ομοίωμα τζιτζικιού 941, Π ίν. 89β 
Μήκ. 0,015 μ.

214. Για όμοια παραδείγματα ιος προς το σχήμα αλλά πρωιμότερα, πρβλ. O ly n th u s  XIII, πίν. 203, αριθ. 618, 619, σ. 318. Για 
τα προβλήματα χρονολογικής κατάταξης των σχημάτων, βλ. σ. 260-261.

215. Πρβλ. Goldman - Jones, Terracottas, σ. 410, αριθ. V.j.9, Group Η (335-280 π.Χ.)· D.B. Thompson, Troy. T h e  T e n a c o tta  

F igu rin es  o f  th e  H e lle n is tic  P e r io d . S u p p lem en tcn y  M o n o g ra p h y  3, Princeton 1963, αριθ. 246, πίν. 1 (3ος αι. π.Χ.). Ειδικά για το κε
φάλι και την κόμμωση, πρβ. Goldman - Jones, Terracottas, πίν. XXIV, αριθ. V.h.4 (το κεφάλι της ψυχής). Για την πεπονοειδή 
κόμμωση σε πήλινα ειδώλια, την εμφάνιση και την εξέλιξή της, βλ. Thompson, ό.π., σ. 38 κ.ε.

216. Για παρόμοια πήλινα άνθη που προε'ρχονται από στεφάνι, βλ. Δ. Λαζαρίδης - Κ. Ρωμιοποΰλου - Γ. Τουράτσογλου, Ο 
τ ύ μ β ο ς  τη ς  Ν ικ ή σ ια ν η ς , Αθήνα 1992, σ. 21 (Δ368-Δ369), σ. 38 (Δ363), πίν. 21.
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Πηλός καστανοκόκκινος. Βρέθηκε μαζί με τα άνθη 
που αναφέρθηκαν παραπάνω (940). Στα φτερά και 
το κεφάλι σώζονται ίχνη λευκού χρώματος και χρυ
σού. Κάτω στην κοιλιά, προς το πίσω μέρος, οι ρα
βδώσεις αποδίδονται ανάγλυφα και υπάρχουν πέ
ντε μικρές οπές, μέσα στις οποίες θα πρέπει να 
προσαρμόζονταν λεπτά σύρματα για τη στερέωση 
του τζιτζικιού μαζί με τα άνθη. Πιθανόν ήταν προ
σαρμοσμένο σε στεφάνι μυρτιάς μαζί με τα άνθη217.

11. Δύο σιδερένια καρφιά 899 
α. Μήκ. 0,06 μ.
Σοόζεται ολόκληρο αλλά πολύ διαβρωμένο. 
β. Μήκ. 0,045 μ.
Σώζεται τμήμα μόνο, διαβρωμένο.

12. Σιδερένιο δαχτυλίδι 917, Π ίν. 89γ 
Διάμ. 0,009 μ.
Ακέραιο, πολύ διαβρωμένο. Έ χει ελλειψοειδή 
σφενδόνη.

13. Θραύσματα σιδερένιας στλεγγίδας 918 
Σώζονται κομμάτια της ξύστρας και της λαβής.

14. Αργυρό νόμισμα (τετράδραχμο) Αλεξάν
δρου Γ  953, Π ίν. 89ε
Εμ. Κεφαλή Ηρακλέους με λεοντή, προς τα δεξιά. 
Οπ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά σε στικτό 
κύκλο. Κρατάει με το αριστερό χέρι σκήπτρο, 
ενώ στη δεξιά παλάμη του κάθεται αετός. Μπρο
στά του, δελφίνι και κάτω από το θρόνο, το σύμ
βολο Π. Επιγραφή -.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Διάμ. 0,024 μ., βάρος 16,78 γρ. (12).
320-317 π.Χ.218.

15. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (τετράδραχμο) 
954, Π ίν. 89ε
Εμ. Λιοντάρι κατασπαράσσει ταύρο.
Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο και εσωτερικά ένα δεύ
τερο, γύρω από το οποίο υπάρχει η επιγραφή: 
ΛΚΛ/ΝΘ/ΙΟ/Ν.

Διάμ. 0,027 μ., βάρος 13,57 γρ. (11).
400-390 π.Χ.219.

16. Αργυρό νόμισμα Ακάνθου (τετράδραχμο) 
955, Π ίν. 89ε
Όμοιο με το προηγούμενο, φθαρμένο.
Διάμ. 0,025 μ., βάρος 13,47 γρ. (11).

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1468

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών παιδιού. 
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με την 
κύλικα 727, το κύπελλο 728, τρεις κοτυλίσκες 
(729, 730, 731), τον σφαιρικό αρύβαλλο 732, το 
χάλκινο δαχτυλίδι 926 και τη χάντρα από υαλό- 
μαζα 942.

1. Ιωνική κύλικα 727, Π ίν. 90α 
Ύψ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,113 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τέσσερα κομμάτια. Λείπει ένα τμήμα του σώ
ματος. Στο χρώμα του πηλού έχουν μείνει μια 
λεπτή ταινία στο εσωτερικό πέρας του χεί
λους, μια άλλη που περιτρέχει το αγγείο στο 
ύψος των λαβών και η κάτω επιφάνεια της βά
σης. Το υπόλοιπο καλύπτεται από μαύρο στιλ
πνό γάνωμα, που σε ορισμένα σημεία παρου
σιάζει αποχρώσεις γκριζοπράσινες ή μολυβί. 
Πολύ γνωστός τύπος κύλικας που προέρχεται 
πιθανότατα από εργαστήρια της Σάμου220. 625- 
600 π.Χ.

2. Μόνωτο κύπελλο 728, Π ίν. 90β 
"Υψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,075 μ.
Πηλός καστανός-πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρ
τος. Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. Το αγ
γείο κάλυπτε αραιό, θαμπό μαύρο γάνωμα που

217. Για χρυσά κοσμήματα σε μορφή εντόμων, πρβλ. Marshall, B M C  J ew ellery , αριθ. 1239, πίν. XIV. Για απομιμήσεις κοσμη- 
μάτων σε πηλό που αρχίζουν από τον 4ο αι. π.Χ., βλ. ό.π., ο. 243 κ.ε.· I. Blank, A n tik e  W elt (1976), ο. 19 κ.ε.

218. M.J. Price, T h e C o in a g e  in th e  N a m e  o f  A le x a n d e r  th e  G re a t a n d  P h ilip p  A rc h id a e u s . A  B ritish  M u se u m  C a ta lo g u e ,  Ζυρΐ- 
χη/Λονδίνο 1991, αριθ. 133.

219. O ly n th u s  IX, ο. 183, πίν. 161 S N G ,A N S ,  part 7, M a c e d o n ia  1, αριθ. 15.
220. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Kinch, V ro u lia , πίν. 32, αριθ. fl· Η. Walter - K. Vierneisel,/1M 74 (1959), πίν. 62· Walter- 

Karydi, S a m o s  VI, 1, αριθ. 338, πίν. 41 · Isler, S a m o s  IV, αριθ. 593, πίν. 70· Pierro, C e r a m ic a  “io n ic a  ”, αριθ. 4, πίν. XIV και για τον 
τύπο, ο. 24-26 με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία (τύπος Α1). Επίσης, Μ. Martelli Cristofani, στο L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  

l'E s t, εικ. 64.
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έχει απολεπιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, εκτός 
από την εσωτερική επιφάνεια όπου σώζεται κα
λύτερα. Τέλη του 7ου αιιύνα π.Χ.::ι.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 729, Π ίν. 90γ 
Ύψ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. ΣυγκολλήΟηκε η μία λαβή 
και παρουσιάζει μερικές αποκρούσεις στο χεί
λος. Τα χροψιατα της διακόσμησης έχουν απολε
πιστεί σε πολλά σημεία. Στο εσωτερικό του αγ
γείου, μαύρο γάνωμα. Στην εξωτερική επιφά
νεια, κάτω από το χείλος, ζώνη με κατακόρυφες 
γραμμές. Στο σώμα, ανάμεσα σε δύο γραμμές, 
μια πλατιά ζώνη, όπου παριστάνονται με την τε
χνική της σκιαγραφίας τρία ζώα που τρέχουν 
προς τα δεξιά. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος221 222 223.

4. Κορινθιακή κοτυλίσκη 730, Π ίν. 90ε 
Ύψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπουν μεγάλα τμήματα του 
χείλους και του σώματος καθιός και η μία λαβή. 
Η διακόσμησή της όμοια με της προηγουμένης.

5. Κορινθιακή κοτυλίσκη 731, Π ίν. 90στ 
Ύψ. 0,031, διάμ. βάσ. 0,025 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται περίπου η μισή. Τα 
χρώματα είναι απολεπισμένα. Στο εσωτερικό, 
μαύρο γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από χείλος, ζώ
νη με κατακόρυφες γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα 
καλύπτεται με ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. 
Μέση κορινθιακή περίοδος.

6. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 732, Π ί ν. 90δ 
Ύψ. 0,063 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι απολεπισμένα. Στην πάνω ορι
ζόντια επιφάνεια του χείλους, οκτάφυλλος ρό
δακας στο χριύμα του πηλού σε μαύρο βάθος. 
Στην κατακόρυφη επιφάνειά του, πλέγμα με 
μαύρες γραμμές. Στην εξωτερική επιφάνεια της 
λαβής, τέσσερις οριζόντιες γραμμές. Στο σοφία, 
μπροστά, τετράφυλλο κόσμημα από τέσσερα 
λογχοειδή φύλλα διαγιύνια τοποθετημένα και 
ανάμεσά τους, οριζόντια, δύο οξυκόρυφα φύλλα

με πλέγμα και κάθετα, πάνω, φυλλάρια και κά- 
ταη τρία γλιυσσοειδή κοσμήματα. Στον ιύμο, δε
ξιά και αριστερά, από μία σειρά φυλλαρίων. 
Στην πίσω όψη, κάτω από τη λαβή, εξάφυλλος 
ρόδακας. Μέση κορινθιακή περίοδος22’.

7. Χάλκινος δακτύλιος 926, Π ίν. 90ζ 
Διάμ. 0,017 μ.
Ακέραιος. Πολύ διαβρωμένος. Πρόκειται για 
έναν απλό, λεπτό κρίκο από σύρμα κυκλικής 
διατομής.

8. Χάντρα από υαλόμαζα 942, Π ίν. 90η 
Διάμ. 0,008 μ.
Έ χει μορφή εχίνου και φέρει στο κέντρο οπή. 
Αποτελείται από σκούρη καστανή πάστα και 
τρεις κίτρινες γραμμές.

Χρονολόγηση: Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1469, Σχέδ .  ΧΙΙ ,Πίν.91δ

Θέση: Οικόπεδο 9, τρίγιονο 1, κοντά στη βόρεια 
πλευρά του οικοπέδου.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πιθάρι, μήκους 
2,20 και πλάτους 1,24 μ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 1,40 μ. 
Κτερίσματα: Ανάμεσα στα οστά των κάτω άκρων 
βρέθηκε το σιδερένιο δαχτυλίδι 1356 και δίπλα 
στο αριστερό μηριαίο βρέθηκαν μια σιδερένια 
και μια χάλκινη στλεγγίδα (1363,1364).

1. Σιδερένιο δαχτυλίδι 1356. Π ίν. 91α 
Διάμ. 0,025, μήκ. σφενδόνης 0,03 μ. 
ΣυγκολλήΟηκε. Αποτελείται από λεπτό κυκλι
κής διατομής κρίκο και έχει μεγάλη ελλειψοειδή 
σφενδόνη. Η επιφάνεια πολύ διαβρωμένη.

2. Τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας 1363, Π ίν. 91 β 
Μήκ. 0,15 μ.
Σώζεται ολόκληρη η λαβή και μέρος της ξύ
στρας. Πάνω στην αναδίπλιυση της λαβής, ίχνη 
υφάσματος.

221. Για τον τύπο, βλ. σ. 228. Πρβλ. επίσης Β. Schlorb-VierneiselMM 81 (1966), πίν. 16, αριθ. 5.17· Zcigora 2, πίν. 129, σ. 198.
222. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA, Madrid, Museo Arcqueológico Nacional 1. Ill C, πίν. 1, αριθ. 6- Délos XVII, πίν. 58, 

αριθ. 109· Corinth XV, III, πίν. 53, αριθ. 1290 (με βιβλιογραφία).
223. Boardman - Hayes, Tocia I, πίν. 9, αριθ. 73, σ. 22 και Corinth XIII, σ. 114.
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3. Δυο θραύσματα χάλκινης στλεγγίδας 1364, 
Π ίν. 91γ
Μήκ. α. 0,08, β. 0,055 μ.
Προέρχονται από την ξύστρα.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στα τέλη του 5ου-αρχές 
του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1470, Σχε"δ. VII, Π ίν. 92β

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, κάτω από τον τάφο 
1370, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Κομμάτια από κρανίο 
παιδιού.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 738 και δύο κοτυλίσκες (739, 740).

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 738, Π ίν. 92α 
Ύψ. 0,048 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, δύο ομόκεντροι κύκλοι. 
Στον ώμο, σχηματοποιημένα φυλλάρια ακτινω
τά τοποθετημένα. Στο σώμα, εμπρός, διακόσμη- 
ση από δύο αντιθετικά ανθέμια σε οριζόντια 
διάταξη, που έχουν αποδοθεί με ιώδες χρώμα 
και βγαίνουν από βλαστούς με «δεσμό». Στο κά
τω μέρος του αγγείου, μια σπείρα από μαύρη 
γραμμή. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος“3 4 224.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 739, Π ίν. 92α 
"Υψ. 0,036, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα του χείλους. Στο εσω
τερικό, καστανόμαυρο γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω 
από το χείλος, ζώνη με κατακόρυφες γραμμές. Το 
υπόλοιπο σώμα καλύπτεται με ανισοπαχείς οριζό
ντιες γραμμές. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος225.

3. Κορινθιακή κοτυλίσκη 740, Π ίν. 92α 
"Υψ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,066 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από τρία κομ
μάτια. Τα χρώματα της διακόσμησης απολεπι
σμένα. Στο εσωτερικό, καστανόμαυρο χρώμα. 
Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, ζώνη με κατα
κόρυφες γραμμές. Στο υπόλοιπο σώμα, μια πλα-

τιά ζώνη, που ορίζεται πάνω από μία και κάτω 
από τρεις οριζόντιες γραμμές με τρία ζώα που 
τρέχουν προς τα δεξιά. Πρώιμη κορινθιακή πε
ρίοδος226.

Χρονολόγηση: Γύρω στο 600 π.Χ.

Τάφος 1471, Σχε"δ. VII, Π ίν. 93α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, κάτω από τον τάφο 
1370, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιο ήταν στραμμένο προς τα δυτικά και το έφρα
ζε μια λεπτή σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1472, Σχε"δ. VII, Π ίν. 93α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το αγ
γείο βρέθηκε σπασμένο. Το στόμιο ήταν στραμ
μένο προς τα ανατολικά και το έφραζε μια σχι- 
στόπλακα. Πάνω στη σπασμένη ράχη του αγγεί
ου είχε τοποθετηθεί μια σχιστόπλακα, πάνω από 
αυτήν μια μεγάλη πέτρα και μια τρίτη στο πλάι. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1473. Σχε"δ. VII, Π ίν. 93α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 9, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το πάνω μέρος βρέθηκε σπασμένο και 
το υπόλοιπο είχε πολλά ραγίσματα. Στο σώμα, 
διακόσμηση από οριζόντιες ταινίες. Το στόμιο 
ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά και το έφρα
ζε μια μικρή σχιστόπλακα. Μπροστά από το 
στόμιο και σε απόσταση λίγων εκατοστών βρέ
θηκαν τρεις μικρές πέτρες.

224. Για το σχήμα, πρβλ. τον αρύβαλλο αριθ. 433 στο Corinth XV, III, πίν. 23. Για το κόσμημα, βλ. Payne, NC, σ. 150-152.
225. Πρβλ. Corinth XV, III, πίν. 62, αριθ. 1485* Délos XVII, πίν. 58, αριθ. 97.
226. Boardman - Hayes, Tocra I, πίν. 25, αριθ. 352· Délos XVII, πίν. 58, αριθ. 109.



Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1474

Θέση: Οικόπεδο 49, κοντά στην ανατολική πλευ
ρά του τετραγώνου 8, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα κομμάτια οστών 
παιδιού.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με δύο 
πήλινα ειδώλια (779, 780).

1. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής
779, Π ίν. 93β 
Ύψ. 0,153 μ.
Πηλός καστανός με αποχρώσεις σκούρες και 
ανοιχτόχρωμες από το ψήσιμο. Ακέραιο. Πα
ρουσιάζει ορισμένες αποκρούσεις στο στήθος, 
τα άκρα των χεριών και στα γόνατα. Η μορφή 
κάθεται σε θρόνο, πατάει σε υποπόδιο και έχει 
τα χέρια πάνω στα γόνατα. Στο κεφάλι φοράει 
πόλο και καλύπτρα. Η μπροστινή όψη είναι από 
μήτρα, ενώ η πίσω, αδιαμόρφωτη, είναι πλασμέ
νη με το χέρι. Κάτω, οπή εξαερισμού. Ανατολι
κού εργαστηρίου. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ.227.

2. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής
780, Π ίν. 93γ 
"Υψ. 0,13 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιο. 
Παριστάνεται γυναικεία μορφή καθισμένη σε 
θρόνο με τα χέρια πάνω στα γόνατα. Στο κεφάλι 
φοράει στεφάνη και καλύπτρα. "Ιχνη κόκκινου 
χρώματος στο χιτώνα, ανάμεσα στα σκέλη. Κά
τω, οπή εξαερισμού. Ανατολικού εργαστηρίου. 
Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.228.

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 49, στη νότια πλευρά του τετρ. 
8, κάτω από λίθινη κατασκευή.
Τρόπος ταφής: Καύση. Βρέθηκαν λίγα καμένα 
οστά μαζί με στάχτες και καμένα χώματα. Η λί
θινη κατασκευή θα πρέπει να είναι άσχετη με 
την ταφή και πιθανότατα αποτελούσε θεμέλιο 
νεότερου κτηρίου.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Το λιγοστά καμένα 
οστά ανήκαν σε ενήλικα.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το χάλ
κινο κάτοπτρο 906.

Χάλκινος δίσκος κατόπτρου 906, Π ίν. 93δ 
Διάμ. 0,114 μ.
Σε ένα σημείο της περιφέρειάς του έχει ένα 
σπάσιμο. Στην εξωτερική επίπεδη επιφάνεια, 
ισχυρή διάβρωση και οξείδωση σε χρώμα πρά- 
σινο-βυσσινί. Στην εσωτερική κοίλη πλευρά, κο
ντά στο κέντρο, δύο ομόκεντροι εγχάρακτοι κύ
κλοι και ένας τρίτος κοντά στο πέρας του δί
σκου. Β' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.229.

Χρονολόγηση: Β' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1476, Σ χ ε" δ. VII, Π ίν. 94α

Θέση: Οικόπεδο 49, τετρ. 6, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε πήλινη πρόχου. 
Είναι άβαφη και λείπει μεγάλο μέρος του σάγμα
τος, σχεδόν το μισό. Το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα δυτικά και το έφραζε μια σχιστόπλακα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1477, Σ χ ε" δ. IV, Π ίν. 84β, 94β

Θέση: Οικόπεδο 49, στη δυτική προέκταση του 
τετρ. 3, β' στρώμα ταφών.

Τάφος 1475

227. Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 2120, σ. 514, πίν. 96· C la ra  R h o d o s  III, εικ. 118, σ. 126· Higgins, B M C  I, αριθ. 69, σ. 51, πίν. 
14- Mollard-Besques, C a ta lo g u e  I, αριθ. Β 202, σ. 36, πίν. XXVl· Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 26, 28, σ. 154, πίν. 97· Α Δ  18 
(1963) Χρονικά, πίν. 294α· G. Schneider-Herrmann, B A B e sc h  S u ppl. 1,1975, αριθ. 7, πίν. 4. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, 
σ. 43, αριθ. 5.

228. Γ ια τον τύπο βλ. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 43, αριθ. 2. Γ ια ανάλογα παραδείγματα, βλ. O ly n th u s  VII, αριθ. 206, 207, σ. 58, 
πίν. 26· Margreiter,H//-Tgz/7« II, 3, πίν. 9, αριθ. 147, 148" Kobylina Ι-ΙΙ, πίν. 7, 1· Bell, M o rg a n tin a  I, αριθ. 10, πίν. 5.

229. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 900/Τ1398.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκοφά
γο. Είχε κατεύθυνση Α-Δ. Στο περιχείλωμα, εξωτε
ρικά, διακόσμηση από ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο. 
Το κάλυμμά της, που αποτελείται από δυο μέρη και 
έχει ακρωτήρια στις στενές πλευρές, βρέθηκε σπα
σμένο και εν μέρει βυθισμένο στο εσωτερικό. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1478, Σχέδ .  VI, Π ίν. 66α

Θέση: Οικόπεδο 49, στο όριο των τετραγώνων 4 
και 6, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1382, γ' στρώ- 
μα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ανατολικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1479

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
5, 6 και 8, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Καύση. Η ταφή βρέθηκε διαλυ
μένη, καθώς αποκαλύφθηκε σχεδόν επιφανεια
κά όπου τα χώματα ήταν αναμοχλευμένα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Μέσα στα χώματα 
βρέθηκαν σκόρπια καμένα οστά ενήλικα. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1480

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο του σκάμματος 
της ΒΑ πλευράς του τετρ. 10, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Κομμάτια οστών δια
λυμένου σκελετού.

Κτερίσματα: Από τα χώματα της ταφής συλλέ- 
χθηκαν θραύσματα ενός ληκυθίου (1245) και 
ενός σκυφιδίου (1246).

1. Τμήμα ερυθρόμορφου ληκυθίου 1245, Π ίν. 97α 
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Σώζεται το μισό 
περίπου αγγείο. Από την ερυθρόμορφη διακό- 
σμηση διατηρείται ένα ανθέμιο στην κύρια όψη. 
Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. Αρχές του 
4ου αιώνα π.Χ.230.

2. Θραύσματα μελαμβαφούς σκυφιδίου 1246 
Το μεγαλύτερο έχει διαστάσεις: Ύψ. 0,043, πλ. 
0,05 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Α' μισό του 4ου αιώ
να π.Χ.231.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1481, Σχέδ .  VIII, Π ίν. 97β, γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, πάνω από τους τά
φους 1584 και 1548, α' στροόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα 
ανατολικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός 
μισοκατεστραμμένος, μήκους 0,95 μ. 
Κτερίσματα: Στη θέση της κοιλιακής χώρας βρέ
θηκε ένας αστράγαλος, ενο) τρεις άλλοι βρέθη
καν δίπλα στην αριστερή κνήμη (1420α). Επίσης 
βρέθηκαν και τρία σιδερένια καρφιά (1420β).

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1482, Σχέδ .  VIII, Π ίν. 98β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 5 
και 8, πάνω από τον τάφο 1504, α' στριυμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος. Γύρο.) και πάνω στο 
σκελετό βρέθηκαν μικρές ασβεστόπετρες, που 
πιθανόν αποτελούσαν ένα είδος ταφικού περι
βόλου. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι 
στα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διατηρούνται μόνον τα

230. Για τα ληκύθια αυτού του τύπου και τη χρονολόγηση τους, βλ. Γ' μέρος, σ. 245.
231. Βλ. Γ' μέρος, σ. 250, σκύφοι τύπου Α.
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οστά της κνήμης και του μηρού ενός ποδιού κα
θώς και τμήματα από τις φάλαγγες ενός χεριού. 
Κτερίσματα: Στη θέση, όπου οι φάλαγγες τιυν 
δαχτύλων, βρέθηκε το χάλκινο δαχτυλιδι 1255.

Χάλκινο δαχτυλίδι 1255, Σχέδ .  38, Π ίν. 98α 
Διάμ. 0,019 μ.
Ακέραιο. Πρόκειται για έναν κρίκο, που αποτε- 
λείται από στέλεχος ανισοπαχές, ελλειψοειδούς 
διατομής. Η επιφάνεια είναι ελαφρώς διαβρω- 
μένη. Τύπος διαδεδομένος στην κλασική κυρίως 
περίοδο.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 5ο αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1483

Θέση: Οικόπεδο 117, στη δυτική γωνία του τετρ. 1, 
α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα κομμάτια οστών. 
Κτερίσματα: Μαζί με τα οστά βρέθηκε η τριφυλ- 
λόστομη κορινθιακή οινοχόη 1275 και έντεκα 
αστράγαλοι (1406).

Τριφυλλόστομη κορινθιακή οινοχόη 1275, Π ίν. 98γ 
Ύψ. (με τη λαβή) 0,18, διάμ. βάσ. 0,135 μ. 
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια και συμπληρώθηκαν δύο τμήματα του σάγ
ματος και ένα τμήμα στο λαιμό. Το γάνωμα και 
τα χρίσματα της διακόσμησης είναι πολύ απολε
πισμένα. Το στόμιο, ο λαιμός και η λαβή καλύ
πτονταν με γάνωμα μαύρο έως κοκκινωπό. Στο 
σημείο όπου ενοίνεται ο λαιμός με το σιομα 
υπάρχει μια οριζόντια ταινία. Η επιφάνεια του 
ώμου διακοσμείται με σχηματοποιημένα φύλλα 
ακτινωτά τοποθετημένα γύρω από το λαιμό, που 
αποδίδονται με χάραξη. Στο πάνω μέρος του 
σώματος, μια πλατιά ζώνη με ζώα: στο μέσον, 
απέναντι από τη λαβή, ένα υδρόβιο πουλί με 
ανοιγμένα τα φτερά. Δεξιά του, ένα λιοντάρι 
και ένας αίγαγρος και αριστερά ένα άλλο λιο

ντάρι και ένα δεύτερο πουλί. Κάτω από τη λαβή, 
ένας πάνθηρας. Μεγάλη χρήση χάραξης. Ιιόδες 
χρίσμα χρησιμοποιήθηκε στα φτερά του πουλι
ού, στα λιοντάρια και τον πάνθηρα. Τα κενά 
ανάμεσα στα ζώα γεμίζουν με ρόδακες και στιγ
μές. Κάτω από αυτή τη ζωφόρο υπάρχει μια 
πλατιά οριζόντια ταινία, ενώ το κάτω μέρος του 
σώματος διακοσμείται με ακτινωτό κόσμημα. 
Ανήκει στον τύπο της οινοχόης με πλατιά ται
νιωτό) λαβή232, που είναι πολύ διαδεδομένος κα
τά τη μέση κορινθιακή περίοδο233. Το αγγείο 
βρίσκεται πολύ κοντά στα έργα του Ζωγράφου 
της Βοστώνης Ε471234. 580-570 π.Χ.

Χρονολόγηση: Γύρω) στο 570 π.Χ.

Τάφος 1484

Θέση: Οικόπεδο 117, στο ΒΔ όριο του τετρ. 13, 
α' στροίμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δίγα σκόρπια οστά. 
Κτερίσματα: Από τα χιυματα μαζί με τα οστά 
συλλέχθηκαν μερικά όστρακα που συγκολλή
θηκαν και αποτέλεσαν τμήμα ενός κανθάρου 
(1007).

Ιωνικός κάνθαρος 1007, Σ χ έ δ. 11, Π ί ν. 98δ 
Ύψ. 0,092 μ.
Πηλός γκρίζος. Σώζεται λίγο περισσότερο από 
το μισό αγγείο. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια. Σε μερικά σημεία της επιφάνειας διατη
ρείται μαύρο θαμπό γάνωμα. Έ χει βάση επίπε
δη, ελαφρά κυματοειδές σε κατατομή σώμα και 
χείλος ανοιχτό προς τα έξω). Είναι ελαφρά πα
ραμορφωμένο με διαστρεβλωμένα τοιχισματα 
από το τβήσιμο. Ανήκει στα λεγάμενα ιωνικά 
δικ^ύετο και μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη 
του 6ου αιώνα π.Χ.235.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

232. Για τον τύπο, βλ. Payne. N C , a .  315, αριθ. 1130 κ.ε. κ α ι C V A , T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  I n s titu ts  d e r  

U n iv e rs itä t  1, o. 56-57, πίν. 29, αριθ. 5-8.
233. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Βλ. CVA. P a ris . B ib lio th è q u e  N a tio n a le  1, πίν. 9, αριθ. 8, ΙΟ- C V A . H e id e lb e r g , 

U n iv e rs itä t  1, πίν. 15, αριθ. 1-2- C V A , O x fo rd , A s h m o le a n  M u se u m  2. Ill C, πίν. 5. αριθ. 17' C V A , B a ltim o r e , R o b in s o n  C o lle c tio n  1, 
πίν. 16, αριθ. l· C V A , B a se l, A n tik e n m u s e u m  1, πίν. 15, αριθ. 5.

234. Amyx, C V P , o . 2 2 1 ,  πίν. 91, αριθ. 1-2.
235. Boardman, E m p o r io ,  αριθ. 889, πίν. 65. Πρβλ. επίσης C la ra  R h o d o s  III, σ. 207, αριθ. 10791, εικ. 204.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο σκελετός είχε κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ και τον 
«όριζαν» δεξιά και αριστερά μικρές ασβεστό- 
πετρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
πιθανόν κοριτσιού, μήκους 0,65 μ., μέτρια διατη
ρημένος.
Κτερίσματα: Ο γυάλινος σφαιρικός αρύβαλλος 
1008 ήταν ανάμεσα στα πόδια. Στο μέρος της 
κοιλιάς βρέθηκαν δύο πήλινες προτομές (1150, 
1151) και το πήλινο ειδοολιο 1152. Το περίαπτο 
1215 στην περιοχή του λαιμού και είκοσι εννέα 
αστράγαλοι (1410) δίπλα στη λεκάνη.

1. Γυάλινος σφαιρικός αρύβαλλος 1008, Π ίν. 99δ 
Ύψ. 0,055 μ.
Ακέραιος. Η κύρια διακόσμηση στο μέσον του 
σώματος αποτελείται από τρεις ανισοπαχείς 
γαλάζιες ζιγκ ζαγκ γραμμές που ανάμεσά τους 
έχουν λεπτές κίτρινες. Μια κίτρινη γραμμή πε
ριτρέχει το χείλος και μια άλλη, που ξεκινά από 
τη μια λαβή, ελίσσεται γύρω από το λαιμό και 
καταλήγει διακλαδισμένη σε τρεις πάνω στον 
(ύμο. Στο κάτω μέρος του σώματος, δύο οριζό
ντιες γραμμές, μία γαλάζια και μία κίτρινη. Το 
υπόλοιπο είναι από μπλε γυαλί. Α' μισό του 5ου 
αιώνα π.Χ.236.

2. Πήλινη γυναικεία προτομή 1150, Π ίν. 99α 
Ύψ. 0,115 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιη, 
με μικρές αποκρούσεις στη μύτη, το πάνω μέρος 
της στεφάνης και στην απόληξη ακριβώς πίσω 
από τα αυτιά. Στο πάνω μέρος, οπή ανάρτησης. 
Στο κεφάλι φοράει στεφάνη, που αφήνει στο μέ
τωπο να φαίνονται τα μαλλιά, τα οποία δηλώνο
νται ανάγλυφα. Στα αυτιά φοράει δισκόμορφα

Τάφος 1485, Σ χ έ δ .  VIII, Πΐν .  99στ ενώτια. Όλη την επιφάνεια κάλυπτε καστανό- 
φαιο επίχρισμα που έχει απολεπιστεί. Μπορεί 
να χρονολογηθεί στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 
συγκρινόμενο με παρόμοια παραδείγματα που 
βρέθηκαν στη Ρόδο και την Κρήτη237. Πιθανόν 
ανατολικού εργαστηρίου.

3. Πήλινη γυναικεία προτομή 1151, Πίν.  99β 
Ύψ. 0,12 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από τρία κομμάτια και συμπληρώθηκαν ορισμέ
να τμήματα πίσω και πάνω από το δεξί αυτί. Στο 
πάνω μέρος, οπή ανάρτησης. Τα μαλλιά χωρί
ζουν πάνω από το μέτωπο αριστερά και δεξιά σε 
δύο ομάδες βοστρύχων, που δηλώνονται ανά
γλυφα και καταλήγουν στα αυτιά με τα δισκό- 
μορφα ενώτια. Στο κεφάλι φοράει στεφάνη238. 
Πιθανόν ντόπιου εργαστηρίου.

4. Πήλινο ειδώλιο κόρης 1152, Π ίν. 99γ 
Ύψ. 0,164 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος και σε μερικά σημεία 
σκούρος καστανός από αποτυχημένο ψήσιμο. 
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Η επιφάνεια 
αρκετά διαβρωμένη, με αποτέλεσμα να μην δια- 
κρίνονται πια οι λεπτομέρειες, όπως οι πτυχώ
σεις του ενδύματος και τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου. Η μορφή παριστάνεται όρθια σε 
στάση κατενώπιον πάνω σε χαμηλή ορθογώνια 
πλίνθο, η οποία με τη σειρά της πατάει σε μεγά
λη ορθογώνια βάση. Προβάλλει το αριστερό πό
δι σε ελαφρό διασκελισμό και με το αριστερό 
χέρι ανασύρει το χιτώνα. Πάνω από το χιτώνα 
φοράει ιμάτιο που πέφτει πάνω από το δεξί χέ
ρι, το οποίο λυγίζει και έρχεται πάνα» στο στήθος 
κρατούντας καρπό ή άνθος -άγνωστο, καθώς η 
επιφάνεια είναι πολύ φθαρμένη στο σημείο αυ
τό. Τα μαλλιά δηλούνονται ανάγλυφα και πλαι
σιώνουν το πάνω μέρος του προσώπου. Στο κε-

236. Harden, G re e k  a n d  R o m a n  G la s s ,  αριθ. 223, πίν. ΧΙΓ Almagro,A m p u ñ a s  I, σ. 82, εικ. 54, αριθ. 6, σ. 179, εικ. 151, αριθ. 4 
και πίν. V, αριθ. 10· C o lle z io n e  C o llis a n i,  αριθ. 267, πίν. 41· Th.E. Haevernick, B eiträ g e  z u r  G la sfo rsc h u n g . D ie  w ic h tig s ten  A u fs ä tz e  

v o n  1 9 3 8  b is  1 9 8 1 , Mainz 1986, σ. 159. αριθ. 2, πίν. 7- D e  C a r th a g e  à K a ir o u a n ,  αριθ. 60· Filow, T re b en isc h te , εικ. 112, αριθ. 3- 
Notarianni, V etri a n tic h i,  αριθ. 13.

237. Higgins, B M C  I, αριθ. 135 σ. 68, πίν. 25' Croissant, P r o to m é s ,  αριθ. 6, πίν. 4, σ. 40-42, τύπος Α4/2 (την προτομή αυτή ο 
Croissant τη συγκρίνει με έργα πλαστικής από τη Σάμο και τη συσχετίζει με την περιοχή αυτή)· Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 2447 a, 
b, σ. 594, πίν. 114- O ly n th u s  VII, πίν. 4, αριθ. 9· Kobylina Ι-ΙΙ, πίν. 23, F Kobylina III-IV, πίν. 37, αριθ. 2.

238. Για την απόδοση rav μαλλιών με βαθιές αυλακώσεις, βλ. και τις προτομές που βρέθηκαν στις εκβολές του Δούναβη 
(Kobylina III-IV, πίν. 39, αριθ. 4 και πίν. 46, αριθ. 1).
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φάλι φοράει στεφάνη23'. Πιθανόν ροδιακού ερ
γαστηρίου. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.24".

5. Μικροσκοπικό χάλκινο αρυβαλλόσχημο πε
ρίοπτο 1215, Π ίν. 99ε 
Ύψ. 0,007 μ.
Είναι κοίλο εσωτερικά και αποτελείται από δυο 
μέρη. Το κάτω σχεδόν ημισφαιρικό και το πάνω, 
όπου και η οπή για την ανάρτηση, κυλινδρικό. 
Στο σημείο όπου τα δυο μέρη ενώνονται υπάρ
χει μικρό κυμάτιο ημικυκλικής διατομής. Ο τύ
πος είναι γνωστός κυρίως στον 6ο π.Χ. αιώνα 
αλλά συναντάται και στον 5ο239 240 241.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1486, Σ χ έ δ. VIII, Π ί ν. ΙΟΟβ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά οστά παιδιού. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τη λή
κυθο 1061.

Αττική μελανόμορφη λήκυθος 1061, Πίν.  100α 
Ύψ. 0,211, διάμ. χείλ. 0,047 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλήθηκε 
και συμπληρώθηκαν τμήματα του λαιμού και του 
ώμου καθώς και ένα μεγάλο μέρος του σώμα
τος. Μαύρο γάνιομα, αρκετά απολεπισμένο, 
στην εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια 
του χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια της λα
βής, στο κάτω μέρος του σώματος και στην πά
νω οριζόντια επιφάνεια της βάσης. Στον ώμο 
υπάρχει ακτινωτό κόσμημα και κοντά στο λαιμό 
φυλλάρια. Ακριβώς κάτω από τον ώμο, δύο σει
ρές στιγμών ανάμεσα σε δύο λεπτές οριζόντιες 
γραμμές. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματος

καταλαμβάνει μια πλατιά ζώνη που ορίζεται 
από δύο οριζόντιες γραμμές. Στη ζώνη αυτή 
βρίσκεται η παράσταση: πάνω σε κλίνη κάθεται 
μισοξαπλωμένη μια μορφή, ενώ μια άλλη όρθια 
μπροστά της παίζει διπλό αυλό. Από τη δεύτερη 
μορφή σώζεται το πάνω και το κάτω μέρος. Κλα
διά κισσού πάνω από την ξαπλωμένη μορφή και 
από τον αυλητή. Χρήση χάραξης για την απόδο
ση των πτυχώσεων των ενδυμάτων. Η λήκυθος 
ανήκει στο εργαστήριο του ζωγράφου του Αίμο- 
να και χρονολογείται στα 480-470 π.Χ.242.

Χρονολόγηση: Γύρω στα 470 π.Χ.

Τάφος 1487, Σχέδ .  VIII, Πίν.  101α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
1 και 2, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
μήκους 0,62 μ., μισοκατεστραμμένος. 
Κτερίσματα: Στα πόδια του νεκρού βρέθηκε η 
κύλικα 1009 και δεκαεννέα αστράγαλοι (1405, 
1416).

Κύλικα τύπου Ρήνειας 1009, Π ίν. 101 β 
Ύψ. 0,029, διάμ. χείλ. 0,08 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συγκολλήθη
καν οι λαβές. Φέρει γάνωμα καστανόμαυρο 
στιλπνό, σε μερικά σημεία απολεπισμένο. Στο 
χρώμα του πηλού έχουν μείνει η εσωτερική επι
φάνεια των λαβών και η κάτω επιφάνεια της βά
σης, όπου υπάρχουν δύο ομόκεντροι μαύροι κύ
κλοι και μια κηλίδα στο κέντρο243. Γύρω στα 440- 
420 π.Χ.244.

Χρονολόγηση: Γύρω στα 420 π.Χ.

239. Για τον τύπο, βλ. Winter, D ie  T ypen  I, o. 107, αριθ. 4.
240. Higgins, B M C  II, αριθ. 116, o. 63, πίν. 22.
241 .P e m c h o m  I, πίν. 79, αριθ. 16,18, σ. 178 και πίν. 84, αριθ. 39 (χρυσό)· Philipp, OFXIII, αριθ. 1315, πίν. 82' C. Rolley, B C H  

S u pp l. 9, 1984, αριθ. 38, εικ. 13. Για τον τύπο και την εξελιξή του, βλ. Philipp, O F  XIII, σ. 366 κ.ε.
242. Πρβλ. CP74, Z ü r ic h , Ö ffe n tlic h e  S a m m lu n g e n  Ι,πίν. 19, αριθ. 16-18‘Æd 28 (1973) Χρονικά, πίν. 348α (απάτη Ναύπακτο)· 

C V A , G e n è v e . M u sé e  d 'A r t e t  c l'H isto ire  2, πίν. 75, αριθ. 7-9· Α Δ  30 (1975) Χρονικά, πίν. 165β· Froning, M u se u m  F o lk w a n g E s s e n ,  

αριθ. 68, σ. 171. Για το εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονα, βλ. Haspels, A B L ,  σ . 130, κ.ε., 241 κ.ε.· Beazley,A B V ,  σ . 538 κ.ε.· 
ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 269 κ.ε.· Kurtz.AIFL, σ. 150 κ.ε.

243. Για τον τύπο, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 100 κ.ε.
244. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. O ly n th u s  XIII, πίν. 210, αριθ. 650, 651, σ. 328· A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 21, αριθ. 455, σ. 

267’ Μυλωνάς, ZIMÍ Α', σ. 342, αριθ. 557, πίν. 334-Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 34 (με βιβλιογραφία), 39, 95 (Μ. Τιβε'ριος)· K e r a m e ik o s  IX, πίν. 
37, αριθ. 279.4· C o rin th  XIII, πίν. 47. αριθ. 256.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1493, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Ο νεκρός είχε τοπο
θετηθεί με το κεφάλι στα ΒΔ, αντίθετα με τη συ
νηθισμένη θέση. Η ταφή καταστράφηκε κατά 
ένα μεγάλο μέρος από τον τάφο 1493. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σώζονται τα οστά των 
ποδιών, λίγα κομμάτια των οστών της λεκάνης, 
των πλευρών και του ενός χεριού.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
ασημένιο κρίκο-περίαπτο 1202, το περιδέραιο 
1221 και με τον χάλκινο δακτύλιο 1252.

1. Ασημένιος κρίκος 1202, Π ίν. 101γ 
Διάμ. 0,017 μ.
Πρόκειται για ένα στριφτό σύρμα που σχηματί
ζει έναν μεγάλο κρίκο, ο οποίος κρέμεται από 
έναν μικρότερο για την ανάρτηση. Είναι λίγο 
στρεβλωμένος και η επιφάνεια διαβρωμένη. 
Αποτελεί κόσμημα πρόχειρης κατασκευής245.

2. Περίαπτα από περιδέραιο 1221, Π ίν. 101δ 
Πρόκειται για μια οστέινη χάντρα και δύο κοχύ- 
λια που φέρουν οπές για ανάρτηση246.

3. Χάλκινο δαχτυλίδι 1252, Σ χ έ δ. 38, Π ίν. 101ε 
Διάμ. 0,026 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από έναν ανισοπαχή κρί
κο ελλειψοειδούς διατομής. Απλούστατος τύπος 
δαχτυλιδιού πολύ συνηθισμένος κατά την αρχαϊ
κή και την κλασική περίοδο.

Χρονολόγηση: Γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1489

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, α' στράψα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα σκόρπια οστά. 
Κτερίσματα: Βρέθηκαν τέσσερα σιδερένια καρ
φιά (1423), πολύ διαβρωμένα, κυκλικής διατο- 
μής, και ένα τμήμα ξύλου (1228).

Τάφος 1488, Σχέδ.  VIII Τμήμα ξύλου 1228, Πίν. ΙΟΙστ 
Μήκ. 0,053, πλ. 0,027, πάχ. 0,02 μ.
Φέρει οπή προσήλωσης και έχει χρώμα πρασι
νωπό, πιθανόν από το καρφί. Ίσιος προέρχεται 
από φέρετρο.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1490, Σ χ έ  δ. VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
4 και 7, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαταραγμένος. Την ταφή όριζε 
στα ΒΔ μια πέτρα, ενιύ στην περιοχή της λεκά
νης του σκελετού βρέθηκαν μερικά κομμάτια 
από κεραμίδες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μισοκατεστραμμένος 
σκελετός ενήλικα.
Κτερίσματα: Στην περιοχή όπου τα σπασμένα 
οστά του κρανίου, βρέθηκε το χάλκινο νόμισμα 
1229, που πιθανόν ήταν τοποθετημένο στο στό
μα του νεκρού.

Χάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης 1229, Πίν. 
102α
Εμ. Οκτάκτινο άστρο σε στικτό κύκλο.
Οπ. Ή λιος με σκήπτρο καθισμένος σε σφαίρα. 
Επιγραφή: ΟΥΡΛΝΙΔ ΩΝ / ΓΊΟΛΕΩΣ.
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3 γρ.
Γύρω στο 300 π.Χ.247.

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1491, Σ χ έ  δ. VIII, Πίν.  102ε

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με περίβολο από μεγάλες ασβεστόπετρες. Τη 
ΒΑ πλευρά του περιβόλου αποτελεί κατά το με
γαλύτερο μέρος μια πηλόχτιστη λάρνακα, δηλα
δή ο τάφος 1525, που προηγήθηκε της κατα
σκευής του περιβόλου (Σ χ έ δ. 5). Το εσωτερικό 
είναι στρωμένο με μικρές πέτρες. Μέσα στον

245. Πρβλ./lzl 17 (1961/62) Χρονικά, πίν. 253cr Comstock - Vermeule, ΜΜ, σ. 202, αριθ. 261 (σε δαχτυλίδι).
246. Για κοχΰλια που χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτήματα περιδέραιου, βλ. Almagro, Ampurias I, σ. 70, εικ. 37, αριθ. 7, 8, σ. 

161, εικ. 130, αριθ. 4.
247. SNG.ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 914-917.
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ίδιο περίβολο, εκτός από την ταφή 1491, βρέθη
κε και η ταφική πελίκη 1512. Ο σκελετός είχε 
κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Τα χέρια ήταν σταυρωμέ
να πάνω στην κοιλιά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,34 μ.
Κτερίσματα: Από το καθάρισμα των χωμάτων 
του τάφου συλλέχθηκε το πήλινο ειδώλιο χελώ
νας 1153.

Πήλινο ειδώλιο χελώνας 1153, Π ίν. 102β 
Μήκ. 0,09 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος και κατά τόπους σκού
ρος καστανός από ατελές ψήσιμο. Ακέραιο. 
Αντίθετα με τον συνηθισμένο τύπο, στο ειδώλιο 
τούτο η χελώνα παριστάνεται σε κίνηση, στρέ
φοντας το κεφάλι προς τα δεξιά. Μολονότι η 
επιφάνεια είναι σχετικά φθαρμένη, διακρίνεται 
η εξαιρετική απόδοση του κελύφους με ανάγλυ
φο τρόπο. Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Ο τύπος 
είναι πολύ διαδεδομένος και προέρχεται κυ
ρίως από εργαστήρια της Αττικής και της Κόριν
θου248.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1492, Σχέδ.  VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
2 και 5, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1493, α' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Έ χει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ και βρέθηκε μισο- 
κατεστραμμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα οστών από 
τα πόδια και το στέρνο.
Κτερίσματα: Κοντά στην περιοχή των ποδιών 
βρέθηκαν σαράντα ένας αστράγαλοι (1408), του 
στήθους, τέσσερα χάλκινα περίαπτα (1219) και 
της λεκάνης, το πήλινο ειδώλιο 1164.

1. Πήλινο ειδώλιο πιθήκου 1164, Π ίν. 102γ 
Ύψ. 0,086 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Λείπουν τα

χέρια, το ένα από τον αγκώνα και το άλλο από 
το μέσον του πήχη και κάτω. Παριστάνεται κα- 
θιστή μορφή-καρικατούρα με μεγάλη κοιλιά και 
κεφάλι πιθήκου. Τα αυτιά είναι μεγάλα, τεντω
μένα προς τα πλάγια, τα φρύδια έχουν αποδοθεί 
με έντονη πλαστικότητα καθώς και τα ρουθού
νια και το στόμα. Κοίλο εσωτερικά φέρει πίσω 
οπή εξαερισμού. Καμωμένο από μήτρα. Α' μισό 
του 5ου αιώνα π.Χ.249.

2. Τέσσερα χάλκινα περίαπτα 1219, Π ί ν. 102δ 
α. Μήκ. 0,032 μ.
Αποτελείται από στενό πεπλατυσμένο στέλεχος, 
έχει σχήμα Π και στο πάνω μέρος έχει οπή για 
την ανάρτηση, 
β. Μήκ. 0,031 μ.
Έ χει σχήμα ημισελήνου και στο μέσον φέρει 
οπή ανάρτησης. Λείπει το ένα άκρο του. 
γ. Μήκ. 0,027 μ.
Αποτελείται από επίμηκες πεπλατυσμένο έλα
σμα με οπή ανάρτησης, 
δ. Μήκ. 0,021 μ.
Δεν σώζεται ολόκληρο. Αποτελείται από πεπλα
τυσμένο στέλεχος που στενεύει προς το κέ
ντρο250.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1493, Σ χ έ  δ. VIII, Π ίν. 103α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λιθόκτιστο κι
βωτιόσχημο τάφο. Έ χει κατεύθυνση Β-Ν, μήκος 
1,94 και πλάτος 0,82 μ. Το πάχος των λίθων κυ
μαίνεται από 0,16 έως 0,20 μ. και στους αρμούς 
υπάρχει συνδετικό υλικό από άμμο και κονίαμα. 
Από το χτίσιμο του τάφου αυτού καταστράφηκε 
ο σκελετός της ταφής 1488 και εν μέρει της τα
φής 1492.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός αρκετά κα
λοδιατηρημένος, μήκους 1,57 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Η μορφή του τάφου και τα υλικά

248. Πρβλ. Clara Rhodos IV, αριθ. 10731, εικ. 117, σ. 125* CVA, Paris, Bibliothèque Nationale 1, πι'ν. 13, αριθ. 8, 9- Mollard- 
Besques, Catalogue I, αριθ. B 319, σ. 50, πίν. XXXIV· Liepmann, Teiracotten, T 58, σ. 7l· Hoffmann, Ten Centuries, αριθ. 132- 
Thera II, εικ. 276,12- Higgins, BMC I, αριθ. 103 (πλαστικό αγγείο).

249. Πρβλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2391, πίν. 113, σ. 579.
250. Για κάτι ανάλογο, βλ. Hogarth, Ephesus, πίν. IX, αριθ. 13 (χρυσό).
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κατασκευής του τον τοποθετούν στη ρωμαϊκή 
περίοδο.

Τάφος 1494, Σ χ έ δ. VIII, Π ίν. 103β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Τα χέρια του νεκρού 
ήταν παράλληλα προς το σιομα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
μήκους 1,05 μ., σχετικά καλοδιατηρημένος εκτός 
από το κρανίο, του οποίου βρέθηκαν μόνο λίγα 
κομμάτια.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στα μηριαία οστά βρέθη
κε η πήλινη γυναικεία προτομή 1154.

Πήλινη γυναικεία προτομή 1154, Πίν.  103γ 
Ύψ. 0,185 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Το πρόσωπο σχε
δόν κατεστραμμένο με ισχυρές αποκρούσεις 
στο μέτωπο, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Συ
γκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπλη
ρώθηκαν τα σημεία των αρμών και ένα μεγάλο 
μέρος πάνω από το δεξιό στήθος. Κοίλο εσωτε
ρικά φέρει στο πίσω μέρος, στην πλάτη, ορθο
γώνια οπή, ενώ στο πάνω μέρος του κεφαλιού, 
πίσω από τη στεφάνη, κυκλική οπή ανάρτησης. 
Η μπροστινή όψη είναι από μήτρα, ενιό η πίσω 
είναι πλασμένη με το χέρι. Η μορφή παριστάνε- 
ται κατενιόπιον με τους βραχίονες παράλληλους 
προς το σώμα. Στο κεφάλι φοράει πλατιά στε
φάνη, που αφήνει να διακρίνονται τα μαλλιά 
της. Σε πολλά σημεία διατηρείται λευκό επίχρι
σμα που θα πρέπει να κάλυπτε ολόκληρη την 
μπροστινή όψη. Ανήκει στον τύπο της προτομής 
με μπούστο του τέλους του 5ου ή των αρχών του 
4ου αιώνα π.Χ. και πιθανόν προέρχεται από κά
ποιο ντόπιο εργαστήριο2".

Χρονολόγηση: Αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1495, Σ χέδ .  VIII, Πίν. 104α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, α ' στρώμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Βρέθηκε μισοκατε- 
στραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά οστά πλευ
ρών.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το μυ
ροδοχείο 1247.

Μυροδοχείο 1247, Σ χέδ .  30, Πίν. 104β 
Ύψ. 0,083, διάμ. βάσ. 0,033 μ.
Πηλός προρτοκαλέρυθρος, καθαρός. Συγκολ
λήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθη
καν τμήματα του σώματος, του λαιμού και του 
χείλους. Σώμα σφαιρικό, βάση δισκόμορφη, 
λαιμός κοντός και χείλος σε μορφή λοξότμητου 
πλαστικού δαχτυλιδιού. Στον ώμο διακρίνονται 
τρεις οριζόντιες καστανόχροψιες γραμμές. Β' μι
σό του 4ου αιώνα π.Χ.251 252.

Χρονολόγηση: Β' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1496, Σ χέδ .  VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το αγγείο βρέθηκε σπασμένο στη ράχη 
του από όπου λείπει ένα μεγάλο τμήμα. Λείπει 
επίσης και το στόμιο, που ήταν στραμμένο προς 
τα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Στο εσωτερικό του αμφορέα βρέ
θηκαν δύο κοχύλια (1248).

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1497, Σχέδ .  VIII, Π ί ν. 98β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα, που βρέθηκε σπασμένος με το στόμιο 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιόν βρέ
φους.

251. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus IV, αριθ. 332, πίν. 31- Olynthus XIV, πίν. 33, αριθ. 69, σ. 103-104· ΑΔ 29 
(1973/74) Χρονικά, πίν. 599γ (από τα Άβδηρα)· Leyenaar-Plaisier, Tenes cuites, αριθ. 74, σ. 45, πίν. 15 (από τις Αλε'ς)- ΑΔ 31 
(1976) Χρονικά, πίν. 277β (από την Κρήτη)· Kobylina IV, πίν. 43, αριθ. 2.

252. Ως προς το σχήμα μπορεί να συσχετιστεί με ορισμε'να μυροδοχεία που συνήθως είναι μελαμβαφή και φε'ρουν εγχάρα
κτη διακόσμηση σε σχήματα πολυγώνων (Δρουγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, σ. 129).
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Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα δεν βρέθηκε 
τίποτα. Έ ξω όμως από αυτόν και δίπλα του 
ακριβούς βρέθηκε η μικρή χύτρα 1256, που απο
τελεί κτέρισμα εκτός τάφου.

Μικρή χύτρα 1256, Π ίν. 104γ 
Ύψ. θ,046, διάμ. χείλ. 0,053 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλήθη
κε και συμπληρώθηκαν η λαβή και μεγάλο μέρος 
του σώματος. Δεν έχει ιδιαίτερη βάση, το σώμα 
της έχει μορφή πιεσμένου εχίνου και το χείλος 
στρέφεται έντονα προς τα έξω. Το χείλος και το 
σώμα απέναντι από τη λαβή είναι καμένα από τη 
χρήση. Στον ώμο του αγγείου, γραπτή επιγραφή: 
ΑΓΑ..Ν (Αγάθων;). Πιθανόν του 5ου αιώνα π.Χ.253.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1498, Σ χέδ .  VIII, Π ίν. 104δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11 και εν μέρει στο 
14, πάνω από τον τάφο 1520, α' στριύμα ταφούν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Τα χέρια του νεκρού 
ήταν παράλληλα προς το σούμα, ενού πάν<υ του, 
ιδιαίτερα στην περιοχή της λεκάνης, είχαν τοπο
θετηθεί μικρές αργές πέτρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης, μήκους 1,55 μ.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στους μηρούς βρέθηκε το 
μυροδοχείο 1010.

Μυροδοχείο 1010, Π ίν. 104ε 
Ύψ. 0,102 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Ακέραιο. Βάση δα- 
κτυλιόσχημη, σώμα ατρακτόσχημο και χείλος σε 
μορφή λοξότμητου πλαστικού δαχτυλιδιού. 
Άβαφο. Μπορεί να χρονολογηθεί με πιθανότη
τα στον 2ο αιώνα π.Χ.254 255.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 2ο αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1499

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, α' στρούμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά τμήματα οστών. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1500. Σχέδ .  VIII, Π ίν. 105δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, πάνω από τους τά
φους 1509 και 1558, α' στριύμα ταφούν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Αείπει το στόμιό του, που ήταν στραμμέ
νο προς τα ΝΑ και το έφραζε τμήμα άλλου αγ
γείου. Σε μια από τις λαβές του είναι χαραγμένο 
το γράμμα Σ~\
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστιύν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Κτερίσματα δεν βρέθηκαν μέσα στον 
αμφορέα, τον οποίο όμως κάλυπταν τρία θρύσμα- 
τα αττικών ερυθρόμορφων κρατήρων (1499,1500, 
1501), που αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία 
της ταφής.

1. Βάση και τμήμα του σώματος ερυθρόμορφου 
κωδιανόσχημου κρατήρα 1499, Πίν. 105γ 
Ύψ. 0,155, διάμ. βάσ. 0,178 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ο πυθμένας έχει 
αφαιρεθεί για να δημιουργηθεί οπή. Η βάση κα
λύπτεται με μελανό γάνωμα, εκτός από δύο ται
νίες στην κατακόρυφη επιφάνειά της και μία 
γραμμή στο σημείο όπου ενιύνεται με το σώμα. 
Στο τμήμα του σιύματος σιύζεται μαίανδρος και 
το κάτω μέρος μορφής.

2. Τμήμα ερυθρόμορφου κωδιονόσχημου κρατή
ρα 1500, Π ίν. 105α
Ύψ. 0,175, πλ. 0,225 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Σώζεται και μεγάλο τμήμα της 
λαβής. Το γάνωμα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 
απολεπισμένο. Από την παράσταση σιύζεται 
αριστερά το μεγαλύτερο μέρος μιας μορφής με 
χιτώνα και ιμάτιο, που προτείνει το χέρι προς 
μια άλλη μορφή, από την οποία σιύζεται ένα μέ-

253. Πρβλ. ΟΙγΜίιιΐΞ V, αριθ. Ρ48, πίν. 31.
254. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 61. Π 2126. πίν. 53, Π 1471' ΚβιχαηείέοΗ IX, αριθ. 390.1, πίν. 69· Κ. Τσά- 

χος,ΑΑ 32 (1977) Μελέται, πίν. 133α- Ν. Καλτσάς, ΑΔ 38 (1983) Μελέτες, πίν. 21α.
255. Σύμφωνα με πληροφορία του ημερολογίου. Μπορεί, ωστόσο, να πρόκειται και για το γράμμα Μ (Μένδη;).
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ρος του κορμού με το ιμάτιο. Β' μισό του 5ου αι
ώνα π.Χ.256.

3. Τμήμα ερυθρόμορφου κιονωτού κρατήρα 
1501, Πίν.  105β 
Ύψ. 0,17, πλ. 0,20 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τέσσερα κομμάτια. Σε πολλά σημεία φέρει βα
θιά απολεπίσματα. Από την παράσταση σώζεται 
ένα τμήμα. Δεξιά, μια κατακόρυφη ζώνη με δύο 
σειρές στιγμών και μια γραμμή ανάμεσά τους 
ορίζει τη μετόπη. Στο υπόλοιπο σώζεται το με
γαλύτερο μέρος ενός αλόγου με τον ιππέα, που 
κρατάει τα ηνία και δόρυ. Στα πόδια φοράει ψη
λά υποδήματα. Στο κάτω αριστερό άκρο του 
θραύσματος διακρίνεται το πόδι ενός δεύτερου 
αλόγου. Το αγγείο είναι πιθανόν έργο του Ζω
γράφου του Ορέστη257. 450-440 π.Χ.

Χρονολόγηση: Β' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1501, Σ χ έδ .  VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμ
φορέα. Το σώμα του είναι επίμηκες απιόσχημο. 
Είναι σπασμένος στον ώμο και το στόμιό του 
ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1502, Σ χ έ  δ. IX, Πίν.  106ε

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
4 και 7, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Πάνω στο στήθος 
του νεκρού υπήρχε μια μικρή πέτρα, ενώ δεξιά 
και αριστερά του βρέθηκαν μεγάλα καρφιά -π ι
θανόν να προέρχονται από ξύλινο φέρετρο. Δε

ξιά και αριστερά του σκελετού βρέθηκαν επίσης 
μικρά κομμάτια κεραμίδων.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός 
αρκετά φθαρμένος, μήκους 0,81 μ.
Κτερίσματα: Στα πόδια του σκελετού βρέθηκε ο 
σκύφος 1012, ενώ γύρω του υπήρχαν χάλκινα 
καρφιά (1189,1222).

1. Αττικός μελανόμορφος σκύφος 1012, Πίν. 
106α, β
Ύψ. 0,072, διάμ. χείλ. 0,088 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλημένος. 
Λείπουν ένα μικρό τμήμα του χείλους και ένα άλλο 
από το σώμα ανάμεσα στη μία λαβή. Με μαύρο 
στιλπνό γάνωμα, σε μερικά σημεία απολεπισμένο, 
καλύπτεται το εσωτερικό του αγγείου, η εξωτερική 
επιφάνεια των λαβών, η πάνω οριζόντια επιφάνεια 
της βάσης καθώς και πέντε ανισοπαχείς ταινίες 
στο μέσον περίπου του σώματος. Το υπόλοιπο κα
λύπτεται με υπόλευκο χρώμα και έχει μελανόμορ
φη παράσταση και στις δύο όψεις. Στην πρώτη, 
ανάμεσα σε ανθέμια και βλαστούς που ξεκινούν 
από τις ρίζες των λαβών, μια φτερωτή γυναικεία 
μορφή κάθεται σε οκλαδία δίφρο και στρέφει το 
κεφάλι της προς τα πίσω. Στην άλλη όψη, ανάμεσα 
σε ανθέμια, παριστάνεται μορφή καθισμένη επί
σης σε οκλαδία δίφρο, η οποία βλέπει μπροστά. Το 
αγγείο ανήκει στην Ομάδα του Πιστιοτ8 και χρο
νολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.259.

2. Τρία χάλκινα καρφιά 1189, Π ίν. 106δ 
Σωζ. μήκ. α. 0,097, β. 0,082, γ. 0,075 μ.
Είναι τετράγωνης διατομής και λείπουν οι κε
φαλές. Και τα τρία βρέθηκαν λυγισμένα, του 
ενός μάλιστα το άκρο είναι περιελιγμένο.

3. Δύο χάλκινα καρφιά 1222, Π ίν. 106γ 
Μήκ. 0,036 μ.
Ακέραια. Είναι όμοια μεταξύ τους και πολύ μι
κρότερα από τα προηγούμενα. Φέρουν πεπλατυ
σμένη κεφαλή και τα άκρα τους είναι λυγισμένα.

Χρονολόγηση: Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

256. Πρβλ. CVA, Castle Ashby, Northampton, Great Britain 15, πίν. 51 του Ζωγράφου του Κάδμου.
257. Beazley,yl/?K-, σ. 1112-1113. Πρβλ. την όμοια παράσταση με την ίδια τεχνοτροπία στον κρατήρα του ίδιου ζωγράφου, 

Kunstwerke der Antike, Auktion 18 (1958), αριθ. 123.
258. Beazley,v45K, σ. 627-628· ο ίδιος, Paralipomena, σ. 309. Για τον τύπο, βλ. επίσης Ε. Karydi,/1M 77 (1962), σ. 105 κ.ε.
259. Όμοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ενδεικτικά, βλ. CVA, Basel, Antikenmuseum 1, πίν. 50, αριθ. 15' CVA, Fogg 

Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. 45, 4a-tv Ure, Rhitsona, πίν. 22, αριθ. 120.51 και αριθ. 18.73- CVA, Trieste, Civico 
Museo 1, III, Η, πίν. 4, αριθ. 8.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, β' στρυόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός οστών σε υδρία 
ύστερα από καύση. Βρέθηκε σπασμένη και ήταν 
τοποθετημένη κάθετα στο έδαφος με το στόμιο 
προς τα πάνω. Το πάνω μέρος της κάλυπτε τμήμα 
άλλου αγγείου.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Καμένα οστά ενήλικα. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1504, Σ χέδ .  IX, Πίν.  107β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 5 
και 8, κάτω από τον τάφο 1482, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Βρέθηκε μισοκατε- 
στραμμένος. Στο κάτω μέρος, κοντά στα πόδια 
του νεκρού, είχαν τοποθετηθεί δύο αρκετά με
γάλες αργές πέτρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών παι
διού.
Κτερίσματα: Στην περιοχή της κοιλιακής χώρας 
βρέθηκε το ληκύθιο 1013 και η χύτρα 1014.

1. Ερυθρόμορφο ληκύθιο 1013, Π ίν. 107γ 
Ύψ. 0,081 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Το γάνωμα είναι 
στιλπνό μαύρο, απολεπισμένο σε πολλά σημεία. 
Στην κύρια όψη ερυθρόμορφο ανθέμιο. Α' μισό 
του 4ου αιώνα π.Χ.260.

2. Μικροσκοπική χύτρα 1014, Πίν. 107δ 
Ύψ. 0,045 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπουν τμήμα 
του χείλους και της λαβής. Άβαφη. Πιθανόν των 
αρχών του 4ου αιώνα π.Χ.261.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1503, Σχέδ.  IX, Πίν.  107α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
5 και 8, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός μισοκατε- 
στραμμένος σκελετός, μήκους 0,96 μ. 
Κτερίσματα: Δίπλα στο αριστερό γόνατο υπήρ
χε ο σκύφος 1015, ενώ στα αριστερά του κρανί
ου, η χάλκινη ασπιδίσκη 1220. Συλλέχθηκαν επί
σης σαράντα δύο αστράγαλοι (1407) από την πε
ριοχή ανάμεσα στα πόδια.

1. Μελανόμορφος αττικός σκύφος 1015, Πίν. 
108β
Ύψ. 0,078, διάμ. χείλ. 0,095 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλημένος. 
Λείπει μικρό τμήμα του χείλους. Με μαύρο γά
νωμα καλύπτονται το εσωτερικό του αγγείου, 
το κάτω μέρος του σώματος, η πάνω οριζόντια 
και η κάτω επιφάνεια της βάσης, η εξωτερική 
επιφάνεια των λαβών, το χείλος και μια οριζό
ντια ταινία στο ύψος της ρίζας των λαβών. Η 
μελανόμορφη παράσταση είναι ίδια και στις 
δύο όψεις: ένας κάπρος και ένα λιοντάρι ανά
μεσα σε ανθέμια με βλαστούς, που ξεκινούν 
από τις ρίζες των λαβών. Ανήκει στην Ομάδα 
Lancut262 και χρονολογείται στο α' τέταρτο του 
5ου αιώνα π.Χ.263.

2. Χάλκινη ασπιδίσκη 1220, Σ χέδ .  40, Π ί ν. 108α 
Διάμ. 0,024, διάμ. οπής 0,009 μ.
Αποτελείται από λεπτό έλασμα και στο κέντρο φέ
ρει οπή. Στην περιφέρεια παρουσιάζει μια αναδί
πλωση εκεί όπου πιθανόν προσαρμοζόταν δέρμα, 
αφού το πιο πιθανόν είναι να αποτελούσε η ασπι
δίσκη στόμιο δερμάτινου αρυβάλλου. Παρόμοιες 
ασπιδίσκες έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές264

Τάφος 1505, Σχέδ.  IX, Πίν.  108γ

260. Από τα πολυάριθμα ανάλογα παραδείγματα, πρβλ. Olynthus V, αριθ. 432-436, πίν. 143· Olynthus XIII, πίν. 106 και ΑΔ 
17 (1961/62) Χρονικά, πίν. 359α.

261. Ως προς το σχήμα, πρβλ. Olynthus V, πίν. 19, αριθ. Ρ4, Ρ5, που χρονολογούνται όμως πολΰ νωρίτερα στον 5ο αι. π.Χ.
262. Για τον τύπο και την ομάδα αυτή, βλ. Beazley./lfiK, σ. 576-581.
263. Πρβλ. CVA, Barcelone, Musée Archéologique National 1, πίν. 7, αριθ. 6· Corinth XIII, πίν. 49, αριθ. 329.4-5' Athenian Agora 

XXIII, αριθ. 1620 (Ρ7898), πίν. 106.
264. C. Rolley, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 273, αριθ. 51 εικ. 22' Βοκοτοποΰλου, Βίτσα, σ. 27, αριθ. 2328/Τ66 (500-475 π.Χ.) και σ. 

33, αριθ. 2327/Τ77 (500-475 π.Χ.)· Olynthus X, αριθ. 1261, πίν. LXXXIV· Μ. Τιβε'ριος,ΗΗ 39 (1984) Μελε'τες, πίν. 6γ και πίν. 8γ 
(460-450 π.Χ.).

99



και τους έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες265. 

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1506

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε κατεστραμμένος. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οστών.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1507

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ελάχιστα λείψανα 
οστών.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1508, Π ίν. 109β, 112β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, α' στρώμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος. Η ταφή αυτή μαζί με 
την ταφή 1514 (σε αμφορέα) αποτελούσαν μια 
μικρή ομάδα τάφων, που σχετίζονται με το λιθο- 
σωρό -περίβολο Β- από μικρούς αργούς λίθους, 
σχήματος Γ. Οι ταφές είναι μάλλον σύγχρονες. 
Κάτω από τις πέτρες αυτές βρέθηκαν και μερικά 
όστρακα αγγείων.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με την 
αρυβαλλοειδή λήκυθο 1016.

Αρυβαλλοειδής λήκυθος 1016, Πίν.  109α 
Ύψ. 0,084 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συμπληρώθηκαν

τμήμα του λαιμού και τους χείλους. Εξωτερικά 
φέρει γάνιομα κοκκινωπό έως μαύρο, σε μερικά 
σημεία απολεπισμένο. Τέλη του 5ου αιώνα 
π.Χ.266.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου-αρχές του 4ου αιοό- 
να π.Χ.

Τάφος 1509

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 5 
και 8, κάτω από τον τάφο 1556, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που καταστράφηκε από την τοποθέτηση του 
αμφορέα του τάφου 1556.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Κρανίο παιδιού. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1510, Π ίν. 110α

Θέση: Οικόπεδο 1 ] 7, στο όριο των τετραγώνων 
5 και 8, β' στροόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος και κατεστραμμένος 
προφανοός από την τοποθέτηση της πήλινης λάρ
νακας Π12.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών παι
διού.
Κτερίσματα: Πάνα) στα οστά βρέθηκαν πολλοί 
αστράγαλοι και ο μελαμβαφής σκύφος 1017.

Αττικός μελαμβαφής σκύφος τύπου Β 1017, 
Πίν.ΠΟβ
"Υψ. 0,079, διάμ, χείλ. 0,102 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν η οριζό
ντια λαβή και τμήμα του χείλους. Γάνωμα μαύρο 
και κατά τόπους καστανό στιλπνό, σε μερικά ση
μεία απολεπισμένο. Η κάτω επιφάνεια της βά
σης έχει μείνει στο χρώμα του πηλού267. Α' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.268.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

265. Πιο πιθανή φαίνεται η άποψη ότι αποτελούσαν στόμιο δερμάτινων αρυβάλλων. Βλ. Τιβε'ρως, ΑΔ 39 (1984) Μελε'τες, σ. 
6, όπου και η σχετική βιβλιογρφία.

266. Πρβλ. Corinth XIII, σ. 136, πίν. 92, εικ. 14· Orsi, Camarina, αριθ. 1012, πίν. XLV.
267. Για τον τύπο, βλ. Athenian Agora XII, σ. 86-87.
268. Για τον τύπο και ανάλογα παραδείγματα, βλ. υποσημ. 607, 608.
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Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
8 και 11, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα δυτικά και 
το έφραζε μια μικρή σχιστόπλακα. Βρέθηκε 
σπασμένος και πολλά κομμάτια της κοιλιάς του 
ήταν βυθισμένα στο εσωτερικό του, όπου υπήρ
χε και μια πέτρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1512, Σ χ έ δ. VIII, Π ί ν. 11 Ια, β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός οστών υστέρα από 
καύση. Το ταφικό αγγείο είναι η ερυθρόμορφη 
πελίκη 1026, που βρέθηκε μέσα στον ταφικό πε
ρίβολο Α, δίπλα στον τάφο 1491. Ή ταν τοποθε
τημένη κάθετα στο έδαφος με το στόμιο προς τα 
πάνω.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Καμένα οστά ενήλικα. 
Κτερίσματα: Μαζί με τα οστά μέσα στην πελίκη 
1Θ26 βρέθηκαν ελάχιστα υπολείμματα χάλκινου 
επίχρυσου στεφανιού.

1. Ερυθρόμορφη πελίκη 1026, Πίν.ΙΙΙα,  β 
Ύψ. 0,277, διάμ. βάσ. 0,136 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληριοθηκε τμήμα του 
λαιμού. Λείπουν οι λαβές και το χείλος. Στη βά
ση του λαιμού υπάρχει διακόσμηση με γραπτό 
ιωνικό κυμάτιο και δύο γραμμές στο χρώμα του 
πηλού, από τις οποίες η μεσαία φέρει δύο σειρές 
μαύρων στιγμών. Στο κάτω μέρος του σώματος, 
γραπτό ιωνικό κυμάτιο και κάτω από τις λαβές, 
ανθέμια με βλαστόσπειρες. Στο σιόμα υπάρχει 
ερυθρόμορφη παράσταση. Α' όψη: Σκηνή αμα- 
ζονομαχίας. Στο κέντρο μια έφιππη αμαζόνα 
επιτίθεται σε δύο άνδρες. Ο ένας είναι ήδη πε
σμένος στα γόνατα και προσπαθεί να αμυνθεί 
με την ασπίδα και το σπαθί του, αλλά ήδη τα 
μπροστινά πόδια του αλόγου της αμαζόνας βρί

Τάφος 1511, Σχέδ.  VIII, Π ίν. 110γ σκονται πάνω του. Μπροστά στην αμαζόνα ο 
δεύτερος άντρας ιδωμένος από πίσω κρατάει με 
το αριστερό χέρι ασπίδα και στον ώμο φοράει 
χλαμύδα που πέφτει μπροστά. Η ασπίδα είχε 
λευκό χρώμα που έχει εκπέσει και έφερε επίση
μα ανάγλυφο. Και οι δύο ανδρικές μορφές φο
ρούν κράνος ιλλυρικού τύπου. Το σώμα της αμα
ζόνας, η οποία παριστάνεται σχεδόν γυμνή, 
αποδίδεται με λευκό επίθετο χρώμα, ενώ τα λί
γα ενδύματα, χλαμύδα ή χιτωνίσκος, θα πρέπει 
να αποδίδονταν με άλλο χρώμα. Το δεξί της χέ
ρι είναι υψωμένο και κρατάει δόρυ, που αποδί
δεται σχεδόν ανάγλυφα με παχύ στριυμα πηλού. 
Το χέρι αυτό φέρει κόκκινο χρώμα έως τον ώμο, 
δείγμα ότι ήταν καλυμμένο με ένδυμα. Στο κε
φάλι φοράει κράνος με λοφίο. Πάνω στο άλογο 
είναι ριγμένη μια δορά, που αποδίδεται με λευ
κό χρώμα. Αριστερά, δίπλα στη λαβή, μια μορφή 
με βαρβαρική στολή βλέπει προς τα δεξιά και 
χειρονομεί -  το χέρι βρίσκεται πίσω από τον 
κορμό της αμαζόνας. Φοράει αναξυρίδες και 
κοντό χιπυνίσκο με φολιδωτές χειρίδες. Στον 
ώμο έχει φαρέτρα και στο κεφάλι κράνος με λο
φίο. Στο κάτω μέρος, στο έδαφος, κοντά στα πί
σω πόδια του αλόγου, ένα ξίφος. Δεξιά, πίσω 
από τον όρθιο πολεμιστή, μια αμαζόνα που κρα
τάει ασπίδα τρέχει με μεγάλο διασκελισμό 
στρέφοντας πίσω το κεφάλι, Φοράει κοντό χιτώ
να, που αποδίδεται με γαλάζιο χρώμα. Στο κε
φάλι φέρει κόκκινη ταινία. Τα γυμνά μέρη του 
σώματος και η ασπίδα αποδίδονται με λευκό 
χρώμα. Β' όψη: Από αριστερά δύο γυναικείες 
μορφές, η μια πίσω από την άλλη, στραμμένες 
προς τα δεξιά. Λείπουν τα κεφάλια τους. Φο
ρούν χιτώνα και ιμάτιο. Η πρώτη μορφή προτεί
νει το αριστερό χέρι κρατώντας κάποιο αντικεί
μενο. Δεξιά, μια άλλη μορφή είναι στραμμένη 
προς τα αριστερά. Λείπει μεγάλο μέρος του σώ
ματός της και το κεφάλι, εκτός από το πίσω μέ
ρος που δείχνει ότι η μορφή είχε μακριά μαλλιά. 
Και αυτή η μορφή προτείνει το χέρι της. Ανάμε
σα στις μορφές και κάτω από τα χέρια τους βρί
σκεται τραπεζοειδής στήλη (βωμός;) και πάνω 
της, αντικείμενο κυκλικού σχήματος. Ανήκει στην 
ομάδα σ 26λ 320-300 π.Χ.269 270.

269. Beazley,ARV~, σ. 1462 κ.ε.
270. Πρβλ. Schefold, Kertscher Vasen, πίν. 24, αριθ. 3 (πελίκη Λε'νινγκραντ) και πίν. 24, αριθ. 4 (πελίκη Εθνικοί' Αρχαιολογι

κού Μουσείου Αθηνών).
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2. Θραύσματα χάλκινου επίχρυσου στεφανίου 
μυρτιάς, Πίν.  111γ
Σώζονται τμήματα τιυν φύλλων και τιυν μίσχων 
τους καθώς και έξι πήλινοι επίχρυσοι καρποί.

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1513, Σ χ έδ .  VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λίθινη σαρκο
φάγο, μήκους 2,20, πλάτους 0,90 και ύφους
0. 52.μ. Έ χει κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Πάνω από τα 
χώματα που την κάλυπταν βρέθηκε λιθοσωρός 
από μικρούς αργούς λίθους.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός αρκετά κα
τεστραμμένος.
Κτερίσματα: Από το εσωτερικό της σαρκοφά
γου συλλέχθηκαν δύο χάλκινα νομίσματα (1230, 
1231).

1. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρειας 1230, Πίν. 
112α
Εμ. Κεφαλή Άμμωνος Διός προς τα δεξιά.
Οπ. Κεφαλή προς τα αριστερά (Κόμμοδος ή Μ. 
Αυρήλιος). Επιγραφή δυσανάγνωστη.
Διάμ. 0,022 μ., βάρος 4,06 γρ. (06).
Επί Κομμόδου ή Μ. Αυρηλίου271.

2. Χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρειας 1231, Πίν. 
112α
Εμ. Κεφαλή Άμμωνος Διός προς τα δεξιά.
Οπ. Κεφαλή νέου προς τα αριστερά (Κόμμοδος 
ή Μ. Αυρήλιος).
Διάμ. 0,02 μ., βάρος 6,28 γρ. (06).
Επί Κομμόδου ή Μ. Αυρηλίου.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώ
να μ.Χ.

Τάφος 1514, Σ χέδ .  VIII, Πίν. 109β, 112β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα, που 
μαζί με τον τάφο 1508 περικλείεται από τον τα- 
φικό περίβολο Β. Το στόμιό του ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ. Στη ράχη του είχε ανοιχθεί προσε
χτικά μια μεγάλη ελλειψοειδής οπή για τον εγ-

χυτρισμό του βρέφους, και το κομμάτι που αφαι- 
ρέθηκε ξανατοποθετήθηκε στη θέση του. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος. Μέσα στον αμφορέα 
μαζί με τα οστά βρέθηκε και μια μικρή πέτρα.

Χρονολόγηση: Πιθανόν σύγχρονος του τάφου 
1508. Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1515, Σ χέδ .  VIII, Π ίν. 113α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, πάνω από τον τάφο 
1533, α' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
αγγείο βρέθηκε σπασμένο. Το στόμιό του ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1516, Σ χέδ .  VIII, Π ίν. 113α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, α' στριυμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. Τον 
πυθμένα του κάλυπτε τμήμα άλλου αγγείου. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστιόν βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1517, Σ χέδ .  VIII, Πίν. 113β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα με 
απιόσχημο σώμα, επιμήκη βάση και λαιμό και 
μακριές λαβές. Το πάνω μέρος του σπασμένο. 
Το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

271. Gaebler, Antiken Münzen, αριθ. 12,13· SNG.ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 237,238' SNG, Macedonia, πίν. 4, αριθ. 151.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος χωρίς λαβές και με το στόμιο 
στραμμένο προς τα ανατολικά. Έ χει αρκετά 
φουσκωτή κοιλιά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέφους. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1519, Σ χ έ δ. VIII, Π ίν. 114α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, πάνω από τον τά
φο 1691, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο νεκρός ενταφιά
στηκε με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα, αλ
λά με τις παλάμες πάνω στη λεκάνη. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός καλοδιατη
ρημένος, μήκους 1,48 μ.
Κτερίσματα: Κοντά στη δεξιά κνήμη υπήρχε η 
λήκυθος 1021, ενώ στο στόμα του νεκρού είχε 
τοποθετηθεί το χάλκινο νόμισμα 1232.

1. Αττική μελανόμορφη λήκυθος 1021, Π ίν. 114β 
Ύψ. 0,157 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπουν η βάση, τμή
μα του λαιμού και το στόμιο. Το μαύρο γάνωμα, 
όπου υπήρχε, είναι εντελώς απολεπισμένο, εκτός 
από το κάτω μέρος του σώματος. Έτσι, η διακό- 
σμηση σε μερικά σημεία διακρίνεται από το απο
τύπωμα του γανώματος. Στον ώμο φέρει δύο σει
ρές ακτινωτών σχη ματοποιη μένων φυλλαρίων. 
Ακριβώς κάτω από τον ώμο, μια μαύρη στενή ται
νία και κάτω από αυτήν μαίανδρος. Η υπόλοιπη 
διακόσμηση δεν σώζεται. Ανήκει στον ίδιο τύπο 
με τη λήκυθο 1060/Τ1526 και θα πρέπει να χρο
νολογηθεί στο γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.272.

2. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 1232, Π ίν. 114γ 
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή: Α/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 4,43 γρ. (07).
400-348 (;) π.Χ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1518, Σ χ έ δ .  VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11 και εν μέρει στο 
τετρ. 14, κάτω απότοντάφο 1582, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο νεκρός ενταφιά
στηκε με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
στραμμένος, μήκους 1,40 μ.
Κτερίσματα: Ανάμεσα στις κνήμες βρέθηκε μια 
βάση κύλικας (1018) και μεταξύ των πλευρών και 
του δεξιού βραχίονα, η χάλκινη βελόνα 1213.

1. Βάση κύλικας 1018, Πίν.  114ε 
Διάμ. 0,078 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στο χρώμα του πη
λού έχουν μείνει η κατακόρυφη επιφάνεια της 
βάσης και η επιφάνεια έδρασης. Το υπόλοιπο 
καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα. Στο κάτω 
μέρος έχει χαραγμένη επιγραφή:

Α' μισό του 5ου αιιόνα π.Χ.

2. Χάλκινη βελόνα 1213 
Μήκ. 0,088 μ.
Σώζεται σχεδόν ολόκληρη. Λείπει μόνον ένα μι
κρό τμήμα στο πίσω μέρος όπου και η οπή. Συ
γκολλημένη και αρκετά διαβρωμένη273.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1521, Σ χ έ  δ. VIII

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
10 και 13 πάνω από τους τάφους 1649, 1688, 
1654,1578, 1715 και 1709, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, του οποίου τα τοιχώματα είναι επενδεδυμέ- 
να με «πλάκες» από άψητο πηλό. Έ χει διαστά
σεις 1,80x0,35x0,40 μ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Διαλυμένα οστά ενή
λικα.
Κτερίσματα: Από το εσωτερικό του τάφου συλ- 
λέχθηκε μια σιδερένια λαβή στλεγγίδας (1182). 
Έντονα διαβρωμένη και οξειδωμένη.

Τάφος 1520, Σ χ έ δ. IX, Π ί ν. 114δ

272. Για όμοια παραδείγματα του τύπου, βλ. αριθ. 1060/Τ1562 και σ. 242.
273. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 928/Τ1355 και 913/Τ1457.
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Χρονολόγηση: Μετά τον υποκείμενο τάφο 1654 
του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. Κατά πάσα πιθα
νότητα μέσα στον 4ο αιώνα π.Χ.

Τάφος 1522, Π ίν. 113β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
τοποθετημένος με το στόμιο προς τα κάτω και 
στηριζόταν από τη μια πλευρά με τρεις ασβεστό- 
πετρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1523, Σ χέδ .  IX, Πίν.  115α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
2 και 5, β' στρώμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε το μισό περίπου του αγγείου. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1524, Σ χ έ  δ. IX, Πίν. 115α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε το μισό περίπου του αγγείου. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1525, Σ χ έ  δ. IX, 5

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, α' στριόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, του οποίου οι πλευρές επενδύθηκαν με άψη

το πηλό. Ο τάφος αυτός αποτελεί μέρος της μιας 
πλευράς του ΙΑ, ταφικού περιβόλου (Σχέδ.  5), 
το υπόλοιπο μέρος του οποίου ορίζεται από 
ακατέργαστες ασβεστόπετρες και έχει σχήμα 
ορθογιόνιο. Ο τάφος έχει κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ 
και διαστάσεις 2,10x0,52 μ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα σκόρπια οστά 
ενήλικα.
Κτερίσματα: Από το εσωτερικό του τάφου συλ- 
λέχθηκαν η ολπίσκη 1019 και το πώμα 1020.

1. Ολπίσκη 1019, Σ χ έ  δ. 32, Πίν.  115β 
Ύψ. 0,084 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Συμπληρώθηκε η λα
βή. Καστανό γάνωμα στην εσωτερική και εξωτε- 
ρική επιφάνεια του χείλους και στην μπροστινή 
όψη του ώμου. Πιθανόν ντόπιου εργαστηρίου. Η 
σύγκρισή της με παρόμοια αγγεία από τα Ταύ- 
χειρα274 και τη Σάμο27" την τοποθετεί στο α' μισό 
του 6ου αιώνα π.Χ.

2. Πώμα κορινθιακής πυξίδας 1020, Π ίν. 115γ 
Διάμ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληριόθηκε το μισό του πε
ρίπου. Λείπει η λαβή. Γύρω από το σημείο της 
λαβής, δύο παχείς μαύροι κύκλοι. Στο πάνω μέ
ρος, ένας παχύς και τέσσερις λεπτοί κόκκινοι, 
ενώ στην κάθετη επιφάνεια, ένας παχύς κόκκι
νος. Παρόμοια πώματα με γραμμική διακόσμη- 
ση τοποθετούνται γενικά στην ύστερη κορινθια
κή I περίοδο276.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1526, Σ χ έ  δ. IX, Πίν. 116Θ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, πάνω από τον τά
φο 1652, β' στρώμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε μισοκατεστραμμένος και έχει κα
τεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά ποδιών νεαρού 
ατόμου.

274. Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2182, πίν. 30, σ. 51 (αττική) και αριθ. 2074, πίν. 18 (σαμιακή).
275. Α. Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 45, αριθ. 10 και 11 (από το Ηραίο της Σάμου).
276. Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 179, 181, πίν. 14· οι ίδιοι, Tocra II, αριθ. 1864, 1867, πίν. 4· Delos X, αριθ. 509, πίν. 35' 

Corinth XIII. πίν. 41. αριθ. 289.2' CVA. Stockholm, Medelhavsmuseet and Nationalmuseum 1, πίν. 17, αριθ. 9.
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5. Οικόπεδο 117, τετράγωνο 3. Ταφικά αγγεία και ο ταφικός περίβολος Α.
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Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με την κο
ρινθιακή κοτυλίσκη 1022, δυο μελανόμορφες 
ληκύθους (1059, 1060), τρία σιδερένια δαχτυλί- 
δια (1191, 1192, 1194), τη χάλκινη χάντρα 1193 
και δύο ασημένια κουμπιά (1195).

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1022, Π ίν. 116γ 
Ύψ. 0,036 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει το μεγαλύτερο μέρος 
του σώματος. Στο εσωτερικό, γάνωμα σκούρο 
καστανό, απολεπισμένο. Στην εξωτερική επιφά
νεια, κάτω από το χείλος, κατακόρυφες γραμμές 
και αμέσως πιο κάτω μια κόκκινη οριζόντια ται
νία. Το υπόλοιπο μέρος καλύπτεται με ανισοπα- 
χείς οριζόντιες ταινίες. "Υστερη κορινθιακή III 
περίοδος277.

2. Μελανόμορφη λήκυθος 1059, Π ίν. 116β 
"Υψ. 0,185, διάμ. χείλ. 0,037 μ.
Πηλός φαιοκόκκινος, καθαρός. Συγκολλημένη. 
Γάνωμα καστανόμαυρο, αρκετά απολεπισμένο 
στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, 
στο κάτω μέρος του σώματος και στην πάνω ορι
ζόντια επιφάνεια της βάσης. Στον ώμο, ακτινω
τό κόσμημα και στη βάση του λαιμού, φυλλάρια 
ακτινωτά τοποθετημένα. Το σώμα καλύπτεται 
με υπόλευκο χρώμα, πάνω στο οποίο προβάλλε
ται η μελανόμορφη διακόσμηση. Ακριβώς κάτω 
από την ακμή του ώμου υπάρχουν δύο οριζό
ντιες γραμμές και μαίανδρος, ακολουθούν δύο 
ζεύγη οριζόντιων γραμμών και ανάμεσά τους 
πλέγμα. Το ίδιο θέμα βρίσκεται και στο κάτω 
μέρος. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οριζόντια το
ποθετημένο κλαδί κισσού που φέρει εναλλάξ 
ζεύγη φύλλων και ανθέων, τα οποία αποδίδο
νται με κουκκίδες. Προέρχεται από το εργαστή
ριο του Ζωγράφου της Μέγαιρας278 και χρονο
λογείται στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.279.

3. Μελανόμορφη λήκυθος 1060, Π ίν. 116α 
"Υψ. 0,23, διάμ. χείλ. 0,045 μ.
Πηλός φαιοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. Πα

ρόμοια με την προηγούμενη με μόνη διαφορά 
ότι το πλέγμα κάτω από τον ώμο έχει τέσσερις 
γραμμές. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.280.

4. Σιδερένιο δαχτυλίδι 1191, Σ χ ε" δ. 37, Π ί ν. 116στ 
Αποτελείται από τρία ασυγκόλλητα κομμάτια. 
Φέρει ελλειψοειδή σφενδόνη και ο κρίκος είναι 
κυκλικής διατομής.

5. Σιδερένιο δαχτυλίδι 1192,Σχε"δ. 37, Π ίν. 116δ 
Σώζεται τμήμα του λεπτού κρίκου και η ελλει
ψοειδής σφενδόνη.

6. Σιδερένιο δαχτυλίδι 1194, Σ χ ε" δ. 37, Π ίν. 116ε 
Διάμ. 0,011 μ.
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Έ χει κρίκο 
λεπτό, κυκλικής διατομής, και ελλειψοειδή σφεν
δόνη.

7. Χάλκινη χάντρα 1193, Π ίν. 116ζ 
Μήκ. 0,008, διάμ. 0,006 μ.
"Εχει σχήμα ωοειδές και φέρει κατά μήκος δια
μπερή οπή για την ανάρτηση. Η επιφάνεια δια- 
βρωμένη.

8. Δύο ασημένια κοιλόκυρτα κουμπιά 1195, Π ί ν. 
116η
Διάμ. α. 0,009, β. 0,006 μ.
Το μικρότερο είναι σχεδόν διαλυμένο, γιατί εί
ναι κατασκευασμένο από πολύ λεπτό έλασμα. 
Το άλλο διατηρείται ακέραιο και φέρει δύο 
οπές για τη ραφή.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1527, Σ χ ε" δ. X, Π ί ν. 117δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Ο σκελετός είχε κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Τα χέ
ρια του νεκρού ήταν παράλληλα προς το σώμα 
και η δεξιά παλάμη βρισκόταν πάνω στον αντί
στοιχο μηρό.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος σκελετός.

277. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 753/Τ1390.
278. Για τον τύπο της ληκύθου και το εργαστήριο, βλ. Haspels, ABL, σ. 170 κ.ε., 181 κ.ε.· Kurtz, AWL, σ. 152-154.
279. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 3, πίν. 112, αριθ. 7-9' CVA. Edinburgh, The 

National Museum of Scotland, πίν. 16, αριθ. 15, 16- Olynthus V, πίν. 50, αριθ. 3Γ Olynthus XIII, σ. 71, πίν. 30, αριθ. 18 και σ. 74, 
πίν. 32, αριθ. 25· Corinth XIII, πίν. 48, 326.6■ ΑΔ 26 (1971) Χρονικά, πίν. 42α-β.

280. Βλ. προηγούμενο 1059/Τ1526.
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Κτερίσματα: Στη φάλαγγα του αριστερού παρά
μεσου βρέθηκε το χρυσό δαχτυλίδι 1210 και κο
ντά στα πόδια η μικρή χύτρα 1023 και το μυρο
δοχείο 1024. Γύρ(υ από το σκελετό βρέθηκαν 
τρία σιδερένια καρφιά (1187).

1. Μικρή χύτρα 1023, Σ χέδ .  36, Πίν.  117β 
Ύψ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπουν τμήματα 
του σώματος και του χείλους. Άβαφη. Το κάτο} 
μέρος του σώματος είναι ημισφαιρικό και το πά
να} έχει κοίλο προφίλ. Το χείλος στρέφεται ελα
φρά προς τα έξω. 2ος αιώνας π.Χ.281.

2. Μυροδοχείο 1024, Σ χ έ  δ. 30, Πίν. 117γ 
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Λείπει τμήμα του σώματος. Σώ
μα σφαιρικό με βάση. Κοκκινο}πό γάνωμα στο 
χείλος, μέσα και έξω, μέχρι το λαιμό. Από το 
ίδιο γάνωμα, δύο οριζόντιες ταινίες στον οόμο 
και μία στο μέσον της κοιλιάς. Το υπόλοιπο εί
ναι άβαφο. Παράλληλα ως προς το σχήμα του 
αγγείου δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν.

3. Χρυσό δαχτυλίδι 1210, Σχέδ .  38, Πίν. 117α 
Διάμ. 0,017 μ.
Ακέραιο. Πρόκειται για έναν κρίκο από πεπλα
τυσμένο έλασμα.

4. Τρία σιδερένια καρφιά 1187 
Μήκ. α. 0,15, β. 0,13, γ. 0,075 μ.
Είναι εντελώς διαβρωμένα. Αποτελούνται από 
στέλεχος ορθογώνιας διατομής και φέρουν ημι- 
σφαιρική κεφαλή.

Χρονολόγηση: 2ος αιοόνας π.Χ.

Τάφος 1528

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, στο ΝΑ όριο του 
οικοπέδου, α' στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Αποκαλύφθηκε κατά τη διάλυση του περι
βόλου Α, από την κατασκευή του οποίου κατα
στράφηκε ο τάφος.

Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα αναμοχλευμένα 
οστά.
Κτερίσματα: Μαζί με τα οστά βρέθηκε το πήλινο 
ειδαόλιο κριού 1165.

Πήλινο ειδώλιο κριού 1165, Π ίν. 118α 
Ύψ. 0,067, μήκ. 0,094 μ.,
Πηλός καστανός, ακάθαρτος με μίκα. Συγκολ
λήθηκαν η ουρά και τα πίσω πόδια, ενώ το αρι
στερό μπροστινό που λείπει, συμπληρώθηκε με 
γύψο. Είναι χειροποίητο. Δεν διακρίνονται λε
πτομέρειες, μολονότι η επιφάνεια δεν είναι ιδι
αίτερα φθαρμένη. Πιθανόν ντόπιου εργαστηρί
ου κατά απομίμηση κορινθιακού ή αττικού προ
τύπου282. Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιοόνα π.Χ.

Τάφος 1529, Σ χέδ .  VIII, IX, Π ίν. 1118γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγοόνιυν 
9 και 12, πάνω στη μια πλευρά του περιβόλου Γ, 
α' στροόμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο. Έ χει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο νεκρός είχε 
λυγισμένα τα σκέλη.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,25 μ., καλοδιατηρημένος, εκτός από το κρανίο 
που βρέθηκε ολότελα σπασμένο.
Κτερίσματα: Κοντά στην κάτο} σιαγόνα βρέθηκε 
το χάλκινο νόμισμα 1233.

Χάλκινο νόμισμα 1233, Π ίν. 118β
Εμ. Κεφαλή γενειοφόρου. Επιγραφή ...AUG.
Οπ. Προτομή νέου.
Διάμ. 0,017 μ., βάρος 4,06 γρ. (06). 
Αυτοκρατορικοόν χρόνοτν. Επί Καρακάλλα ή επί 
Γέτα283.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 3ου αιώνα μ.Χ. 

Τάφος 1530, Π ίν. 119α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, κάτο} από τον τά
φο 1580, β' στροόμα ταφών.

281. Πρβλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 8, αριθ. Π 1225.
282. Πρβλ. Higgins, BMC I, αριθ. 919, 920, σ. 251, πίν. 132 (κορινθιακό, πρώιμος 5ος αι. π.Χ.)· Clam Rhodos III, αριθ. 11881, 

εικ. 230, σ. 233’ ΑΔ 17 (1961/62) Χρονικά, πίν. 39γ (μέσον)- Corinth XII, αριθ. 51, πίν. 4.
283. Η. Gaebler,H/!//7:e/i Münzen, αριθ. 12, 13, 15- SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 237, 238, 280- SNG, Macedonia, πίν. 

7, αριθ. 280.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος. Η ταφή καταστράφη
κε από την τοποθέτηση του ταφικοΰ πίθου 1580. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα οστά και κρανίο 
παιδιού.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πριν από τον πίθο Τ1580- πιθα
νόν στον 5ο αιώνα π.Χ.

Τάφος 1531

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, γ' στρώμα ταφούν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα κομμάτια οστούν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το πή
λινο ειδιύλιο 1155.

Πήλινο ειδούλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
1155, Π ίν. 119β 
Ύψ. 0,09 μ.
Πηλός καστανός, εσωτερικά γκρίζος από κακό 
ψήσιμο. Κοίλο εσωτερικά φέρει στο κάτω μέρος 
οπή εξαερισμού. Λείπει από τους ιύμους και πά
νω καθώς και τμήμα στη δεξιά πλευρά του ερει- 
σίνωτου του θρόνου. Η γυναικεία μορφή, που 
φοράει χιτώνα και ιμάτιο, παριστάνεται καθι- 
στή με τα χέρια πάνω στα γόνατα να πατάει σε 
χαμηλό υποπόδιο. Ανατολικού εργαστηρίου. Τε
λευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.284.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1532

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, πάνα» από τον τάφο 
1554, β' στριύμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο μισοκατεστραμμένο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Υπολείμματα οστών 
παιδιού.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, κάτω από τον τάφο 
1515, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός 
μέτριας διατήρησης.
Κτερίσματα: Στο αριστερό χέρι βρέθηκε το αση
μένιο δαχτυλίδι 1209.

Ασημένιο δαχτυλίδι 1209, Π ίν. 119γ 
Διάμ. 0,012 μ.
Συγκολλημένο. Αποτελείται από ένα σπειρωτό 
σύρμα, που ελίσσεται πέντε φορές και απολήγει 
στα άκρα σε κεφαλές φιδιούν. Πρώιμος 5ος αιώ
νας π.Χ.285.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1534

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, β' στρού μα ταφούν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε μόνον το 
κρανίο.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το μυ
ροδοχείο 1027.

Μυροδοχείο 1027, Π ίν. 119δ 
"Υψ. 0,18 μ.
Πηλός γκριζοκάστανος. Έ χει σούμα ατρακτό- 
σχημο σε μορφή αμφορίσκου με δύο οριζόντιες 
ψευδολαβές στον ώμο. Συμπληροψένο το μεγα
λύτερο μέρος του λαιμού και του χείλους. Φέρει 
τρεις λεπτές οριζόντιες καστανές γραμμές στον 
ούμο και μία στο μέσον περίπου του σώματος. Το 
υπόλοιπο είναι άβαφο. Τέλη του 4ου-αρχές του 
3ου αιώνα π.Χ.286.

Χρονολόγηση: Τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αιού- 
να π.Χ.

Τάφος 1535, Πίν. 120α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, πάνω από τον τά
φο 1704, β' στρού μα ταφών.

Τάφος 1533, Σ χ έ δ. IX

284. Ανάλογα παραδείγματα, βλ. 1161/Τ1617 και 1163/Τ1632.
285. Πρβλ. το όμοιο δαχτυλίδι 944 από τον τάφο 1427. Βλ. σ. 72.
286. ΑΙΐ-Λ^ηα II, 1, αριθ. 706. πίν. 56 (ως προς το σχήμα). Για τα μυροδοχεία-αμφορίσκους, βλ. και Γ' με'ρος, σ. 262.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Βρέθηκε μισοκατε- 
στραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε μόνον ο μι
σός σκελετός, μήκους 0,76 μ. Το υπόλοιπο τμήμα 
του θα πρέπει να καταστράφηκε από την οικο
δόμηση του διπλανού οικοπέδου 116. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1536

Θέση: Οικόπεδο ΙΠ ,τετρ. 14, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο διαλυμένο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σώθηκε μόνον το κρανίο. 
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1537

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
5 και 6, γ ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Καύση. Τα οστά του νεκρού, που 
κάηκε σε άλλο σημείο, συγκεντρώθηκαν και το
ποθετήθηκαν σε μικρό λάκκο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά ενήλικα. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1538, Σ χ έ δ. X, Π ίν. 120β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Το κρανίο του σκελετού βρέθηκε στα ΝΔ, 
ενϋί) τα υπόλοιπα οστά ήταν ανακατωμένα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σώζεται καλά μόνον 
το κρανίο.
Κτερίσματα: Βρέθηκε μόνον ένα τμήμα της χάλ
κινης στλεγγίδας 1197, μήκους 0,017 μ.

Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 9, στο μέσον περίπου 
του περιβόλου Γ, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο μισοκατεστραμμένο.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν μόνο λίγα 
κομμάτια οστιύν.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1540

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκαν μόνον τμή
ματα οστών.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1271.

Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1271, 
Π ίν. 121α 
Ύψ. 0,08 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Συγκολλήθηκε και συμπλη
ρώθηκαν τμήμα του σώματος, το χείλος και η λα
βή. Στον ώμο, ζώνη με παράσταση δύο σκυλιών, 
από τα οποία σώζεται το ένα. Η υπόλοιπη επι
φάνεια του σώματος καλύπτεται με ομάδες ανι- 
σοπαχών οριζόντιων γραμμών. Πρωτοκορινθια- 
κή περίοδος287. Ανήκει στον τύπο Σελάδας288. 
640-630 π.Χ.

Χρονολόγηση: Ε' τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1541

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα κρανίου και 
οστών του θώρακα νηπίου.
Κτερίσματα: Δίπλα στο κρανίο βρέθηκε η κοριν
θιακή κοτυλίσκη 1025.

Τάφος 1539

287. Floß/.. CVA. Gela, Museo Archeologico Nazionale 1, mv. 9, ctoiO. 3‘ CVA. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen 
Instituts der Universität 1, mv. 19, aoiO. 9- CVA. Stockholm. Medelhavsmuseet und Nationalmuseum 1, mv. 1. agi0.3- Johansen, VS, 
mv. 15, ctQiö. 2· Perachora II, mv. 2, aç>i0. 13, 24.

288. Neeft. Protocorinthian Aryballoi, o. 146 x.e.
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Κορινθιακή κοτυλίσκη 1025, Πίν. 121 β 
Ύψ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληροό- 
θηκε μικρό τμήμα του σώματος. Το γάνωμα απο
λεπισμένο στην εσωτερική επιφάνεια. Στην 
εξωτερική, κάτω από το χείλος, συστάδες των 
πέντε γραμμοδν. Πιο κάτω, μια ζώνη με τέσσερα 
σκυλιά και στη συνέχεια πέντε ανισοπαχείς 
γραμμές. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος289.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1542

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα οστών του 
κρανίου και φάλαγγες των ποδιών νηπίου. 
Κτερίσματα: Μαζί με τα οστά βρέθηκαν ένα 
τμήμα μελανόμορφης οινοχόης (1536) και τμή
μα ενός ειδωλίου (1537).

1. Τμήμα μελανόμορφης τριφυλλόστομης οινο- 
χόης 1536, Π ίν. 121γ 
"Υψ. 0,063 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σίύζονται τμήμα του 
χείλους, του λαιμού και του ο'ψου. Στο μέσον πε
ρίπου του λαιμού, πλαστικό δαχτυλίδι. Στο σω- 
ζόμενο σημείο του οψου διατηρείται τμήμα της 
διακοσμητικής μετόπης, στο πάνω μέρος της 
οποίας υπήρχε μια σειρά από σχηματοποιημένα 
φυλλάρια. Πιο κάτω σώζεται το κεφάλι και τμή
μα της χαίτης ενός λιονταριού, η οποία έχει απο
δοθεί με ιώδες χρώμα. Χρήση χάραξης για την 
απόδοση των ανατομικιόν λεπτομερειών. Ανή
κει στην Ομάδα της Σειρήνας της Οξφόρδης29". 
Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

2. Τμήμα πήλινου ειδυλλίου ντυμένου κούρου 
1537, Πίν. 121δ 
"Υψ. 0,07 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Σώζεται από το 
στήθος μέχρι τη λεκάνη. Φοράει ιμάτιο διαγώ
νια στο στήθος και έχει τα χέρια κολλημένα στις 
πλευρές. Η επιφάνεια αρκετά φθαρμένη. Το ει
δώλιο προέρχεται από εργαστήριο της Ανατολι
κής Ελλάδας, πιθανότατα της Σάμου291.

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 6ου αιο5να π.Χ.

Τάφος 1543, Σ χέδ .  VIII, Πίν. 121ε

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, πάνω από τους 
τάφους 1717, 1678 και 1679, α' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λιθόκτιστο κι
βωτιόσχημο τάφο. "Εχει κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ 
και είναι κατασκευασμένος από μεγάλες και μι
κρότερες πέτρες που συνδέονται με ασβεστοκο
νίαμα. Στη ΒΑ στενή πλευρά δύο μεγάλες δου
λεμένες πλάκες καλύπτουν ένα μέρος του τά
φου. Στο εσωτερικό βρέθηκαν τέσσερις σκελε
τοί. Των δύο τα κρανία βρίσκονταν στα ΒΑ και 
των άλλων προς τα ΝΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οι σκελετοί βρέθη
καν σε αρκετά καλή κατάσταση και πιθανόν 
ανήκουν σε δύο ζευγάρια.
Κτερίσματα: Μεταξύ των πλευρών και του βρα
χίονα του ενός σκελετού βρέθηκαν κομμάτια 
μιας χάλκινης βελόνας.

Χρονολόγηση: Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευ
ής του τάφου τον τοποθετούν στη ρωμαϊκή πε
ρίοδο.

Τάφος 1544

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, ακριβιός κάτω από 
τον τάφο 1569, γ' στριόμα ταφών.

289. Γιατοντΰπο, βλ. Payne, NC, αριθ. 191. Για την τεχνοτροπία, βλ. Hopper, Addenda, σ. 185-186. Για ανάλογα παραδείγ
ματα, βλ. Corinth VII. II, αριθ. Αη118, πίν. 63- Corinth XV, III, πίν. 63, αριθ. 1266' Corinth VII. I. αριθ. 210, 249· Clara Rhodos 
VI-VII, εικ. 91 ■ CVA, Louvre 6, III Ca, πίν. 6, αριθ. 14, 15· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 343, πίν. 25.

290. Beazley, ABV, o. 420■ Σίνόος, αριθ. 73 (Μ. Τιβέριος) με βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης Athenian Agora XXIII, αριθ. 734- 
Ure, Euboean Black-figure, πίν. 10b και 10d. Για την πιθανότητα τα αγγεία αυτά να είναι ευβοϊκά, βλ. Ure, Euboean Black- 
figure, σ. 30-31.

291. Higgins, BMC I, αριθ. 151- Mollard-Besques, Catalogue I, αριθ. Β 200, πίν. XXV· Ε. Rohde, Griechische Terrakotten, 
Tübingen 1968, σ. 38, αριθ. 6b. Για παραδείγματα από τον βορειοελλαδικό χώρο, βλ. Σίνόος, αριθ. 251 (Β. Μισαηλίδου)· Γ. Κα- 
ραμήτρου, ΑΕΜ0 4 (1990), σ. 88, εικ. 10.
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Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1545, Σ χέδ .  X, Πίν. 122α, β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, κάτω από τον τάφο 
1490, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Τα χέρια του νεκρού 
ήταν παράλληλα προς το σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού αρ
κετά καλής διατήρησης, μήκους 1,14 μ. 
Κτερίσματα: Πάνω από τα οστά βρέθηκαν σκόρ
πιοι αστράγαλοι.

Χρονολόγηση: Πριν από τον τάφο 1490, δηλαδή 
πριν από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα ακριβέστερης χρονολόγησης.

Τάφος 1546

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
8 και 11, γ'στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
οτραμμένος, μήκους 1,10 μ.
Κτερίσματα: Αριστερά του κρανίου υπήρχε η 
μελανόμορφη λήκυθος 1033, κοντά στα οστά του 
αριστερού χεριού, η κοτύλη 1034 και κοντά στα 
οστά του αριστερού ποδιού βρέθηκαν πολλοί 
αστράγαλοι.

1. Μελανόμορφη λήκυθος 1033, Πίν.  122γ 
Ύψ. 0,143, διάμ. χείλ. 0,029 μ,
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληριυθηκαν μεγά
λα τμήματα του σώματος. Παρουσιάζει ισχυρά 
απολεπίσματα σε πολλά σημεία. Γάνωμα μαύρο 
υπάρχει στο χείλος μέσα και έξω, στην εξωτερι- 292 293

κή επιφάνεια της λαβής, στο κάτω μέρος του σώ
ματος και στην πάνω επιφάνεια της βάσης. Στον 
ώμο φέρει διακόσμηση από ένα τρίφυλλο ανθέ
μιο, που πλαισιώνεται από δύο φύλλα κισσού. 
Ανάμεσα στο ανθέμιο και στα φύλλα του κισσού 
υπάρχουν δύο κηλίδες, ενώ δύο άλλες βρίσκο
νται κάτω από το ανθέμιο. Από την παράσταση 
στο σώμα του αγγείου σώζονται στο κέντρο, 
τμήμα μιας γυμνής ανδρικής μορφής στραμμέ
νης προς τα δεξιά, αριστερά, ίχνη άλλης μορφής 
και δεξιά, το πόδι μιας τρίτης. Βοιωτικού εργα
στηρίου. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.242.

2. Κορινθιακή κοτύλη 1034, Πίν. 122γ 
Ύψ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,097 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμήματα 
του σώματος, του χείλους και η μία λαβή. Στο 
εσωτερικό υπάρχει γάνωμα καστανόμαυρο, 
αραιό θαμπό. Στην εξωτερική επιφάνεια, κάτω 
από το χείλος, μια ζώνη με κατακόρυφες γραμ
μές και πιο κάτω, μια κόκκινη οριζόντια ταινία. 
Στο μέσον περίπου του σώματος, μια ζώνη με 
τέσσερα ζώα. Το κάτω μέρος του σώματος δια
κοσμείται με τρεις ανισοπαχείς οριζόντιες γραμ
μές. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης, δύο ανισο- 
παχείς μαύροι ομόκεντροι κύκλοι και στο κέ
ντρο, μια κηλίδα με έναν μικρό κύκλο γύρω της. 
Ύστερη κορινθιακή II περίοδος241.

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1547, Σ χ έδ .  X, Π ίν. 123γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1502, και πάνω από τον τάφο 1618, γ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Ο σκελετός είναι κα
λοδιατηρημένος αλλά λείπει το κρανίο. Το μή
κος του στην κατάσταση αυτή είναι 0,81 μ., που 
σημαίνει ότι ανήκει σε παιδί.
Κτερίσματα: Κοντά στον δεξιό ώμο βρέθηκε το

292. Βλ. Γ' μέρος, σ. 254.
293. Corinth XV, III, πίν. 54, αριθ. 1316· Délos XVII, πίν. 58, αριθ. 83' Α. Ανδρειωμένου, Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου 

Κορινθιακών Ερευνών, Λουτράκι 25-27Μαΐου 1984, Πελοποννησιακά, Παράρτημα 12, Αθήνα 1986, πίν. 10.2.
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ληκύθιο 1035 και στη μέση του σκελετού, η χάλ
κινη στλεγγίδα 1188. Κοντά στα κάτω άκρα 
υπήρχαν δυο σιδερένια καρφιά και δίπλα στον 
αριστερό μηρό, αστράγαλοι.

1. Ληκύθιο 1035, Πίν. 123α 
Ύψ. 0,059, διάμ. χείλ. 0,022 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Φέρει με
λανό γάνωμα στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
του χείλους, στο λαιμό και στο μεγαλύτερο μέ
ρος της λαβής. Το σώμα έχει μείνει στο χρώμα 
του πηλού και διακοσμείται με πλέγμα από μαύ
ρες γραμμές και λευκές κουκκίδες στους ρόμ
βους που σχηματίζει το πλέγμα. Γύρω στα μέσα 
του 4ου αιώνα π.Χ.294.

2. Χάλκινη στλεγγίδα 1188, Π ίν. 123β 
Μήκ. 0,183 μ.
Συγκολλήθηκε. Λείπουν μερικά τμήματα της ξύ
στρας. Η αναδίπλωση της λαβής απολήγει σε 
επίμηκες λογχόσχημο φυλλάριο. Η επιφάνεια 
είναι διαβρωμένη. 4ος αιώνας π.Χ.

Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1548, Σ χέδ .  X, Π ίν. 124α, β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, κάτω από τον τάφο 
1481, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
σπασμένος στην κοιλιά και το στόμιό του ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονόλογηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1549, Σ χέδ .  X, Π ίν. 124α, β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, εν μέρει κάτιο από 
τον τάφο 1485, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Πριν από τον τάφο 1485, δηλαδή 
πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών βρέ
φους.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1551, Σ χέδ .  Χ,Πίν .  124γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Υπολείμματα οστών 
νηπίου.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1552, Σ χέδ .  X, Π ίν. 125α, γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, εν μέρει πάνω από 
τον τάφο 1658, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1553, Σ χέδ .  X, Π ίν. 125α, γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και τον 
πυθμένα του κάλυπταν θραύσματα από άλλους 
αμφορείς.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1554, Σχέδ .  X, Πίν. 125α, γ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
2 και 3, γ ' στρώμα ταφών.

Τάφος 1550, Σ χ έ δ .  Χ , Πί ν .  124γ

294. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 652/Τ1332.
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Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1555, Σ χ έ δ. X, Π ίν. 125α-γ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 2 
και 3, πάνω από τον τάφο 1627, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1556, Σ χέδ .  X, Πίν. 125α, 126α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, εν μέρει πάνω από 
τον τάφο 1658, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1557, Σχέδ .  X, Π ίν. 126γ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
4 και 1, γ ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά 
και καλυμμένο με μια μικρή σχιστόπλακα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Δίπλα ακριβώς στον αμφορέα το
ποθετήθηκε μετά τον εγχυτρισμό ο αρΰβαλλος 
1267.

Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 1267, Πίν. 
126δ
Ύψ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπουν το στόμιο και η λαβή.

Τα χρώματα της διακόσμησης είναι απολεπι
σμένα. Στον ώμο υπάρχουν φυλλάρια ακτινωτά 
τοποθετημένα. Στο σώμα, τετράφυλλο κόσμημα 
με ελλειψοειδή πυρήνα. "Υστερη κορινθιακή I- 
II περίοδος295.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1558, Σχέδ .  X, Π ίν. 126β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 5 
και 8, κάτω από τον τάφο 1500, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Είχε 
τοποθετηθεί κάθετα στο έδαφος, με το στόμιο 
προς τα πάνω σκεπασμένο με μια πέτρα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1559, Σ χέδ .  IX, X, Π ί ν. 127δ, ε

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 9, στη ΝΔ πλευρά του 
περιβόλου Γ, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
καλυβίτη τάφο. Αποτελείται από δυο ζεύγη λα
κωνικών στρωτήρων λοξά τοποθετημένων, των 
οποίων οι αρμοί στην κορυφή καλύπτονται με 
δύο λακωνικούς καλυπτήρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός σχετικά κα
λοδιατηρημένος, μήκους 1,64 μ., με το κρανίο 
στα ΝΑ.
Κτερίσματα: Κοντά στον αριστερό ώμο του νε
κρού βρέθηκαν δύο γυάλινα μυροδοχεία (1031, 
1032) και στο στόμα του το χάλκινο νόμισμα 
1234.

1. Γυάλινο μυροδοχείο 1031, Πίν. 127γ 
Ύψ. 0,10, διάμ. χείλ. 0,033 μ.
Ακέραιο με ορισμένα ραγίσματα στο σώμα. Η 
βάση είναι δακτυλιόσχημη και το σώμα σφαιρι
κό, λίγο πιεσμένο. Ο λαιμός κυλινδρικός, χωρίς 
διαμορφωμένο χείλος. Το γυαλί είναι ημιδιαφα
νές με ιριδισμούς και μπλε ανταύγειες σε πολλά 
σημεία296.

295. Βλ. Γ' μέρος, σ. 234.
296. Για τον τύπο και την εξέλιξή του, βλ. Κ. Goethert-Polaschek, Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landes

museums Trier, Mainz 1977, o. 154 κ.ε. Επίσης, βλ. A.B. Follmann-Schultz, Die römischen Gläser aus Bonn, Κολωνία 1988, o. 30 κ.ε.
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2. Γυάλινο μυροδοχείο 1032, Πίν. 127β 
Ύψ. 0,102, διάμ. χείλ. 0,033 μ.
Όμοιο με το προηγούμενο. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια. Λείπουν ορισμένα τμήματα 
του σώματος. Το γυαλί είναι ημιδιαφανές.

3. Χάλκινο νόμισμα 1234, Π ίν. 127α
Εμ. Προτομή Αλεξάνδρου Σεβήρου. Επιγραφή: 
IMP 1C IMIAURISEV [ALEXAND ] A UG.
Οπ. Γυναικεία μορφή (προσωποποίηση). Επι
γραφή δυσανάγνωστη.
Διάμ. 0,016 μ., βάρος 3,11 γρ. (02).
Επί Αλεξάνδρου Σεβήρου247.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 3ου αιώνα μ.Χ. 

Τάφος 1560, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός 
μέτριας διατήρησης, μήκους 0,70 μ.
Κτερίσματα: Κοντά στα οστά του δεξιού χεριού 
βρέθηκε το πήλινο ειδώλιο 1156, μέσα στην κοί
λη βάση του οποίου υπήρχε ένα αβγό. Στο ύφος 
των κλειδών βρέθηκε το χάλκινο νόμισμα 1235.

1. Πήλινο ειδώλιο γυναίκας 1156, Π ίν. 128α 
Ύψ. 0,225 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν αρκε
τά σημεία της βάσης, του κορμού και ο λαιμός. 
Το πίσω τμήμα από την πλάτη μέχρι τη βάση εί
ναι κενό. Καμωμένο από μήτρα. Πάνω σε ψηλή, 
ορθογώνια μπροστά και κυκλική πίσω, βάση πα
τάει η μορφή στηριζόμενη στο δεξί σκέλος. Φο
ράει χιτώνα και πλούσια πτυχωμένο ιμάτιο, που 
τυλίγει όλο το σώμα εκτός από το στήθος και τον 
δεξιό ώμο. Με το δεξί χέρι, που είναι κατεβα- 
σμένο σχεδόν παράλληλα προς το σώμα, συ
γκρατεί το ιμάτιο, ενώ το αριστερό το λυγίζει 
στον αγκώνα και το φέρνει κάτω από το αριστε
ρό στήθος κρατώντας άνθος (;). Τα μαλλιά, χτε
νισμένα πίσω και ψηλά σε κρωβύλο, έχουν απο

δοθεί σχηματικά. Η επιφάνεια, ιδιαίτερα στο 
πρόσωπο, είναι αρκετά διαβρωμένη. Στην κοί
λη βάση του ειδωλίου υπάρχει ένα αβγό. Πιθα
νόν ροδιακού εργαστηρίου248. Τέλη του 5ου αι
ώνα π.Χ.

2. Χάλκινο νόμισμα πιθανόν Ακάνθου 1235,
Πίν. 128β
Φθαρμένο.
Διάμ. 0,011 μ., βάρος 1,05 γρ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου-αρχές του 4ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1561, Σχέδ .  X, Πίν. 128δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αρκετά καλοδιατηρη
μένος σκελετός, μήκους 1,75 μ.
Κτερίσματα: Κάτω από την κάτω σιαγόνα βρέ
θηκαν δύο χάλκινα νομίσματα (1236,1237).

1. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 1236, Π ίν. 128γ 
Εμ, Κεφαλή Αθηνάς προς τα αριστερά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή: Α/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,12 γρ. (05).
400-348 (;) π.Χ.297 298 299 300.

2. Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 1237, Π ίν. 128γ 
Όμοιο με το προηγούμενο2"".
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,05 γρ. (07).

Χρονολόγηση: Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1562, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, εν μέρει πάνω 
από τον τάφο 1671, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, αφού πρώτα ο νεκρός, ένα νήπιο, τοποθετή
θηκε πάνω σε λακωνικό στροπήρα, που χρησι
μοποιήθηκε ως φέρετρο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου, μή
κους 0,34 μ.
Κτερίσματα: Πίσω από το κρανίο βρέθηκαν το

297. A.S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet II. Λονδίνο/Γλασκώβη/Νε'α Υόρκη 1977, πίν. 42, 43.
298. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 178, αριθ. 4. Για άλλα παραδείγματα, Higgins, BMC I, αριθ. 220, σ. 85, πίν. 38- 

Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2271, 2272, σ. 350, πίν. 105.
299. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
300. SNG,ANS, part 7, Macedonia 1, αριθ. 53-55.
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μελαμβαφές κάναστρο 1029 και ένα θραύσμα 
μελανόμορφης κύλικας (1030).

1. Μελαμβαφες κάναστρο 1029, Σ χέδ .  17, Πίν. 
129α
Ύψ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,116 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμήμα του 
χείλους και το μεγαλύτερο μέρος της λαβής. Το 
γάνωμα στιλπνό έχει χρώμα μαύρο έως καστανό 
από αποτυχημένο ψήσιμο και σε πολλά σημεία 
είναι απολεπισμένο. Η κάτω επιφάνεια της βά
σης έχει το χρώμα του πηλού. Γύρω στα μέσα 
του 5ου αιώνα π.Χ.301.

2. Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας 1030, Πίν. 
129β
Ύψ. 0,047, πλ. 0,031 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Στο κάτω 
μέρος, παράλληλες ταινίες από μαύρο γάνωμα 
και υπόλευκο χρώμα εναλλάξ. Το ίδιο υπόλευκο 
χρώμα υπάρχει και στο βάθος της παράστασης, 
όπου μια ανδρική μορφή, της οποίας σώζεται 
μόνον ο κορμός, το ένα χέρι και ο λαιμός, κάθε
ται πάνω σε κλίνη. Χρήση χάραξης για την από
δοση των λεπτομερειών. Στην εσωτερική επιφά
νεια, μαύρο στιλπνό γάνωμα. Προέρχεται από 
το εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονα302. 
460-450 π.Χ.

Χρονολόγηση: Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1563

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 9, κάτω από τον τάφο 
1559, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα κομμάτια οστών. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο λε- 
κανίδες (1037,1038), το ληκύθιο 1036 και τμήμα
τα από τρεις πήλινες προτομές (1157,1158,1159).

1. Αττικό ερυθρόμορφο ληκύθιο 1036, Π ίν. 129γ 
Ύψ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,026 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συμπληρώθηκε 
ένα τμήμα του χείλους. Γάνωμα καστανόμαυρο 
στιλπνό, αρκετά απολεπισμένο κάλυπτε όλο το 
αγγείο πλην της κάτω επιφάνειας της βάσης και 
της κύριας όψης, όπου υπάρχει εννεάφυλλο αν
θέμιο. Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.303.

2. Μελαμβαφής λεκανίδα-πυξίδα 1037, Πίν. 
129ε
Ύψος (με το πώμα) 0,063, διάμ. βάσ. 0,037 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συμπληρώθηκαν με
γάλο τμήμα της μίας λαβής και της λαβής του πώ
ματος. Φέρει οριζόντιες ταινιωτές λαβές με μα
στοειδείς απολήξεις κοντά στις ρίζες τους. Το 
γάνωμα είναι απολεπισμένο σε ορισμένα σημεία 
και έχει χρώμα μαύρο έως καστανοκόκκινο από 
κακό ψήσιμο. Η επιφάνεια έδρασης της βάσης 
έχει το χρώμα του πηλού. Το πώμα σε μεγάλο μέ
ρος του έχει γάνωμα καστανό-πορτοκαλί λόγω 
αραιότητας. Η λαβή του πώματος έχει στο πάνω 
μέρος δύο ομόκεντρους κύκλους στο χρώμα του 
πηλού. Παρόμοια αγγεία χρονολογούνται από 
τα τέλη του 5ου ως τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.304. 
Το παραπάνω αγγείο βρίσκεται κοντά στην πυ
ξίδα Ρ 7606 της Αγοράς των Αθηνών305, δηλαδή 
χρονολογείται γύρω στο 375 π.Χ.

3. Μελαμβαφής λεκανίδα-πυξίδα 1038, Πίν. 
129δ
Ύψ. (με το πώμα) 0,082, διάμ. βάσ. 0,051 μ. 
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Συγκολλή
θηκε και συμπληρώθηκαν τμήματα του σώμα
τος, οι λαβές και τμήματα του πώματος. Οι λα
βές ξεκινούν οριζόντιες και στρέφονται προς τα 
πάνω για να γίνουν κατακόρυφες. Γάνωμα κα
στανόμαυρο στιλπνό κάλυπτε όλο το αγγείο, 
εκτός από την επιφάνεια έδρασης της βάσης 
που έχει το χρώμα του πηλού. Αραιό μαύρο γά
νωμα στο εσωτερικό του πώματος. Πρόκειται

301. Πρβλ. Olynthus XIII, πίν. 120, αριθ. 651 ■ Kerameikos X, πίν. 63, αριθ. 278.1' Β. Schlörb-Vierneisel,/4A/81 (1966), πίν. 27.3.
302. Beazley,ABV, ο. 538 κ.ε., 705 κ.ε.· ο ίδιος, Pamlipomena, σ. 310 κ.ε.
303. Για κάτι ανάλογο, βλ./lzl 20 (1965) Χρονικά, πίν. 72στ. Βλ. επίσης αριθ. 1013/Τ1504.
304. Olynthus XIII, πίν. 206, αριθ. 635, σ. 321-322 και πίν. 211, αριθ. 636' Μυλωνάς, ΔΝΕ Β', ο. 62, αριθ. 678, πίν. 344· 

Hornbostel, 1980, αριθ. 75, σ. 128' Β. Schlörb-Vierneisel,4M81 (1966), πίν. 41.3,2. Για τον τύπο, βλ. Athenian Agora XII, σ. 165- 
167.

305. Athenian Agora XII, πίν. 40, αριθ. 1222.
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για παραλλαγή του προηγούμενου τύπου με δια
φορά στις λαβές30'’. Με βάση ανάλογα παραδείγ
ματα μπορεί να χρονολογηθεί στο α' τέταρτο 
του 4ου αιώνα π.Χ.306 307.

4. Πήλινη γυναικεία προτομή 1157, Π ίν. 129στ 
Ύψ. 0,133 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλήθη
κε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν 
τμήματα του λαιμού και του στήθους καθώς και 
ένα κάτω από τον δεξιό αγκώνα. Η επιφάνεια 
είναι αρκετά φθαρμένη. Στο πάνω μέρος, οπή 
για ανάρτηση. Η μορφή που παριστάνεται φο
ράει χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει τον αριστε
ρό ώμο και κατεβαίνει κάτω από το στήθος δη
μιουργώντας πτυχές μπροστά από την αριστερή 
μασχάλη. Τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες 
έρχονται μπροστά στο στήθος κρατώντας πιθα
νόν άνθος. Τα πλούσια μαλλιά είναι χτενισμένα 
σε κυματοειδείς βοστρύχους προς τα πίσω. Στα 
αυτιά φέρει ενώτια σε μορφή ρόδακα. Πιθανόν 
ροδιακού εργαστηρίου30". Α' τέταρτο του 4ου αι
ώνα π.Χ.309.

5. Πήλινη γυναικεία προτομή 1158, Π ίν. 129ζ 
Ύψ. 0,155 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλήθη
κε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν αρ
κετά τμήματα στο λαιμό, τον δεξιό κρόταφο, τον 
αριστερό ώμο και το σώμα. Η επιφάνεια είναι 
πολύ διαβρωμένη. Η μορφή έχει πρόσιυπο έντο
να ωοειδές. Στο πάνω μέρος, οπή ανάρτησης. Η 
μορφή φέρνει τα χέρια μπροστά από το στήθος. 
Πιθανόν ροδιακού εργαστηρίου. Αρχές του 4ου 
αιώνα π.Χ.310.

6. Πήλινη γυναικεία προτομή 1159, Π ίν. 129η 
Ύψ. 0,108 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Ελλιπής 
κατά το μεγαλύτερο μέρος· σώζεται το κεφάλι, 
ο λαιμός, ο αριστερός ώμος και το στήθος. Επι
φάνεια πολύ φθαρμένη με ισχυρές αποκρού

σεις. Η μορφή φοράει στεφάνη. Τα μαλλιά πέ
φτουν στους ώμους σε οριζόντιους βοστρύχους.

Χρονολόγηση: Α ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1564

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, εν μέρει πάνω από 
τον τάφο 1711, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον μι- 
κροσκοπικό κρατηρίσκο με το υποστατό του 
(1046, 1047), τρία κάναστρα (1039-1041), την 
κύλικα 1042, δύο χύτρες (1043, 1044), την ολπί- 
σκη 1045, το λύχνο 1048, το δαχτυλίδι 1198, τρία 
καρφιά (1225) και τμήματα μολύβδινων ελα
σμάτων (1227).

1. Μελαμβαφές κάναστρο 1039, Σ χέδ .  17, Πίν. 
130β
Ύψ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκε τμήμα του χείλους. Λείπει η λα
βή. Καλύπτεται ολόκληρο με μαύρο στιλπνό γά- 
νωμα, λίγο απολεπισμένο, εκτός από μια γραμ
μή στο σημείο ένωσης της βάσης με το σώμα και 
από μια αυλακιά στην επιφάνεια έδρασης της 
βάσης. Στην κοίλη επιφάνεια της βάσης, εγχά
ρακτα τρία δέλτα.

Λ Λ δ
Στον πυθμένα, κύκλος με μικρές εμπίεστες 
γραμμές και μέσα σε αυτόν εγγεγραμμένα τέσ
σερα ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη. Γ' τέταρ
το του 4ου αιώνα π.Χ.311.

2. Μελαμβαφές κάναστρο 1040, Σ χέδ .  17, Πίν. 
130α
Ύψ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,091 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος με μίκα. Ακέραιο.

306. Για τον τύπο, βλ. ό.π., σ. 170.
307. Olynthus XIII, πι'ν. 206, αριθ. 633, σ. 321· ΛΔ 26 (1971) Χρονικά, πίν. 41α· Athenian Agora XII, πίν. 42, αριθ. 1248- Β. 

Schlorb-Vierneisel,v4M81 (1966), πίν. 38.4.
308. Γ ια τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 249, αριθ. 1-5.
309. Πρβλ. Olynthus XIV, πίν. 8, αριθ. 14· Olynthus VII, πίν. 6, αριθ. 27, 28· Blinkenberg. Lindos I, αριθ. 3120, σ. 727, πίν. 147.
310. Πρβλ. το προηγούμενο 1157/Τ1863 και επίσης Olynthus IV, αριθ. 63, πίν. 11.
311. Athenian Agora XII, αριθ. 762, πίν. 3l· Β. Schlorb-Vierneisel.HM 81 (1960), πίν. 59.3.
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Φέρει επίχρισμα πορτοκαλί-καστανό, αραιό, Θα
μπό. Όμοιο με το προηγούμενο. Γ' τέταρτο του 
4ου αιοτνα π.Χ.

3. Μελαμβαφές κάναστρο 1041, Π ίν. 130γ 
Ύψ. 0,025, διάμ. βάσ. 0,039 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Όμοιο με το προη
γούμενο. Λείπουν η λαβή και μέρος του σιύματος.

4. Κύλικα 1042, Σ χέδ .  25, Π ίν. 130δ 
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,104 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Ακέραιη. Σώμα 
ημισφαιρικό με χείλος αδιαμόρφωτο, λαβές 
σχεδόν τριγωνικές, βάση οριζόντια. Η επιφά
νεια του αγγείου φέρει επάλειψη από καθαρό 
πηλό. Ντόπιου εργαστηρίου του 4ου αιώνα π.Χ., 
που μιμείται αρχαιότερα πρότυπα. Το σχήμα 
του σώματος θυμίζει αγγεία της ύστερης γεωμε
τρικής εποχής’12.

5. Μικροσκοπική χύτρα 1043, Σ χ έ  δ. 36, Πίν. 
130στ
Ύψ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,045 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, καθαρός. Ακέραιη. 
Γάνωμα αραιό καστανόμαυρο, απολεπισμένο. 
Ντόπιου εργαστηρίου. Με βάση τα υπόλοιπα 
κτερίσματα χρονολογείται στο γ ' τέταρτο του 
4ου αιώνα π.Χ.312 313.

6. Μικροσκοπική χύτρα 1044, Σ χ έ  δ. 36, Πίν. 
130ε
Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,041 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, καθαρός. Λείπουν η 
λαβή και τμήμα του χείλους. Έ χει υποτυπώδη 
οριζόντια βάση. Γάνωμα μαύρο θαμπό, απολε
πισμένο. Ντόπιου εργαστηρίου.

7. Μελαμβαφής ολπίσκη 1045, Σ χ έ  δ. 18, Πίν. 
130ζ
Ύψ. 0,075, διάμ. χείλ. 0,032 μ.

Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπουν η λαβή, το 
μισό περίπου του χείλους και τμήμα της βάσης. 
Καλύπτεται με μαύρο γάνωμα, αρκετά απολεπι
σμένο, εκτός από την κάτιυ επιφάνεια της βάσης 
που έχει το χρώμα του πηλού. Αττικού εργαστη
ρίου314. 350-325 π.Χ.315.

8. Μικροσκοπικός καλυκωτός κρατήρας 1046, 
Πίν.  131α, β
Ύψ. 0,092, διάμ. χείλ. 0,075 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος, καθαρός. Έ χει μικρή 
δισκόμορφη βάση και λεπτό πόδι. Το χείλος 
στρέφεται έντονα προς τα έξω. Έφερε μαύρο 
γάνωμα που έχει απολεπιστεί. Συμπληρώθηκε η 
μία λαβή. Πιθανόν ντόπιου εργαστηρίου. Τέτοι
οι κρατηρίσκοι316 μιμούνται ακριβώς τη μορφή 
μεγάλων κρατήρων317 του 4ου αιώνα π.Χ.

9. Μικροσκοπικό υποστατό 1047, Π ίν. 131α, β 
Ύψ. 0,075, διάμ. βάσ. 0,09 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος, καθαρός. Συγκολλήθη
κε από πολλά κομμάτια και συμπληροοθηκαν 
ορισμένα τμήματα. Έ φερε μαύρο γάνωμα που 
τώρα έχει απολεπιστεί. Είναι το υποκρατήριο 
του μικροσκοπικού κρατήρα 1046.

10. Μικροσκοπικός λύχνος 1048, Σ χ έ  δ. 29, 
Π ίν.131γ
Ύψ. (με τη λαβή) 0,053, διάμ. βάσ. 0,048 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει μικρό τμήμα 
της βάσης. Έ χει λεπτό και ιδιαίτερα ψηλό πόδι, 
που απολήγει σε βάση πλατιά, κοίλη κάτω. Φέ
ρει κατακόρυφη λαβή και στο πάνω μέρος μεγά
λη οπή πληρώσεως. Γάνωμα καστανοκόκκινο 
στιλπνό, αρκετά απολεπισμένο. Στο μυκτήρα 
ίχνη αιθάλης. Ντόπιου εργαστηρίου318.

11. Χάλκινοδαχτυλίδι 1198,Σ χ έδ . 37, Πίν.  131 δ 
Διάμ. 0,011 μ.

312. Corinth XV, III, πίν. 1, αριθ. 10· Corinth VII, I, αριθ. 75' Kraiker./l/gm«, πίν. 1, αριθ. 25 και πίν. 2, αριθ. 43.
313. Για τα προβλήματα χρονολόγησης των αγγείων αυτών, βλ. σ. 268.
314. Για τοντΰπο και την εξέλιξή του, βλ. Athenian Agora XII, σ. 78 κ.ε. και Kerameikos IX, σ. 43-44.
315. Πρβλ. CVA, Copenhague, Musée National 4. πίν. 176, αριθ. 5· CVA. Leiden. Rijksmusewn van Oudheden 3, III L, πίν. 156, 

αριθ. 14· Athenian Agora XII, αριθ. 283, πίν. 13.
316. Ανάλογα παραδείγματα, βλ. Corinth XV, III, πίν. 68, αριθ. 1769· CVA, Gallatin Collections, USA 1, πίν. 31, αριθ. 13- CVA, 

Michigan, University 1, πίν. 18, αριθ. 32 (ιταλιωτικάς).
317. Για το σχήμα του κρατήρα, βλ. G. Kopke,/lM79 (1964), σ. 31-34, αριθ. 33, 35, 39, πίν. 17,18 (με πιο κοντινό παράδειγ

μα το αριθ. 39).
318. Βρίσκεται κοντά στον τύπο IX του Bronneer (Corinth IV, II, σ. 47 κ.ε., πίν. IV και ειδικότερα το λυχνάρι της εικόνας 24 

στη σ. 49). Βλ. επίσης Athenian Agora IV, σ. 153, πίν. 48, αριθ. 611.
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Αποτελείται από κρίκο ελαφρά πεπλατυσμένο 
και φέρει ελλειψοειδή σφενδόνη. Επιφάνεια 
διαβρωμένη319.

12. Τρία σιδερένια καρφιά 1225 
Μήκ. α. 0,082, β. 0,080, γ. 0,05 μ.
Τα δυο από αυτά (β και γ) σώζουν και τις κεφα
λές τους. Είναι πολύ διαβρωμένα και σχεδόν 
διαλυμένα.

13. Μολύβδινα ελάσματα και καρφιά 1227, Π ίν. 
131ε
Διαστάσεις μεγαλύτερου ελάσματος 0,095x0,092 
μ., μήκ. καρφιών ± 0,025 μ.
Πρόκειται για δεκαπέντε ελάσματα που πιθα
νόν προέρχονται από την ίδια επιφάνεια. Από 
αυτά τα πέντε φέρουν οπές προσηλώσεως. Μαζί 
τους βρέθηκαν και δεκαεπτά μολύβδινα καρ
φιά. Θα πρέπει να αποτελούσαν επένδυση ξύλι
νου κιβωτιδίου.

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1565, Σ χέδ .  VIII, Πίν. 122α, 132α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 4 
και 7, πάνω από τον τάφο 1616, β'-γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο, πλάτους 0,72 μ., ύψους 0,41 μ. και μήκους 
2,03 μ. χωρίς το κάλυμμα, το οποίο είναι σπα
σμένο και μερικά κομμάτια του ήταν βυθισμένα 
στο εσωτερικό. Στο περιχείλωμα φέρει, εσωτε
ρικά και εξωτερικά, ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο 
(Σχέδ.  45).
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκόρπια οστά ενήλι
κα μέσα στη σαρκοφάγο.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν. Μόνο μερικά τμή
ματα σιδερένιοτν καρφιών υπήρχαν ανάμεσα 
στα οστά.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στο α' τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Τάφος 1566. Σ χ έδ .  X, Πίν.  132β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8 και ένα τμήμα του 
στο τετρ. 11, πάνω από τους τάφους 1608 και 
1645, β'-γ' στρώμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκοφά
γο, μήκους 2,01, πλάτους 0,60 και ύψους 0,31 μ., 
χωρίς το σαμαρωτό κάλυμμά της, το οποίο βρέθη
κε σπασμένο. Είχε κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος σκελετός, μήκους 1,45 μ.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1567, Σχέδ .  X, Πίν.  132γ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
7 και 10, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος σκελετός παιδιού, μήκους 0,75 μ. 
Κτερίσματα: Γύρω και πάνω από τα οστά του 
σκελετού βρέθηκαν πολλοί αστράγαλοι, πάνο) 
στα οστά της λεκάνης, η σιδερένια στλεγγίδα 
1205 και κοντά στα οστά της αριστερής κνήμης, 
ένα καρφί.

Τμήματα σιδερένιας στλεγγίδας 1205 
Σώζονται κομμάτια του καμπύλου μέρους και 
της λαβής. Πολύ διαβρωμένη, δεν στάθηκε δυ
νατόν να συγκολληθεί.

Χρονολόγηση: Πιθανόν στον 5ο αιώνα π.Χ.

Τάφος 1568, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 132γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, πάνω από τον τά
φο 1575, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Για την τοποθέτηση 
του νεκρού καταστράφηκε η στενή ΝΑ πλευρά 
της σαρκοφάγου του τάφου 1578. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτρια δια
τηρημένος, μήκους 1,21 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Μετά τα τέλη του 5ου ακύνα π.Χ.

Τάφος 1569, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 133α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, πάνω από τον τάφο 
1544, γ' στρώμα ταφών.

319. Για κάτι ανάλογο, βλ. Comstock - Vermeille, Μ/νί. σ. 216, αριθ. 293. Για τον τύπο, βλ. Boardman, Finger Rings, σ. 24κ.ε., 
Group NT Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 193 κ.ε., τύπος II.
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Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος. Το στόμιό του ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1570, Σ χέδ .  X, ΧΙ,Πίν.  133β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7 και τμήμα στο τετρ. 
10, εν μέρει πάνω από τους τάφους 1621 και 
1643, γ' στρώμα ταφοίν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Φέρει σαμαρωτό κάλυμμα, το οποίο βρέ
θηκε σπασμένο και τμήματά του ήταν βυθισμένα 
στο εσωτερικό (Σ χ έ δ. 43).
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός διαβρωμέ- 
νος με κατεύθυνση προς τα ΝΑ, μήκους 1,62 μ. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1571

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, κάτω από τον τά
φο 1562, δ ' στριύμα ταφεόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1572

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1580, δ' στρεόμα ταφεόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, μισοκατεστραμμένο από την τοποθέτηση 
του πίθου του τάφου 1580.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μισοκατε- 
στραμμένος και διαβρωμένος.
Κτερίσματα: Δεν βρέθηκαν. Από τα χώματα 
όμως της ταφής μαζί με τα οστά συλλέχθηκε 
όστρακο μελανόμορφου σκύφου (1049). 320

Θραύσμα μελανόμορφου σκύφου 1049, Π ίν. 134α 
Ύψ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η εσωτερική επιφά
νεια φέρει μαύρο στιλπνό γάνωμα. Το ίδιο και η 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Κάτω από το 
χείλος σώζεται μέρος της παράστασης. Στο κέ
ντρο, μια σφίγγα με στεφάνη στραμμένη προς 
τα δεξιά και μπροστά της, ένα ανθέμιο. Πίσω 
από τη σφίγγα, καθιστή ανδρική μορφή με ιμά- 
τιο που αποδίδεται με λευκό επίθετο χροψα. 
Χρήση χάραξης στις λεπτομέρειες του προσιυ- 
που του άνδρα, στο ανθέμιο και τα φτερά της 
σφίγγας. Ιοόδες χρώμα στον πυρήνα του ανθεμί
ου, στο στήθος και τα μαλλιά της ανδρικής μορ
φής. Ανήκει στην Ομάδα ΟΗ03 (ι. Τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου-αρχές του 5ου αιώ- 
να π.Χ.

Τάφος 1573

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, πάνω από τους 
τάφους 1646 και 1647, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Βρέθηκε μόνον το 
κρανίο.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1574

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, κάτιο από τον τάφο 
1570, δ' στροψα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1052.

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1052, Πίν. 
134β
Ύψ. 0,055 μ.

320. Βε8ζ1εγ, ΑΒΥ, ο. 617 κ.ε.· ο ίδιος, Ραι-αΙίροηιβηα, σ. 306· Βθ3π1ιηαη, ΑΒΥ, σ. 151. Αντιστοιχεί στον τΰπο Ε του Είτε 
(Λ/ηΑολα, σ. 63, πίν. XX)· Ηπαϊα II. 1966, πίν. 40, αριθ. 477' όοΙΙβζίοηε ΥοΙΙίϊαηί, αριθ. 166. πίν. 24.
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Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι εξίτηλα. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, τρεις ομόκεντροι κύκλοι, 
από τους οποίους ο μεσαίος πιο παχύς. Στην κύ
ρια όψη, τετράφυλλο κόσμημα. Ύστερη κοριν
θιακή I περίοδος321.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1575

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, κάτω από τον τά
φο 1568, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με αστρα
γάλους και το φιαλίδιο 1050. Βρέθηκαν επίσης 
και δύο σιδερένιες λαβές (1401).

1. Φιαλίδιο 1050, Σ χ έ δ. 35 
Ύψ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,088 μ.
Σώζονται κομμάτια που δεν συγκολλήθηκαν, 
αλλά το αγγείο αποκαταστάθηκε σχεδιαστικά. 
Πηλός καστανωπός, εύθρυπτος. Έ φερε γάνωμα 
καστανό, απολεπισμένο. Ντόπιου εργαστηρίου- 
πιθανόν του τελευταίου τετάρτου του 5ου αιώνα 
π.Χ.322.

2. Δύο σιδερένιες λαβές 1401, Π ίν. 134γ 
Έχουν σχήμα Ω και πιθανόν ανήκαν σε αγγείο 
ή κιβώτιο από οργανική ύλη323.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1576, Σ χ έ δ. VIII, Π ίν. 134δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη μικρή 
σαρκοφάγο. Λείπουν μεγάλα τμήματα του σώ
ματός της και από το κάλυμμα σώζονται μόνο λί
γα κομμάτια.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δύο μικρά κομμάτια 
οστών.

Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος ακόνας π.Χ.

Τάφος 1577

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, πάνω από τον τά
φο 1595, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν βρέθηκαν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το πή
λινο ειδώλιο 1160.

Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
1160, Π ίν. 135α 
Ύψ. 0,095 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Σχεδόν ακέραιο. Συμπλη- 
ροίθηκαν μερικά σημεία στο στήθος, ανάμεσα 
στα σκέλη, στο άκρο αριστερό πόδι καθώς και 
ένα τμήμα του θρόνου. Η επιφάνεια πολύ φθαρ
μένη. Η γυναικεία μορφή κάθεται σε θρόνο με 
ερεισίνωτο και πατάει σε χαμηλό υποπόδιο. Τα 
χέρια ακουμπούν στα γόνατα. Γύρω στα μέσα 
του 5ου αιώνα π.Χ.324.

Χρονολόγηση: Μέσα ή γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1578, Σ χέδ .  IX

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1521 και πάνω από τους τάφους 
1688,1687.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Η σαρκοφάγος καταστράφηκε στη μια 
πλευρά της για την τοποθέτηση του νεκρού της 
ταφής 1568, που είχε εισχωρήσει εν μέρει μέσα 
στη σαρκοφάγο. Είχε κατεύθυνση Α-Δ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα σκόρπια οστά. 
Κτερίσματα: Βρέθηκαν θραύσματα χάλκινης 
βελόνας (1203) και το ασημένιο νόμισμα 1238.

Αργυρό νόμισμα 1238, Π ίν. 135β
Πολύ φθαρμένο και σπασμένο. Αδιάγνιυστο.

321. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra I, πίν. 9, αριθ. 79· CVA. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der 
Universität 1, πίν. 27, αριθ. l· Délos X, πίν. 22, αριθ. 187.

322. Για κάτι σχετικά όμοιο στο σχήμα, βλ. Athenian Agora XII, αριθ. 779, εικ. 8.
323. Perachora I, πίν. 67, αριθ. 89· C. Rolley, BCH Suppl. 9,1984 σ. 772, αριθ. 43, 44· Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 731, πίν. 30.
324. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2202-2203, σ. 534, πίν. 101 · Μυλωνάς, ΔΝΕ  Γ', πίν. 276, αριθ. 31· Leyenaar-Plaisier, Temes 

cuites, αριθ. 184, σ. 91, πίν. 31· Kobylina Ι-ΙΙ, πίν. 27, 5' Schürmann, Tenakotten, αριθ. 68, πίν. 14.
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Χρονολόγηση: 5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1579, Σ χέδ .  IX, Πίν.  135γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
11 και 14, πάνω από τους τάφους 1717 και 1646, 
γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο. Περιείχε δυο σκελετούς με κατεύθυνση 
προς τα ΝΑ-ΒΔ. Έ χει σαμαρωτό κάλυμμα που 
βρέθηκε σπασμένο. Στην εξωτερική όψη του πε- 
ριχειλώματος φέρει ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δύο σκελετοί μέτριας 
διατήρησης, μήκους 1,65 μ. ο καθένας. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1580 και 1581, Σ χέδ .  IX, Πίν.  136α, β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, πάνω από τους τά
φους 1697,1698 και 1699, β'-γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πίθο. Βρέθηκε 
σπασμένος. Λείπει περισσότερο από το μισό αγ
γείο. Έ χει μήκος 2,40 μ. Περιείχε δύο σκελε
τούς. Ο ένας, που ανήκει στην προγενέστερη τα
φή 1581, είναι διαλυμένος. Ο άλλος, η ταφή του 
οποίου ακολούθησε την 1581, σώζεται αρκετά 
καλά (1580).
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Ο σκελετός του τά
φου 1580 ανήκει σε ενήλικα άνδρα και έχει μή
κος 1,56 μ.
Κτερίσματα: Στα οστά της κνήμης του νεκρού του 
τάφου 1580 βρέθηκε τμήμα σιδερένιας στλεγγί- 
δας (1190) και το πήλινο λυχνάρι 1051.

1. Τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας 1190 
Μήκ. 0,06 μ.
Προέρχεται από την ξύστρα.

2. Λυχνάρι 1051, Π ίν. 136γ 
Μήκ. (με τη λαβή) 0,085 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, εύθρυπτος. Συγκολλή
θηκε και συμπληρώθηκαν πολλά τμήματα, ιδιαί
τερα στο πάνω μέρος του δίσκου. Γάνιυμα δεν 
σώζεται. Στο πίσω μέρος φέρει λαβή-ωτίο. Ο μυ- 
κτήρας, κοντόχοντρος, φέρει ίχνη αιθάλης. Ντό
πιου εργαστηρίου.

Χρονολόγηση: 4ος αιώνας π.Χ.

Διάμ. 0,015 μ., βάρος 1,44 γρ.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, κάτω από τους τά
φους 1498 και 1520, εν μέρει πάνο3 από τον τάφο 
1599, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πίθο, μήκους 
1,10 μ. και πλάτους 0,72 μ. Ο νεκρός είχε τοπο
θετηθεί με λυγισμένα τα σκέλη.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1583, Σ χέδ .  VIII, IX, Πίν. 137β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, πάνω από τον τά
φο 1613, β' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε κεραμοσκεπή 
τάφο. Κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Είναι καλυβίτης 
απλοποιημένου τύπου. Πολλά κομμάτια από τα 
κεραμίδια λείπουν. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί 
με λυγισμένα τα σκέλη.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός καλοδιατη
ρημένος, με μήκος στη θέση συστολής 1,10 μ. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1584

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, δ' στρώμα ταφιόν. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν βρέθηκαν. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1053.

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1053, Πίν.  
138α
Ύψ. 0,052 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Ακέραιος. Τα χριύμα- 
τα της διακόσμησης αρκετά εξίτηλα. Στην πάνω 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, τρεις ομόκε
ντροι κύκλοι, από τους οποίους ο μεσαίος παχύ
τερος. Στον ώμο, φυλλάρια ακτινοπά τοποθετη
μένα και δύο οριζόντιες γραμμές. Στο μπροστι
νό μέρος, σειρήνα με απλωμένα τα φτερά που 
φτάνουν μέχρι το πίσω μέρος, κάτω από τη λα
βή. Στο κεφάλι φοράει πόλο. Τα μαλλιά της εί
ναι μακριά και πέφτουν στην πλάτη με «δαιδα- 
λική» κόμμιυση. Στο κάτω μέρος του σώματος, 
δύο ομόκεντροι κύκλοι και στο κέντρο, μικρή

Τάφος 1582, Σ χ έ δ .  X, Πίν .  137α
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κοίλανση. Στα κενά υπάρχουν ρόδακες. Χρήση 
χάραξης στις φτερούγες και τα μαλλιά της σει
ρήνας καθοός και στους ρόδακες. Ιοόδες χρώμα 
στο πρόσωπο, το στήθος και τις φτερουγες της 
σειρήνας. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος325.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιιό
ν α π.Χ.

Τάφος 1585

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, κάτω από τον τά
φο 1580, δ' στροόμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος από την τοποθέ
τηση του πίθου του τάφου 1580.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα σκελετού. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1586

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12. κάτω από τον τά
φο 1580, δ' στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος από την τοποθέ
τηση του πίθου του τάφου 1580.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Αίγα μόνον οστά. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1587, Σχέδ.  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, κάτω από τον τάφο 
1513, δ' στροόμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος. Πάνω από το νε
κρό είχαν τοποθετηθεί μικροί αργοί λίθοι. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά παιδιού. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1055, το κύπελλο 1054, ενώ από τα

χοόματα συλλέχθηκαν ένα όστρακο μεγάλου αρυ- 
βάλλου (1056) και είκοσι ένας αστράγαλοι (1404), 
από τους οποίους ο ένας φέρει διαμπερή οπή.

1. Μόνωτο κύπελλο 1054, Σχέδ .  14, Πίν.  138β 
Ύψ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,09 μ.
Πηλός σκούρος γκρίζος. Ακέραιο. Η επιφάνεια 
καλύπτεται με πολύ αραιό, θαμπό μαύρο γάνω- 
μα, απολεπισμένο. Η βάση πολύ χαμηλή, δισκό- 
μορφη, και το χείλος πολύ ανοιχτό στρέφεται 
προς τα έξω. Πιθανόν νησιωτικού εργαστηρίου. 
Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.326.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1055, 
Πίν. 138γ
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χροόματα της δια- 
κόσμησης αρκετά εξίτηλα. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, γύρο) από το στόμιο, ένας 
κύκλος και ακτινωτά φυλλάρια, ενώ ένας δεύτε
ρος υπάρχει στην άκρη του χείλους. Στην κάθετη 
επιφάνεια του χείλους, στιγμές. Στον ώμο, ακτι
νωτά φυλλάρια και τρεις οριζόντιες γραμμές, 
ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν δύο σειρές από 
στιγμές. Στο σώμα, παράσταση επτά ασπιδοφό- 
ρων πολεμιστών με δόρατα που βαδίζουν προς 
τα δεξιά. Τα κενά ανάμεσα στις μορφές καλύ
πτονται με στιγμές. Στο κάτω μέρος, πέντε ομό
κεντροι κύκλοι. Χρήση χάραξης στις ασπίδες και 
τα κεφάλια των μορφών και ιώδες χρώμα στις 
ασπίδες. Μέση κορινθιακή περίοδος327.

3. Θραύσμα μεγάλου κορινθιακού σφαιρικού 
αρυβάλλου 1056, Π ίν. 138δ
Ύψ. 0,05 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Το θραύσμα προέρχε
ται από το σώμα του αγγείου και έχει διακόσμη- 
ση από κατακόρυφες ταινίες μαύρες και κόκκι
νες εναλλάξ, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους 
με διπλές εγχαράξεις. Μέση-ύστερη κορινθια
κή I περίοδος328.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

325. Délos X, αριθ. 317, πίν. 26.
326. ΓΤρβλ. αριθ. 1145/Τ1702.
327. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 320, αριθ. 1244-1249 και Ure, Aiyballoi, σ. 38 (τύπος b grave). Ανάλογα παραδείγματα, 

βλ. CVA, Bruxelles. Musées Royaux d'Art et d'Histoire 3, III C, πίν. 6, αριθ. 21" CVA, Basel. Antikenmuseum 1, πίν. 17, αριθ. 5- CVA. 
Fogg Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. 5, αριθ. 10- Corinth VII, 1, αριθ. 361, πίν. 43· CVA. Madrid, Museo Arcqueo- 
lôgico Nacional 1, πίν. 3, αριθ. 9a-b· CVA. California, University 1. USA 5, πίν. X, αριθ. 5.

328. CVA, Frankfurt am Main 1, πίν. 17, αριθ. 2’ Payne, NC, αριθ. 1294.
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Θέση: Οικόπεδο 117, στη συμβολή των τετραγώ
νων 1, 2, 4 και 5, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Ο νεκρός είχε τοποθε
τηθεί με το κεφάλι στα δυτικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός σχετικά κα
λοδιατηρημένος, μήκους 1,33 μ.
Κτερίσματα: Πλάι στα οστά του αριστερού χε
ριού βρέθηκαν αρκετοί αστράγαλοι.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1589, Σ χέδ .  XI, Πίν. 138στ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, κάτω από τον τάφο 
1550, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο νεκρός είχε τοπο
θετηθεί με το κεφάλι στα ΝΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου, μή
κους 0,34 μ.
Κτερίσματα: Ακτεριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1590, Σ χεδ .  XI. Πίν. 139α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 2 
και 5, κάτω από τον τάφο 1492, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός αρκετά απο- 
σαθρωμένος. Βρέθηκε από τη μέση και πάνου 
Κτερίσματα: Κοντά στα οστά των δακτύλων του 
δεξιού χεριού βρέθηκαν αστράγαλοι.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1591, Σ χε  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρεθηκε κατεστραμμένος. Σώθηκε μόνον το 
κρανίο καλυμμένο με μια σχιστόπλακα. Ο υπό
λοιπος σκελετός πιθανόν διαλύθηκε κατά τον 
ενταφιασμό του νεκρού του τάφου 1658. 329 330

Τάφος 1588, Σ χ έ δ .  XI, Πίν .  138ε Λνθρωπολογικά στοιχεία: Κρανίο παιδικού σκε
λετού.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το φια- 
λίδιο 1057 και το σκύφο 1058.

1. Μελαμβαφές φιαλίδιο 1057, Σ χέδ .  21, Πίν. 
139γ
Ύψ. 0.025, διάμ. χείλ. 0,073 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Ακέραιο. Η 
επιφάνεια καλύπτεται με μαύρο γάνωμα, αρκε
τά απολεπισμένο, εκτός από την κάτω κοίλη επι
φάνεια της βάσης που έχει το χρώμα που πηλού 
και φέρει τρεις μαύρους ομόκεντρους κύκλους. 
Γύρω στο 380 π.Χ.Ύ

2. Μελαμβαφής σκύφος 1058, Σχέδ .  19, Πίν. 
139β
Ύψ. 0,063, διάμ. χείλ. 0,071 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Αείπει το 
μισό περίπου του σώματος με τη μία λαβή. Γά
νωμα μαύρο στιλπνό και κατά τόπους καστανό 
από αποτυχημένο ψήσιμο. Στην κάτιυ επιφάνεια 
της βάσης, ένας παχύς κύκλος στο χρώμα του 
πηλού. Ως προς την καμπυλότητα της κατατομής 
του βρίσκεται ανάμεσα στους σκύφους 349 και 
350 της Αγοράς των Αθηνών31" και μπορεί να 
χρονολογηθεί στα τέλη του α'-αρχές του β' τε
τάρτου του 4ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: 380-370 π.Χ.

Τάφος 1592

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
14 και 15, εν μέρει πάνω από τον τάφο 1695, γ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα, το 
στόμιο του οποίου ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Βρέθηκε σπασμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1593, Σ χ ε δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, πάνω από τον τάφο 
1644, γ' στρώμα ταφών.

329. Athenian Agora XII, αριθ. 876, πίν. 33.
330. Ό.π., πίν. 16.
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Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1594, Σ χέδ .  ΧΙ,Πΐν.  1396

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατέυθυνση ΝΑ-ΒΔ. Το μεγαλύτερο μέ
ρος του κρανίου και τα οστά μέχρι τη λεκάνη 
ήταν καλυμμένα με μια μεγάλη σχιστόπλακα, 
ενο3 άλλες τρεις μικρότερες κοντά στα κάτω 
άκρα όριζαν την ταφή από ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα, μή
κους 1,63 μ.
Κτερίσματα: Το μοναδικό κτέρισμα του τάφου 
ήταν η λίμα 1422.

Πήλινη λίμα 1422, Π ίν. 139ε 
Μήκ. 0,071, πλ. 0,028 μ.
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Είναι επι
μήκης, ελαφρά κυρτωμένη και φέρει μια αυλά- 
κιυση.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1595, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10. γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος και διαλυμένος. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1596, Σ χέδ .  IX

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, β' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1597, Πίν. 140α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων

14 και 15, εν μέρει πάνω από τον τάφο 1695, γ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιο ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1598, Σ χ έ δ. X, Π ίν. 140α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, γ'στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Πάνω 
στο αγγείο είχε τοποθετηθεί μια σχιστόπλακα. 
Η κοιλιά του είναι σπασμένη και το στόμιο ήταν 
στραμμένο προς τα ΒΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1599, Σ χέδ .  X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Από 
το αγγείο διατηρείται μόνον το μισό. Το υπόλοι
πο καταστράφηκε από την τοποθέτηση του νε
κρού του τάφου 1582.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1600, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 140β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, εν μέρει πάνω 
από τον τάφο 1546, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιό του, που ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ, λείπει.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1601, Σ χέδ .  X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα που 
βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιό του, που ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ, λείπει.
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Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1602, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε καλυμμένος με όστρακα άλλου αγγείου. 
Το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. Μα
ζί με τα οστά, στο εσωτερικό, βρέθηκαν και με
ρικοί αργοί λίθοι,
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1603, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο έφραζε μια σχιστόπλακα και ήταν στραμ
μένο προς τα νότια.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1604, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 140γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο, που λείπει, ήταν στραμμένο προς τα δυ
τικά και πάνω του είχαν τοποθετηθεί πέτρες. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1605, Σ χέδ .  X, Πίν.  140γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε μεγάλη πρόχου. 
Το στόμιό της, που ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ, 
έφραζε μια σχιστόπλακα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε μικρό αμφορέα 
που βρέθηκε σπασμένος. Το στόμιο, που λείπει, 
ήταν στραμμένο προς τα δυτικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1607, Σχέδ.  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Ή ταν το
ποθετημένη με το στόμιο προς τα πάνω. Τμήμα 
του ώμου, ο λαιμός και το στόμιο λείπουν. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1608, Σ χέδ .  XI, Πίν.  141α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, κάτω από τον τάφο 
1566, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1609, Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, γ' στριύμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο έφραζε μικρή σχιστόπλακα και ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα οστών νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε ένας 
αστράγαλος και η κοτυλίσκη 1062.

Κορινθιακή κοτυλίσκη 1062, Πίν.  141 β 
Ύψ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,049 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Εσωτερικά φέρει γά- 
νιυμα αραιό θαμπό, καστανόμαυρο. Στην εξωτε
ρική επιφάνεια, κάτιυ από το χείλος, οριζόντια 
ζιγκ ζαγκ γραμμή. Πιο κάτω, μια κόκκινη ταινία

Τάφος 1606, Σχέδ.  X, Πίν.  140γ
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και τρεις ανισοπαχείς μαύρες γραμμές. Τέλη 
του 6ου-αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.331.

Χρονολόγηση: Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1610, Σ χ έδ . X, Π ίν. 141γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13 και τμήμα στο τετρ. 
10. Πάνα) από τους τάφους 1653, 1655, 1707 και 
1708, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο με κατεύθυνση Α-Δ. Το κάλυμμα, απλό 
σαμαρωτό, αποτελείται από δύο τμήματα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα αρ
κετά αποσαθρωμένος, μήκους 1,51 μ. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1611, Σ χ έ  δ. X, Π ίν. 141γ, δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, γ' στριόμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά 
και το έφραζε η βάση άλλου μικρού αγγείου. 
Σπασμένο και βυθισμένο στο εσωτερικό ήταν 
ένα τμήμα της ράχης του αγγείου. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1612, Σ χ έ  δ. X, Π ίν. 141γ, 142α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1526, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. 
Στο πίσω μέρος, στη βάση του αγγείου είχε το
ποθετηθεί μια μικρή πέτρα. Μικροί αργοί λίθοι 
βρέθηκαν και στο εσωτερικό.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1613, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 142β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τον τά
φο 1583, γ' στρώμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιο ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και το έφραζε 
μια μικρή πέτρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1614, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 142β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
13 και 14, κάτω από τον τάφο 1583, γ' στρώμα 
ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Αείπει 
το τμήμα από τον ώμο και πάνω. Μάλλον χρησι
μοποιήθηκε με τη μορφή αυτή. Ή ταν στραμμένος 
προς τα ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1615, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 142β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
13 και 14, κάτω από τον τάφο 1583 και πάνω από 
τον τάφο 1648, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1616, Π ίν. 142γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, κάτω από τον τάφο 
1665, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα, μή
κους 1,42 μ., χωρίς το κρανίο, από το οποίο βρέ
θηκαν μόνο λίγα κομμάτια.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ. Ο τάφος 1634, 
που βρέθηκε κάτω από αυτόν, χρονολογείται 
στο γ' τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.

331. Πρβλ. αριθ. 753/Τ1390, όπου αναφέρονται και ανάλογα παραδείγματα.
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Τάφος 1617

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λίγα σκόρπια οστά. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το κύ
πελλο 1063 και τον αρύβαλλο 1064.

1. Κύπελλο 1063, Σ χέδ . 13, Π ίν. 143α 
Ύψ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος, καθαρός. Ακέραιο. 
Γάνωμα μαύρο θαμπό, απολεπισμένο. Η βάση 
του είναι επίπεδη και το χείλος στρέφεται προς 
τα έξω. Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.332.

2. Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1064, 
Π ίν. 143α
Ύψ. 0,12 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε. Συμπληρώθη
καν η λαβή και τμήμα του σώματος. Τα χρώματα 
της διακόσμησης εξίτηλα. Στην πάνα» οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, δύο παχείς ομόκεντροι 
κύκλοι. Η κατακόρυφη επιφάνεια του χείλους, 
ο λαιμός, ο ώμος και το κάτω μέρος του σώμα
τος καλύπτονται με μαύρο γάνωμα. Στον ώμο 
και το κάτω μέρος του σώματος, γλωσσοειδή 
φύλλα που αποδίδονται με χάραξη πάνω στο 
μαύρο γάνωμα. Στην επιφάνεια του σώματος, 
κατακόρυφες ταινίες ορίζονται με επίσης κατα- 
κόρυφες χαράξεις και αποδίδονται με μαύρο 
και κόκκινο χρώμα εναλλάξ. Τέλη της ύστερης 
πριοτοκορινθιακής ή αρχές της πρώιμης κοριν
θιακής περιόδου333.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1618, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 143β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
7 και 8, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1547, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 1,60 μ.

Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1619. Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος και σωζόταν το κάτω μισό του 
περίπου. Ή ταν στραμμένος προς τα ΝΑ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1620, Σ χ έδ . X, Π ίν. 143γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 2, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Είναι 
κομμένος στον ώμο, έτσι ώστε να λείπουν ο λαι
μός και το στόμιο. Χρησιμοποιήθηκε στη μορφή 
αυτή για τον εγχυτρισμό του νηπίου. Στο άνοιγ
μα υπήρχε μια σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1621, Σ χέδ . XI, Π ίν. 144ε

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνιυν 
7 και 10, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1570, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Μισοκατεστραμμένος, με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μικρού κο
ριτσιού, μήκους 0,60 μ.
Κτερίσματα: Αριστερά του κρανίου βρέθηκε ο 
αρύβαλλος 1135, η κοτυλίσκη 1136 και το πήλινο 
ειδώλιο 1162. Πάνω από τα οστά του αριστερού 
χεριού βρέθηκε το ασημένιο δαχτυλίδι 1216.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος με βάση 
1135, Π ίν. 144α 
Ύψ. 0,081 μ.

332. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 1067/Τ1625.
333. Για τον τύπο, βλ. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, o. 295, List CXX, εικ. 171. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA, 

Louvre 13, III Ca, πίν. 45, αριθ. 10· Η. Walter,v4M74 (1959), πίν. 110, 3· Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 3b.
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Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα σχεδόν 
τελείως απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, ανισοπαχείς ομόκεντροι 
κύκλοι, στον ώμο, ακτινωτά φυλλάρια και δυο 
οριζόντιες γραμμές. Στο σώμα, ανά δυο κατακό- 
ρυφες εγχαράξεις χωρίζουν την επιφάνεια σε 
κατακόρυφες ταινίες. Ύστερη κορινθιακή II 
περίοδος334.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1136, Π ίν. 144β 
Σωζ. ύψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,084 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται το πάνω μισό περίπου 
του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο γάνωμα και 
εξωτερικά, κάτω από το χείλος, κλειστά άνθη 
λωτών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κα
μπύλα στελέχη. Πιο κάτω, δύο παχιές μαύρες 
οριζόντιες γραμμές. Ύστερη κορινθιακή ΙΙ-ΙΙΙ 
περίοδος335.

3. Πήλινο ειδιύλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
1162, Π ίν. 144δ
Ύψ. 0,132 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Ακέραιο. Καμοψένο 
από μήτρα. Φέρει αρκετά ραγίσματα, που πιθα
νόν δημιουργήθηκαν κατά το ψήσιμο. Η γυναι
κεία μορφή είναι καθισμένη σε θρόνο με ερεισί
νωτο και πατάει σε υποπόδιο. Τα χέρια της 
ακουμπούν στα γόνατα. Στο κεφάλι φοράει μι
κρή στεφάνη και πάνω από αυτήν καλύπτρα που 
πέφτει στους ώμους. Στο στήθος και ανάμεσα 
στα πόδια, ίχνη κόκκινου χρώματος. Στο κάτω 
μέρος, οπή εξαερισμού. Ανατολικού εργαστηρί
ου336. Β' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.337 338.

4. Ασημένιο δαχτυλίδι 1216, Π ίν. 144γ 
Διάμ. 0,013 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από κρίκο πεπλατυσμέ
νο στο μέσον σε σχήμα ρόμβου, που διακοσμεί
ται με εγχαράξεις γύρω, και στο κέντρο φέρει 
ανθέμιο. Στο κάτω μέρος, τα άκρα του κρίκου 
απολήγουν σε κεφαλές φιδιών που βρίσκονται

παράλληλα η μία δίπλα στην άλλη. Ο τύπος συ- 
ναντάται κυρίως στο β' μισό του 6ου αιώνα 
π.Χ. .

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1622, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 145α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ανατολικά. 
Βρέθηκε σπασμένος στο πάνω μέρος. Λείπουν 
ορισμένα κομμάτια της κοιλιάς του αγγείου. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερισματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1623, Σ χ έδ . X, Π ίν. 133α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, γ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Βρέθηκε 
σπασμένη και το στόμιό της ήταν στραμμένο 
προς τα δυτικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερισματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1624, Σ χ έ δ. X, Π ί ν. 145β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, γ ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε σπασμένος με το στόμιο στραμμένο προς 
τα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερισματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

334. Για τον τύπο και ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 714/Τ1439.
335. Για το μοτίβο των μπουμπουκιών λωτών, βλ. CVA, Gela, Museo Archeologico Nazionale 1, III C, πίν. 21, σε πυξίδα, όπου 

και η σχετική βιβλιογραφία και παραπομπε'ς σε παραδείγματα (σκύφους, πυξίδες, υδρίες κ.λπ.) με το ίδιο κόσμημα.
336. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 1163/Τ1632.
337. Higgins, BMC I. αριθ. 121-123, σ. 64-65, πίν. 22· Goldman - Jones, Terracottas, πίν. VI, αριθ. Ic3, σ. 379, Group Β· Bell, 

Morgantina I, αριθ. 10, πίν. 5. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 43. Πρβλ. επίσης αριθ. 780/Τ1474 και 783/Τ1457.
338. Για τον τύπο, βλ. Boardman, Finger Rings, τύπος F, σ. 18 κ.ε., ιδιαίτερα πρβ. το αριθ. F17, πίν. 5. Επίσης, Μ.Α. Zagdoun, 

BCH Suppl. 9,1984, σ. 197 κ.ε., τύπος V.

128



Τάφος 1625

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, πάνω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί τρεις 
μεγάλοι αργοί λίθοι, αφού ο νεκρός σκεπάστηκε 
με χώμα. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο κο
ρινθιακούς αρυβάλλους (1065,1066) και δύο κύ
πελλα (1067,1132).

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1065, 
Π ίν. 145γ
Ύψ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, φυλλάρια ακτινωτά γύ
ρω από το στόμιο. Στην κάθετη επιφάνεια του 
χείλους, στιγμές. Στο κάτω μέρος του σώματος, 
στο κέντρο, μικρή κοιλότητα και γύρω της, κύ
κλος με στιγμές. Στην κύρια όψη, υδρόβιο πουλί 
στραμμένο προς τα δεξιά. Η υπόλοιπη επιφά
νεια, εκτός από την περιοχή κάτω από τη λαβή, 
γεμίζει με μικρούς ρόδακες και δύο μεγάλους. 
Χρήση χάραξης στους ρόδακες, στο κεφάλι και 
τις φτερούγες του πτηνού. Ιώδης ζιγκ ζαγκ γραμ
μή στη φτερούγα και ιώδεις βούλες στο στήθος 
και το λαιμό του πτηνού. Μέση κορινθιακή πε- 
ρίοδος339.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1066, 
Π ίν. 145δ
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Στο σοίμα, ομάδες 
των τρκύν κατακόρυφων ταινιών, μια κόκκινη 
ανάμεσα σε δύο μαύρες, που χωρίζουν μεταξύ 
τους με ταινίες από υπόλευκο επίθετο χρώμα.

Ανήκει στην Ομάδα της Μπάλας Ποδοσφαίρου. 
Πρώιμη κορινθιακή περίοδος340.

3. Κύπελλο 1067, Σ χ έ  δ. 13, Π ίν. 145στ 
Ύψ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,067 μ.
Πηλός καστανοοπός-κίτρινος, καθαρός. Συμπλη
ρώθηκαν τμήμα του σώματος και του χείλους. Γά- 
νωμα καστανόμαυρο αραιό, θαμπό. Η βάση είναι 
χαμηλή επίπεδη και το χείλος μικρό και στρέφε
ται προς τα μέσα. Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.34'.

4. Κύπελλο 1132, Σ χ έδ . 14, Π ίν. 145ε 
Ύψ. 0,026, διάμ. χείλ. 0,065 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Λείπουν τμήμα του 
σοόματος και του χείλους. Γάνωμα αραιό καστα
νόμαυρο, θαμπό. Το σώμα έχει σχήμα εχίνου, το 
χείλος είναι ψηλό και στρέφεται ελαφρά προς 
τα έξω. Η βάση είναι απλό πλάτυσμα στο κάτω 
μέρος του σώματος. Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.342.

Χρονολόγηση: Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1626, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 146α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
4, 5, 7 και 8, δ' στριυμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Σώζε
ται το πάνω μισό του αγγείου. Βρέθηκε με το 
στόμιο στραμμένο προς τα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1627, Σ χέδ . XI, Π ίν. 145α, 146β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 3, κάτω από τον τάφο 
1555, δ' στρώμα ταφών.

339. Πρβλ. Délos X, αριθ. 230, πίν. 23- Boardman - Hayes, Tocra I. αριθ. 41, πίν. 8.
340. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 291 και Ure.Aryhalloi, σ. 23. Όμοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Πρβλ. CVA, Mainz, 

Universität 1, πίν. 17, αριθ. 7, σ. 42-431 CVA, Madrid, Museo Arcqueológico Nacional 1, III C, πίν. 3, αριθ. 8- CVA. Louvre 6, III Ca, 
πίν. 5, αριθ. 5, 6‘ CVA, Louvre 8, III Ca, πίν. 28, αριθ. 5· CVA, Frankfurt am Main 1, πίν. 15, αριθ. 1-2- CVA, Bruxelles, Musées 
Royaux d ’Art et d ’Histoire 3, III C, πίν. 6, αριθ. 16· CVA, Oxford, Ashmolean Museum 2, III C, πίν. 2, αριθ. 4· CVA, Copenhague, 
Musée National 2, πίν. 83, αριθ. 6- Ure.Aryhalloi, αριθ. 97.10, σ. 25, πίν. IV, 9- Thera II. εικ. 102' Clara Rhodos III, εικ. 741 · Clara 
Rhodos IV, εικ. 346r Perachora I, πίν. 32, αριθ. 4- Délos X, πίν. XXII, αριθ. 172-176' Délos XVII, πίν. LIV, D7· Corinth XV, III, 
πίν. 63, αριθ. 1550" Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 55α· Jucker, Antikensammlung, αριθ. 23.

341. Πρβλ. Thera II, εικ. 223 (βρε'θηκε σε τάφο μαζί με ιωνική κύλικα με στιγμορόδακες, τύπο που χρονολογείται στο τελευ
ταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.)· J. Boardman - J. Hayes, BSA 44 (1949), πίν. 16, αριθ. 2· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 887-888, 
σ. 75, πίν. 5L οι ίδιοι, Tocra II, αριθ. 2085, πίν. 19- K.L. Butt, Hesperia 46 (1977), πίν. 68, 69, αριθ. 23-26. Βλ. επίσης σ. 228.

342. Για τον τύπο του κυπέλλου, βλ. αριθ. 1145/Τ1702 και σ. 230.

129



Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Λεί
πει ο λαιμός και το στόμιο. Ήταν στραμμένος 
προς τα ανατολικά.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1628, Σ χ έ δ. XI, Π ί ν. 145α, 146γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, πάνα;» από τον τάφο 
1665, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ και το 
έφραζε μια μικρή σχιστόπλακα. Πάνω από τον 
αμφορέα είχαν τοποθετηθεί κομμάτια άλλου 
αμφορέα και μια δεύτερη σχιστόπλακα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1629,Σχέδ.Χ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
13 και 14, γ ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Βρέ
θηκε το κάτω μισό περίπου. Ήταν στραμμένος 
προς τα ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1630, Σ χ έ δ. X, Π ίν. 146δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, πάνω από τον τά
φο 1650, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ και το έφρα
ζε μικρή σχιστόπλακα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1631

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, πάνω από τον τά

φο 1666 και εν μέρεικάτω από τον τάφο 1560, δ' 
στροόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λάκκοειδή τά
φο, πάνω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί αρ
γοί λίθοι, αφού ο νεκρός σκεπάστηκε με χώμα. 
Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά παιδιού. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το κύ
πελλο 1068.

Κύπελλο 1068, Σ χ έδ . 13, Π ίν. 147α 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,053 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος, καθαρός. Ακέραιο. 
Όμοιο με το 1067/Τ1625. Γάνωμα καστανοκόκ- 
κινο. Η βάση είναι χαμηλή επίπεδη και το χείλος 
στρέφεται έντονα προς τα έξω. Τέλη του 7ου- 
αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.343.

Χρονολόγηση: Αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1632

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Μερικά οστά εφήβου. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1126, το κύπελλο 1127, τμήματα δύο 
κρατήρων (1128, 1129) και το πήλινο ειδώλιο 
1163.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1126, 
Π ίν. 147β
Ύψ. 0,076 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, πέντε ανισοπαχείς ομό
κεντροι κύκλοι και στην κάθετη, μια οριζόντια 
γραμμή. Στον ώμο, δεξιά και αριστερά, από 
τρεις στιγμές. Στην κύρια όψη, τετράφυλλο κό
σμημα. Στο πίσω μέρος, κάτω από τη λαβή, εξά- 
κτινο άστρο. Μέση κορινθιακή περίοδος344.

2. Κύπελλο 1127, Σ χ έδ . 13, Π ίν. 147ε 
Ύψ. 0,043, διάμ. χείλ. 0,07 μ.
Πηλός φαιός. Ακέραιο. Εκτός από την κάτω επι
φάνεια της βάσης που διατηρεί το χρώμα του 
πηλού, το υπόλοιπο καλύπτεται με σκούρο κα
στανό αραιό, θαμπό γάνωμα. Η βάση είναι χα-

343. Για ανάλογα παραδείγματα και τον τύπο, βλ. αριθ. 1067/Τ1625 και σ. 228.
344. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocia I, πίν. 9, αριθ. 81’ Corinth XIII, πίν. 21, 147.17. Για τους αρυβάλλους αυτούς, βλ. σ. 234.

130



μηλή επίπεδη και το χείλος μικρό και στρέφεται 
έντονα προς τα έξω. Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου 
αιώνα π.Χ.345.

3. Τμήμα του χείλους και του σώματος κρατήρα
1128, Π ίν. 1476 
Πλ. 0,17 μ.
Πηλός καστανόφαιος, σχετικά καθαρός. Στην 
εσωτερική επιφάνεια φέρει καστανοκόκκινο 
γάνωμα. Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
μια σειρά από στιγμές που πλαισιώνεται από 
δύο ανισοπαχείς γραμμές. Στην κατακόρυφη 
επιφάνεια του χείλους, στιγμές. Στον ώμο, δυο 
οριζόντιες γραμμές και μια ζώνη με σπειρομαί- 
ανδρο και στιγμές. Ακολουθούν μια παχιά ται
νία και τμήμα μιας ζώνης με καμπύλες γραμμές 
και στιγμές. Πιθανόν χιακού346 ή σαμιώτικου34 
εργαστηρίου του (V μισού του 7ου αιώνα π.Χ.

4. Τμήμα του χείλους και του ώμου κρατήρα
1129, Π ίν. 1476 
Μήκ. 0,13 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Εσωτερικά, καστανό γά
νωμα. Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
αριστερά, σώζεται τμήμα από μετόπη με δύο τε
τράγωνα, που αποτελούσε την πάνω επιφάνεια 
της λαβής. Δεξιά, δύο πάπιες και τμήμα μιας τρί
της, που βαδίζουν προς τα αριστερά. Ανάμεσά 
τους, γιυνίες και στιγμές. Χάραξη για τις λεπτο
μέρειες και ιώδες χρώμα στα φτερά των πτηνών. 
Στο σωζόμενο τμήμα του ώμου, αραιό μαύρο, 
θαμπό γάνωμα. Μέση κορινθιακή περίοδος.

5. Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής 
1163,Π ίν. 147γ
Ύψ. 0,118 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος με πορτοκα
λιές αποχρώσεις από αποτυχημένο ψήσιμο. Ακέ
ραιο. Φέρει αρκετά ραγίσματα και απολεπί- 
σματα. Από χτύπημα έχει αφαιρεθεί ένα μικρό 
κομμάτι της αριστερής παρειάς του προσώπου. 
Εσωτερικά κοίλο. Η γυναικεία μορφή είναι 
καθισμένη σε θρόνο με ερεισίνωτο. Πατάει σε

υποπόδιο έχοντας τα χέρια ακουμπισμένα στα 
γόνατα. Η επιφάνεια είναι λίγο φθαρμένη. Από 
αδέξιο πλάσιμο οι μαστοί και τα φρύδια αποδί
δονται άτεχνα. Στο κεφάλι φοράει στεφάνη και 
πάνω από αυτήν καλύπτρα που πέφτει στους 
ώμους. Πιθανόν χειροποίητο. Ανατολικού ερ
γαστηρίου348.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιιόνα π.Χ. 

Τάφος 1633, Π ίν. 148α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο έφραζε μικρή πέτρα και ήταν στραμμένο 
προς τα ΒΔ. Μια σχιστόπλακα τοποθετήθηκε 
στο πάνω μέρος του αμφορέα έτσι ώστε να κα
λύπτει τμήμα της κοιλιάς, το λαιμό και το χείλος. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1634

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, κάτω από τον τάφο 
1616, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αίγα λείψανα οστών 
παιδιού.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο 
οξυπύθμενους αρυβάλλους (1143, 1144) και το 
μικρό οστέινο αντικείμενο 1224.

1. Κορινθιακός οξυπύθμενος αρύβαλλος 1143, 
Π ίν. 148γ 
Ύψ. 0,071 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα του χείλους. Στην 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, δύο ομόκε
ντροι κύκλοι, Στη λαβή, τρεις παράλληλες ορι
ζόντιες γραμμές. Το σώμα καλύπτεται με ανι- 
σοπαχείς οριζόντιες γραμμές. Χρώμα εξίτηλο.

345. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 1067/Τ1625, 1068/Τ1631.
346. Για παρόμοιους κρατήρες με ανάλογη διακόσμηση από τη Χίο, βλ. Boardman, Emporio, αριθ. 1-137.
347. Πρβλ. Walter, Samos V, αριθ. 124. πίν. 21.
348. Για παρόμοια παραδείγματα, βλ. Olynthus VII, αριθ. 206, 207, πίν. 26, α. 58· Délos XXIII, αριθ. 73-75, σ. 69, πίν. 6' Μ. 

Νικολάίδου-Πατε'ρα,ΛΕ'ΜΘ 3 (1989), εικ. 15' Ε. Γιούρη - X. Κουκοΰλη,/Ι.ΕΜΘ 1 (1987), εικ. 15.
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Ύστερη πρωτοκορινθιακή περίοδος349. Ανήκει 
στον τΰπο Νάνά^350.

2. Κορινθιακός οξυπύθμενος αρΰβαλλος 1144, 
Π ίν. 148β
Ύψ. 0,07 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Ακέραιος. Το χράψια της 
διακόσμησης έχει απολεπιστεί στη μισή επιφά
νεια του χείλους και στη μια πλευρά του σώμα
τος. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, δύο ομόκεντροι κύκλοι με μαύρες κατακό- 
ρυφες γραμμές. Στον οίμο, μια οριζόντια γραμμή 
και φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα. Πιο κά
τω, στο σιύμα, μια ζοίνη με τρία σκυλιά που βαδί
ζουν προς τα αριστερά και στη συνέχεια, μια 
δεύτερη ζώνη με άλλα τρία. Στο κάτω μέρος του 
σώματος, ακτινωτό κόσμημα. Ύστερη πρωτοκο- 
ρινθιακή περίοδος351.

3. Οστέινο αντικείμενο 1224, Π ίν. 148δ 
Διάμ. 0,065 μ.
Λείπει ένα τμήμα του. Δισκόμορφο με οπή στο 
κέντρο. Πρόκειται για περίαπτο ή το πιθανότε
ρο για παιχνίδι.

Χρονολόγηση: 630-620 π.Χ.

Τάφος 1635, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 133α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, δ' στρώμα ταφιόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία, της οποί
ας το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ανατολι
κά. Το πάν(υ μέρος της κοιλιάς της ήταν καλυμ
μένο με ένα τμήμα από το πάνω μέρος με το χεί
λος πήλινου λέβητα.
Άνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1636

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, δ' στρώμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Λιγοστά λείψανα 
οστών παιδιού.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον 
αρύβαλλο 1133, την κοτυλίσκη 1134 και ένα κο- 
χύλι.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1133, 
Π ίν. 149α
Ύψ. 0,066 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Συγκολλημένος. Λείπουν 
τμήμα του χείλους και ένα πολύ μικρό κομμάτι 
από το σώμα. Τα χρώματα αρκετά εξίτηλα. Στην 
πάνιο οριζόντια επιφάνεια του χείλους, τέσσερις 
ομόκεντροι κύκλοι. Στη λαβή, τέσσερις οριζό
ντιες γραμμές. Στον ώμο, γλωσσοειδή φυλλάρια 
ακτινοπά τοποθετημένα και δύο οριζόντιες 
γραμμές. Στο σώμα παριστάνονται τέσσερις κω- 
μαστές που βαδίζουν προς τα δεξιά με μεγάλο 
διασκελισμό. Τα κενά γεμίζουν ρόδακες και 
σχηματοποιημένα φύλλα. Χάραξη στους ρόδα
κες και τις μορφές. Στο κάτω μέρος του σώμα
τος, τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 
Μέση κορινθιακή-ύστερη κορινθιακή I περίο
δος352.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1134, Π ίν. 149β 
Ύψ. 0,43 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται περίπου το μισό αγ
γείο. Είναι όμοια με την 1089/Τ1664. Μέση κο
ρινθιακή περίοδος353.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1637

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, δ' στροίμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Κρανίο ενήλικα. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον

349. Πρβλ. Corinth XIII, πίν. 12, αριθ. 78.2, σ. 56' CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, πίν. 7, 
αριθ. 2-4' CVA, Frankfurt am Main 1, πίν. 15, αριθ. 10-11.

350. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, o. 255, εικ. 158.
351. Perachora II, πίν. 2, αριθ. 44, σ. 18' CVA, Michigan, University 1, πίν. XIV, αριθ. 1-2' CVA, Bnaelles, Musées Royaux dArt 

et d ’Histoire 1 , πίν. 1 , αριθ. 16.
352. Πρβλ. CVA, Schwerin, Staatliches Museum, DDR 1, πίν. 2, αριθ. 5-6· CVA, Heidelberg, Universität 1, πίν. 12, αριθ. 10' Corinth 

XV. III. πίν. 23, αριθ. 437' Corinth XIII, πίν. 26, αριθ. 172Κ' Délos XVII, πίν. 55, αριθ. 25' Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 50.
353. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 729/Τ1468.
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αρύβαλλο 1137 και την αρυβαλλοειδή λήκυθο 
1138.

1. Κορινθιακός οξυπύθμενος αρΰβαλλος 1137, 
Π ίν.149γ
Ύψ. 0,55 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Λείπουν η λαβή και το 
στόμιο. Συμπληριόθηκαν δυο σημεία του σώμα
τος. Στον ώμο και στο κάτω μέρος του σιύματος, 
δύο συστάδες από πυκνές οριζόντιες γραμμές 
και ανάμεσά τους, μια ζιυνη με δύο σειρές από 
στιγμές. Χαμηλότερα, κοντά στη βάση, ακτινω
τό κόσμημα. Πρωτοκορινθιακή περίοδος354. 
650-630 π.Χ.

2. Αρυβαλλοειδής λήκυθος 1138, Σ χέδ . 7, Π ίν. 
149γ
Σωζ. ύψ. 0,064 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Λείπουν 
μεγάλο τμήμα του σιύματος, ο λαιμός και το χεί
λος. Σώμα σφαιρικό πιεσμένο, βάση επίπεδη. 
Στον ώμο, άτεχνη ζιγκ ζαγκ γραμμή. Στο σώμα, 
ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. Ανατολικού 
εργαστηρίου355. Β' μισό του 7ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1638, Σ χ έδ . XI

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνου 
5 και 8, δ' στρώμα ταφούν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού σχε
τικά καλοδιατηρημένος, μήκους 1,03 μ. 
Κτερίσματα: Ανάμεσα στα οστά των γονάτου' 
βρέθηκαν το ληκύθιο 1069 και ο σκύφος 1070. 
Δίπλα στην αριστερή κνήμη βρέθηκαν η λήκυ
θος 1071 και ο αμφορίσκος 1072. Γύρω από τα 
οστά της λεκάνης υπήρχαν πολλοί αστράγαλοι 
και ένα κοχύλι.

1. Μελανόμορφο αττικό ληκύθιο 1069, Π ίν. 
150α, β
Ύψ. 0,103, διάμ. χείλ. 0,024, διάμ. βάσ. 0,028 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Με μαύρο 
γάνωμα καλύπτονται η εσωτερική και εξιυτερι- 
κή περιοχή του στομίου, η εξωτερική επιφάνεια 
της λαβής, το κάτω μέρος του σώματος και η πά
νω οριζόντια επιφάνεια της βάσης. Η ακμή του 
χείλους φέρει ιούδες χράψια. Στο ανώτατο ση
μείο της μεγάλης επιφάνειας του κάτω μέρους 
του σώματος υπάρχουν δύο ιώδεις οριζόντιες 
γραμμές. Στον ώμο, ακτινωτό κόσμημα και στη 
βάση του λαιμού, γλωσσοειδή φυλλάρια. Στην 
ακμή του ώμου, μια μαύρη γραμμή. Στο σώμα 
παριστάνεται σκηνή από τέσσερα πρόσωπα που 
πατούν πάνω σε λεπτή οριζόντια γραμμή. Στο 
κέντρο, ένας ιππέας με ιμάτιο και δόρυ επιτίθε
ται σε οπλίτη που βρίσκεται απέναντι του γονα
τιστός και αμύνεται προτείνοντας με το αριστε
ρό του χέρι την ασπίδα, ενώ με το δεξί κρατάει 
δόρυ. Φοράει χιτωνίσκο, ζωσμένο στη μέση, και 
στο κεφάλι κράνος με λοφίο. Δεξιά και αριστε
ρά, δύο όρθιες μορφές με χιτούνα και ιμάτιο 
κρατούν δόρατα και παρακολουθούν τη μονο
μαχία. Στο βάθος, πίσω από τον ιππέα, αντικεί
μενο κυκλικού σχήματος με λαβή. Χρήση χάρα
ξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες των μορ- 
cpcóv. Ιώδες χροψια στη χαίτη του αλόγου, στο 
ιμάτιο του ιππέα, στο χιτωνίσκο του οπλίτη, στα 
ιμάτια των δύο ακραίων μορφών και στο μέτωπό 
τους για τη δήλωση της ταινίας ή των στεφανιών 
που φορούν, καθώς και στην ασπίδα του οπλίτη, 
όπου υπάρχουν δύο διακοσμητικοί κύκλοι. Το 
αγγείο ανήκει στον τύπο της Ομάδας των Μι
κρών Λιονταριών356. 500-490 π.Χ.

2. Μελανόμορφος σκύφος 1070, Π ίν. 150γ, δ 
Ύψ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,074 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιος. Συγκολ
λήθηκε η μία λαβή. Μελανό γάνωμα στο εσωτε-

354. Πρβλ. Vallet - Villard, Mégara Hyblaea II, πίν. 26, αριθ. 7· Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 19a- CVA, Gela, Museo 
Archeologico Nazionale 1, III C, πίν. 4, αριθ. 7 και 9. Ανήκει στον τύπο LXXXIII του Neeft (Protocorinthian Aiyballoi, o. 212).

355. Παρόμοιο αγγείο με την ίδια διακόσμηση, βλ. G. Kopke, AM 83 (1968), πίν. 108, 2. O Kopke το ονομάζει ιωνικό αρΰ
βαλλο. Επίσης, πρβλ. την παρόμοια σε σχήμα μικροσκοπική οινοχόη από το Ηραίο της Σάμου (α' φάση 630/20 π.Χ.) στο Α. 
Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 46, αριθ. 4. Για τη διακόσμηση του ώμου, πρβλ. επίσης δυο υδρίες από το Ηραίο της Σάμου (Α. 
Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 103, αριθ. 1-2 και εικ. 17).

356. Beazley, ABV, σ. 512 κ.ε.· ο ίδιος, Paralipomena, σ. 251-254 και Haspels, ABL, ο. 98 κ.ε.
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ρικό, τις λαβές πλην μικρού τμήματος της εσωτε
ρικής τους επιφάνειας, στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια της βάσης και σε μια ταινία στο κάτω 
μέρος τους σώματος. Πάνω από τη μαύρη ται
νία, στο κάτω μέρος του σώματος, δύο ζεύγη 
από ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές ορίζουν 
μια ζώνη που γεμίζει με λοξές παχιές μαύρες 
γραμμές. Μεταξύ των λαβιόν, στη μια όψη, γυ
μνή ανδρική μορφή που κράταει με το αριστερό 
χέρι ιμάτιο και με το δεξί ρόπαλο ή σπαθί, το 
οποίο αποδίδεται με λευκό χρώμα, τρέχει προς 
τα δεξιά. Δεξιά και αριστερά, επτάφυλλα ανθέ
μια που βγαίνουν από έλικες, των οποίων οι 
βλαστοί φυτρώνουν από τις ρίζες των λαβών. 
Στην άλλη όψη, ανάμεσα σε παρόμοια ανθέμια, 
ανδρική γενειοφόρος μορφή που τρέχει προς τα 
δεξιά τεντώνοντας το αριστερό χέρι και υψώνο
ντας λίγο την παλάμη. Το δεξί είναι λυγισμένο 
στον αγκώνα και κρατάει ιμάτιο που αποδίδεται 
με λευκό χρώμα. Κάτω από τη μια λαβή, κλειστό 
άνθος λοπού. Ανήκει στην Ομάδα του Π ιστία357. 
500-490 π.Χ.

3. Μελανόμορφη λήκυθος 1071, Π ίν. 150ε 
Ύψ. 0,169, διάμ. χείλ. 0,037 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Λείπουν η λαβή 
και μικρά τμήματα της βάσης. Μελανό γάνωμα, 
ελαφρά απολεπισμένο, στην εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια του στομίου, στο κάτω μέ
ρος του λαιμού, στη ρίζα και στην απόληξη της 
λαβής, στο κάτω μέρος του σιύματος και στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια της βάσης. Στην ακμή 
του χείλους, ιώδης γραμμή, μια άλλη στον ώμο 
και μια τρίτη στο πάνω σημείο της μελανής επι
φάνειας του κάτω μέρους τους σώματος. Στον 
ώμο, ένα άνθος και δύο μπουμπούκια λωτού. 
Στο σώμα παριστάνεται λιοντάρι με το σώμα 
προς τα αριστερά και το κεφάλι κατενώπιον. 
Κάτ<υ από την κοιλιά και πάνω από τη ράχη του 
ζώου, από ένας ρόδακας και κοντά στο κεφάλι 
του, ένα μπουμπούκι. Μπροστά του, και σε αρ
κετή απόσταση, δύο μαύρες βούλες. Χρήση χά

ραξης στο κεφάλι, τα πλευρά, το στήθος και τα 
πόδια του λιονταριού. Ιώδες χρώμα σε όλο το 
λαιμό, στο στήθος, την πλάτη, τα πλευρά και τα 
πίσω πόδια του. Το αγγείο εντάσσεται στην 
Ομάδα του Δελφινιού και είναι πιθανότατα ευ- 
βοϊκό358. 530-520 π.Χ.

4. Αμφορίσκος 1072, Π ίν. 150στ 
"Υψ. 0,115 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά καθαρός. Λείπουν οι 
λαβές, ο λαιμός, το στόμιο και η βάση. Γάνωμα 
αραιό θαμπό, καστανό, κατά τόπους μαύρο από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Πιθανόν ανατολικού ερ
γαστηρίου. Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: 500-490 π.Χ.

Τάφος 1639. Σ χ έδ . XI, Π ίν. 151α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
2 και 5, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Βρέθηκε μισοκατε- 
στραμμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού, μή
κους 0,47 μ. χωρίς τα κάτω άκρα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1640, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 151α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου, μή
κους 0,30 μ. χωρίς τα κάτω άκρα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1641, Σ χέδ . XI, Π ίν. 151β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο τιον τετραγώνιυν 
5 και 6, δ' στρώμα ταφών.

357. Για την Ομάδα, βλ. Beazley, ABV, σ. 627-628 και ο ίδιος, Paralipomena, σ. 309. Επίσης, Ure, Rhitsona, σ. 70, πίν. XXII, 
αριθ. 18.73 και 120.51. Πρβ. και CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1. πίν. 27, αριθ. 6-7, σ. 47.

358. Για την Ομάδα του Δελφινιοίί, βλ. Haspels, ABL, σ. 14 κ.ε.· Ure, Euboean Black-figure, σ. 29 κ.ε.· D. Von Bothmer, 
MetrMusJ 2 (1969), σ. 38 κ.ε. Για το σχήμα της ληκΰθου, πρβλ. Ure, Rhitsona, πίν. 7e και για τον τύπο Alhenian Agora XII, σ. 152 
κ.ε., αριθ. 1113.

134



Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Πάνω στη λεκάνη 
του νεκρού είχε τοποθετηθεί μια πέτρα.
Λνβρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός, μήκους 
1,41 μ. Το κρανίο βρέθηκε διαλυμένο. 
Κτερίσματα: Από τα χιόματα πάνω και γύρω από 
το σκελετό συλλέχθηκαν όστρακα από τη συ
γκόλληση των οποίων προήλθε η κύλικα 1073.

Κύλικα 1073, Π ίν. 151γ 
Ύψ. 0,048, διάμ. χείλ. 0,119 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληριύθηκε τμήμα του 
χείλους. Ολόκληρη η επιφάνεια καλύπτεται από 
μαύρο στιλπνό γάνωμα, λίγο αραιό κάτω από το 
χείλος, εκτός από μια παχιά γραμμή στο ύψος 
των λαβών που έχει το χρώμα του πηλού και φέ
ρει μαύρες κουκκίδες. Η βάση είναι οριζόντια 
και η κάτω επιφάνεια της έχει το χρώμα του πη
λού. Ντόπιου εργαστηρίου. Τελευταίο τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.ΧΎ.

Χρονολόγηση: Τέλη του 6ου-αρχές του 5ου αιώ- 
να π.Χ.

Τάφος 1642

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. Από 
τα κτερίσματα συμπεραίνεται ότι πρόκειται για 
ταφή γυναίκας.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τη λή
κυθο 1139, το χάλκινο περίαπτο 1199 και δύο 
χάλκινα βραχιόλια (1200).

1. Μελανόμορφη λήκυθος 1139, Π ίν. 152α 
Ύψ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,03 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. Μελανό 
γάνωμα, τώρα πολύ απολεπισμένο, έφερε στην 359 360 361 362

εσωτερική και εξωτερική περιοχή του στομίου, 
στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής και στο κά
τω μέρος του σοοματος. Στο πάνω μισό του σιό- 
ματος παράσταση με τρεις μορφές. Στο κέντρο, 
μια γυμνή ανδρική στραμμένη προς τα αριστερά 
με ανασηκωμένο το ένα πόδι, του οποίου το γό
νατο πιάνει με το χέρι. Αριστερά, μια όρθια μορ
φή με ασπίδα στραμμένη προς τα δεξιά Ανάμεσα 
στις δύο μορφές, κράνος με λοφίο. Δεξιά, μια 
τρίτη μορφή με κράνος βαδίζει προς το κέντρο 
(αριστερά) κρατούντας ασπίδα. Στον ιόμο του 
αγγείου, ένα άνθος λωτού ανάμεσα σε δύο κισ- 
σόφυλλα. Το αγγείο προέρχεται από ευβοϊκό 
εργαστήριο και σχετίζεται με την Ομάδα των 
Κωμαστών™’. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

2. Χάλκινο έλασμα-περίαπτο 1199, Π ίν. 152β 
Ύψ. 0,Θ42 μ.
Έ χει σχήμα ρομβοειδές και αποτελείται από 
δύο επάλληλα λεπτά ελάσματα. Αείπει το πάνω 
άκρο όπου πιθανόν υπήρχε και ο κρίκος για την 
ανάρτηση. Το κάτω μέρος, που έχει σχήμα καρ
διάς, φέρει έκτυπη διακόσμηση από δύο συ
στρεφόμενες προς τα μέσα έλικες και ένα εγγε
γραμμένο ανάστροφο τρίφυλλο ανθέμιο. Το πά
νω μέρος αποτελεί ένα ανθέμιο όρθιο, πεντά
φυλλο, πάνω από τις ράχες των ελίκων. Το πέ
ρας του ελάσματος ακολουθεί τις καμπύλες των 
φύλλιον του ανθεμίου3' 1.

3. Δύο χάλκινα βραχιόλια 1200, Π ίν. 152γ
Το ένα σο)ζεται σχεδόν ολόκληρο αλλά είναι 
τσαλακωμένο, χωρίς να είναι δυνατή η αποκα
τάστασή του και η λήψη το)ν διαστάσεων. Το ένα 
άκρο του απολήγει σε κεφαλή φιδιού. Του άλ
λον λείπει μεγάλο τμήμα. Και τα δύο αποτελού
νται από σύρμα κυκλικής διατομής362.

Χρονολόγηση: Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

359. Πρβλ. CVA, Copenhague, Musée National 2, πίν. 79, αριθ. 9· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 1008, πίν. 68, σ. 94 (πιθα
νόν λακωνικό)· οι ίδιοι, Tocra II, αριθ. 2117-2120, πίν. 21 (πιθανόν λακιυνικά)·/4ζ1 28 (1973) Χρονικά, πίν. 425α (από τη Δίκαια 
της Θράκης)· Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 189 (απότην Οισύμη)·/4ζΙ 39 (1984) Χρονικά, πίν. 138β (απάτην Ηιόνα)· Γ. Μπα- 
καλάκης,/ΙΕ 1938, σ. 110-111, εικ. 4 (τύπος B)· Furtwaenglea/k'g/rtfl, πίν. 128,32· Ε. Γιούρη - X. Κουκούλη, ΑΕΜΘ 1 (1987), εικ. 
30· Κ. Περιστε'ρη - F. Blonde - J.Y. Perreault - Μ. Branet,ΑΑΑ XVIII (1985), ο. 36, εικ. 9. Για το πρόβλημα του εργαστηρίου, βλ. 
σ. 258-259.

360. K. Kilinski, AJ A 82 ( 1978), ο. 181 κ.ε.
361. Για κάτι ανάλογο, βλ. Karapanos, Dodone, πίν. L, αριθ. 10.
362. Για τον τύπο, βλ. Philipp, Ο/7 XIII, σ. 242 κ.ε.
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Τάφος 1643, Σ χ έ δ. XI, Π ί ν. 152δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1570, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία, που ήταν 
στραμμένη προς τα ΒΑ. Ουσιαστικά πρόκειται 
για μια σπασμένη υδρία, της οποίας τα κομμάτια 
κάλυπταν την ταφή.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά βρέφους. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1644

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, κάτω από τον τάφο 
1593, δ' στρώμα ταφιυν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο καλυμμένο με τρεις σχιστόπλακες. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μικρού παι
διού, μισοκατεστραμμένος.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με το αλά
βαστρο 1075 και το μόνωτο κύπελλο 1074.

1. Κύπελλο 1074, Σ χ έδ . 13,Πίν. 153β 
Ύψ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,0617 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συμπληρώθη- 
καν τμήμα του σώματος και τους χείλους. Γάνω- 
μα μαύρο θαμπό, απολεπισμένο σε πολλά ση
μεία καλύπτει όλο το αγγείο εκτός από την κάτω 
επιφάνεια της βάσης. Το σοίμα είναι πιθοειδές, 
η βάση ελαφρώς κοίλη κάτω και το χείλος χαμη
λό, στρέφεται έντονα προς τα έξω. Τελευταίο 
τέταρτο του 7ου αιιόνα π.Χ.363.

2. Κορινθιακό αλάβαστρο 1075, Π ίν. 153α 
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Φέρει μερικές ισχυ
ρές αποκρούσεις στο σώμα. Στην πάνω οριζό
ντια επιφάνεια του χείλους, γλωσσοειδή φυλλά- 
ρια ακτινωτά γύρω από το στόμιο. Στο λαιμό, 
κατακόρυφα επιμήκη φυλλάρια. Στο κάτω μέ
ρος, μικρή κοιλότητα με ανάγλυφο κέντρο και 
γύρω της, φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα. 
Στο σιόμα, παράσταση δύο αντωπών πετεινών,

των οποίων οι ουρές φτάνουν πίσω κάτω από τη 
λαβή. Ανάμεσά τους, δύο ρόδακες, ένας άλλος 
πάνω από τη ράχη τους και ένας κάτω από τη λα
βή. Χρήση χάραξης στους ρόδακες και για τις 
λεπτομέρειες στα κεφάλια των πετεινών, στα 
λοφία και τα φτερά. Πρώιμη κορινθιακή περίο
δος364. Προέρχεται από το εργαστήριο του Ζω
γράφου του Δελφινιού365. 625-600 π.Χ.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1645, Σ χ έ  δ. XI, Π ίν. 153γ

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
8 και 11, κάτω από τον τάφο 1566, δ' στρώμα 
ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο σκελετός βρέθηκε 
πάνω σε παχύ στρώμα σκληρού εδάφους από 
χώμα και άμμο. Προφανώς μεταφέρθηκε χώμα 
και στρώθηκε στην άμμο για να τοποθετηθεί ο 
νεκρός.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού, μι- 
σοκατεστραμμένος. Αείπουν τα χέρια και τα κά
τω άκρα. Έ χει μήκος στη μορφή αυτή 0,95 μ. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1646, Σ χ έδ . XI, Π ίν. 154ε

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, κάτω από τους τά
φους 1579 και 1573, δ' στριύμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Ο νεκρός τοποθετήθηκε πάνω σε παχύ στρώμα 
χώματος που μεταφέρθηκε από άλλο σημείο. 
Έ χει κατεύθυνση Α-Δ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μήκους 1,60 μ. 
Κτερίσματα: Μεταξύ της αριστερής πλευράς και 
του βραχίονα βρέθηκε η ολπίσκη 1131.

Ολπίσκη 1131, Σ χ έδ . 18, Π ίν. 154α 
Ύψ. 0,11 μ.

363. Πρβλ. Thera II, εικ. 20b· Η. Payne, BSA 29 (1927/28), πίν. IX. αριθ. 2.
364. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra II, πίν. 1, αριθ. 1832,1833· CVA,Louvre 9, III Ca, πίν. 30, αριθ. 12-28 (γιατο θέμα)· CVA, 

Milano, Collezione ‘Ή.A. ” 2, Italia 51, III C, πίν. 4, αριθ. 3, 4· CVA, Frankfurt am Main 1, πίν. 13, αριθ. 11-14· Délos X, αριθ. 396, 
397, πίν. 29· C.W. Neeft, BABesch 52-53 (1977/78), εικ. 7-9.

365. Για το ζωγράφο και το εργαστήριό του, βλ. C.W. Neeft, BABesch 52-53 (1977/78), σ. 133 κ.ε.
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Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει η λαβή. Φέρει 
ισχυρά απολεπίσματα στον ώμο και το σώμα. Με 
μαύρο γάνωμα στιλπνό, κατά τόπους καστανό, 
καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του σώματος. 
Στον ώμο, δύο λεπτές οριζόντιες γραμμές και πιο 
πάνω, στη βάση του λαιμού, μια πλατιά ταινία. 
Μελανό γάνωμα στο εσωτερικό του χείλους. Το 
υπόλοιπο έχει το χρώμα του πηλού. Αττικού ερ
γαστηρίου. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.366.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιιόνα π.Χ.

Τάφος 1647, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 154ε

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, κάτω από τους τά
φους 1579 και 1573, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Τα οστά ενός νηπίου βρέθηκαν πάνα» από τα 
οστά του θώρακα της δεξιάς πλευράς του σκελε
τού του τάφου 1646. Προφανώς πρόκειται για 
ταυτόχρονη ταφή νηπίου μαζί με τη μητέρα του. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο κο
ρινθιακά αλάβαστρα (1140,1141) και τον σφαι
ρικό αρύβαλλο 1142.

1. Κορινθιακό αλάβαστρο 1140, Π ίν. 154β 
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Τα χριοματα της δια- 
κόσμησης είναι αρκετά απολεπισμένα. Στην 
πάνιυ οριζόντια επιφάνεια του χείλους, φυλλά- 
ρια ακτινωτά γύρω από το στόμιο. Στην κατακό- 
ρυφη επιφάνεια του χείλους, μια οριζόντια σει
ρά στιγμοόν. Γύρω από το λαιμό, κατακόρυφα 
επιμήκη φυλλάρια. Στο σώμα παριστάνονται 
αντωποί ένας πετεινός αριστερά και ένας κύ
κνος δεξιά. Στα κενά σημεία της επιφάνειας 
υπάρχουν ρόδακες. Στο κάτω μέρος του σώμα
τος, φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα. Το αγ
γείο ανήκει στην πρώιμη ή μέση κορινθιακή πε
ρίοδο και προέρχεται πιθανόν από το εργαστή

ριο του Ζωγράφου του Δελφινιού3'17. Τέλη του 
7ου αιώνα π.Χ.

2. Κορινθιακό αλάβαστρο 1141, Π ίν. 154γ 
Ύψ. 0,09 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης σχεδόν εξ ολοκλήρου απολεπισμένα. 
Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
εναλλάξ μαύρα και κόκκινα φυλλάρια ακτινωτά 
τοποθετημένα γύρω από την οπή του στομίου. 
Στην κατακόρυφη επιφάνεια του χείλους, στιγ
μές. Στο λαιμό, επιμήκη φυλλάρια. Στο σώμα 
παριστάνεται λιοντάρι στραμμένο προς τα δε
ξιά. Τα κενά γεμίζουν με ρόδακες. Στο κάτω μέ
ρος, κύκλος από στιγμές. Χρήση χάραξης στο 
λιοντάρι και τους ρόδακες. Ιώδες χρώμα στο 
στήθος του λιονταριού. Πρώιμη-μέση κορινθια
κή περίοδος. Γύρω στο 600 π.Χ.368.

3. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1142, 
Πίν. 154δ
Ύψ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Λείπουν μόνο δύο 
μικρά τμήματα του σώματος. Τα χρώματα της 
διακόσμησης απολεπισμένα. Στην πάνω οριζό
ντια επιφάνεια του χείλους, ομόκεντροι ανισο- 
παχείς κύκλοι και στην κάθετη, στιγμές. Στον 
ώμο, φυλλάρια ακτινοπά τοποθετημένα και δύο 
οριζόντιες γραμμές. Στο κάτω μέρος, επτά ανι- 
σοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. Στο σώμα, παρά
σταση τριών ασπιδοφόρων με δόρατα που βαδί
ζουν προς τα δεξιά. Χάραξη στις ασπίδες και τα 
κεφάλια των μορφών. Ιοδδες χρώμα στις ασπί
δες. Μέση κορινθιακή περίοδος369.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1648

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, κάτω από τον τά
φο 1615, δ' στρώμα ταφοτν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν

366. Για όμοια παραδείγματα, βλ. Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2181, πίν. 30' W. Technau,ΑΜ  54 (1929), εικ. 23, αριθ. 
3. Για το σχήμα, βλ. Athenian Agora XII, αριθ. 262, πίν. 13 και ο. 78 κ.ε.

367. C.W. Neeft. BABesch 52-53 (1977/78), σ. 133 κ.ε.
368. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. CVA. Zürich, Öffentliche Sammlungen 1, III C, πίν. 3, αριθ. 40-42- Payne, NC, σ. 281, 

αριθ. 210, 228.
369. CVA,Mainz, Universität 1, πίν. 17, αριθ. 9- CVA,Madrid,MuseoArcqueolôgicoNacional 1, III C, πίν. 3, αριθ. 9- CVA, Paris, 

Bibliothèque Nationale 1, πίν. 13, αριθ. 22- CVA, Gela, Museo Archeologico Nazionale 1, III C, πίν. 42, αριθ. 1-5' CVA, Heidelberg, 
Universität 1, πίν. 12, αριθ. 12- Lo Porto, Ceramica arcaica, εικ. 85b- Corinth XIII, πίν. 21, αριθ. 147.13.
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στραμμένος προς τα ΝΑ και λείπουν ο λαιμός 
και το στόμιο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1649, Σ χέδ .  X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, πάνω από τον τά
φο 1708, και εν μέρει κάτω από τον τάφο 1610, 
δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1650, Σ χέδ .  ΧΙ,Πίν.  155α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13. κάτω από τον τά
φο 1630, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Μισοκατεστραμμένος με κατεύθυνση Α-Δ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός εφήβου (;) 
σε αποσπασματική κατάσταση.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1651, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 155δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Στο μέσον περίπου 
του ύψους του νεκρού είχαν τοποθετηθεί τρεις 
ασβεστόπετρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μικρού παι
διού, μήκους 0,38 μ.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με τον κο
ρινθιακό αρύβαλλο 1076 και την κορινθιακή κο- 
τυλίσκη 1077.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1076, 
Π ίν.155γ 
Ύψ. 0,05 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της 
διακόσμησης σε πολλά σημεία απολεπισμένα. 
Στο σώμα, διακόσμηση από τετράφυλλο κόσμη 370

μα απλό, χιυρίς τα ενδιάμεσα κάθετα και οριζό
ντια φύλλα. Στο κέντρο του κοσμήματος, κύ
κλος με σταυρό και κάτω, ένα γλωσσοειδές 
φύλλο. Ύστερη κορινθιακή I περίοδος’70.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1077, Π ίν. 155β 
Ύψ. 0,041, διάμ. χείλ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Το γάνωμα της διακόσμησης 
εξίτηλο. Εσωτερικά φέρει μαύρο θαμπό γάνω
μα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, γραπτό ιω
νικό κυμάτιο. Στο κάτω μέρος του σώματος, δύο 
μαύρες ταινίες και ανάμεσά τους, τρεις κόκκι
νες οριζόντιες γραμμές. Ύστερη κορινθιακή I 
περίοδος.

Χρονολόγηση: 575-550 π.Χ.

Τάφος 1652, Σ χέδ .  XI, Πίν.  156α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τον τά
φο 1526, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε μισοκατεστραμμένος. Έ χει κατεύ
θυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου, μήκους 
0,20 μ. περίπου.
Κτερίσματα: Δίπλα στη δεξιά πλευρά του βρέ
θηκε ο αρύβαλλος 1078.

Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1078, 
Π ίν. 156β 
Ύψ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Το γάνωμα της δια- 
κόσμησης καστανό έως μαύρο, σχετικά απολε
πισμένο. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του 
χείλους, ακτινωτό κόσμημα που περιβάλλεται 
από δύο ζεύγη λεπτών κύκλων. Στη λαβή, οριζό
ντιες γραμμές. Στον ώμο, πέντε σπείρες και πιο 
κάτω, δύο στενές ζώνες με μικρές κατακόρυφες 
γραμμές που δημιουργούν αβακωτό κόσμημα. 
Πιο κάτω, μια παχιά ταινία και στο μέσον περί
που του σώματος, ανάμεσα σε δύο λεπτές οριζό
ντιες γραμμές, ένας κάπρος, ένας πάνθηρας και 
ένα λιοντάρι προς τα δεξιά. Ανάμεσά τους, ρό
δακες και διπλά φυλλάρια. Πιο κάτω, μια παχιά 
και μια λεπτή γραμμή. Κοντά στη βάση, ακτινωτό 
κόσμημα και δύο οριζόντιες γραμμές. Πρωτοκο-

370. Πρβλ. ΖΜο,ν X, πίν. 22, αριθ. 187· ΟΥΑ, Fran.kfu.rt αηι Μαίη 1, πίν. 16, αριθ. 12.
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ρινθιακή περίοδος371 372. Το αγγείο προέρχεται από 
το εργαστήριο του Ζωγράφου του ΟόυτόάΐΤ λ 
650-640 π.Χ.

Χρονολόγηση: 650-640 π.Χ.

Τάφος 1653, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 156γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τον τά
φο 1610, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ.
Άνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός σε κακή κα
τάσταση, μήκους 0,82 μ. στη μορφή που βρέθη
κε. Από τα κτερίσματα συμπεραίνεται ότι ανή
κει σε μικρό κορίτσι.
Κτερίσματα: Στο μέρος των δακτύλιον του δεξι
ού χεριού βρέθηκε το ασημένιο δαχτυλίδι 1207 
και το χάλκινο 1212 και πάνω στο θιόρακα το μι
κρό χάλκινο περίαπτο 1208, ενιό δεξιά από τα 
οστά του αριστερού μηρού βρέθηκε μια μικρή 
πέτρα σε σχήμα αβγού.

1. Ασημένιο δαχτυλίδι 1207, Πίν. 156στ 
Διάμ. 0,019 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από κυκλικής διατομής 
κρίκο, ο οποίος στο πάνω μέρος του (περίπου το 
μισό του κρίκου) είναι πεπλατυσμένος και περί
τμητος και σχηματίζει στο κέντρο ρόμβο με φυ
τική διακόσμηση. Ο ρόμβος πλαισιώνεται από 
δύο ανθέμια που βγαίνουν από έλικες. Ανήκει 
στον ίδιο τύπο με το αριθ. 1551/Τ1412373. Β' τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

2. Χάλκινο μικροσκοπικό περίαπτο 1208, Πίν. 
156δ
Ύψ. 0,004 μ.
Έ χει σχήμα σφαιρικού αγγείου και στο πάνω 
μέρος φέρει οπή ανάρτησης. Όμοιο με το αριθ. 
1215/Τ1485374. 6ος αιώνας π.Χ.

3. Χάλκινο δαχτυλίδι 1212, Σ χ έ  δ. 38, Π ίν. 156ε 
Διάμ. 0,021 μ.
Επιφάνεια διαβρωμένη. Συγκολλήμενο. Είναι 
απλός κρίκος από σύρμα κυκλικής διατομής.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1654, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 157στ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τον τά
φο 1521, δ' στριυμα ταφιόν.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός παιδιού, μή
κους 0,80 μ.
Κτερίσματα: Πάνω στο σκελετό βρέθηκαν δέκα 
χάλκινες στλεγγίδες (1172-1181) και στα χέρια 
δύο ασημένια βραχιόλια (1206).

1. Δύο ασημένια βραχιόλια 1206, Π ίν. 157α 
Διάμ. 0,05 μ. (το καθένα)
Σώζονται ακέραια. Αποτελούνται από χοντρό 
σύρμα κυκλικής διατομής, που στις δύο άκρες 
απολήγει σε κεφαλές φιδιών. Το στόμα, τα μά
τια και τα μεγάλα λέπια στο πάνω μέρος των κε
φαλιών αποδίδονται εγχάρακτα. Ανήκουν στον 
πολύ διαδεδομένο τύπο βραχιολιών που απολή
γουν σε κεφαλές φιδιών375. Πιθανόν στα τέλη 
του 5ου αιιόνα π.Χ.

2. Χάλκινη στλεγγίδα 1172, Πίν. 157ε 
Μήκ. ± 0,21 μ.
Αποτελείται από τρία κομμάτια που δεν στάθηκε 
δυνατόν να σ υ γ κ ο λ λ η θ ο ύ ν ,  αφού λείπουν ορι
σμένα τμήματα στα σημεία των αρμοόν. Η αναδί- 
πλωση της λαβής απολήγει σε λογχοειδές φύλλο. 
Πιθανόν του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ.376.

3. Χάλκινη στλεγγίδα 1173, Σ χ έ δ. 42, Π ίν. 157γ 
Μήκ. 0,21 μ.

371. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Perachora II, πίν. 2, αριθ. 35, σ. 17· Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 26c Kinch, Vroulia, 
πίν. 43, αριθ. 24, l· CVA, Hoppin Collection, USA 1, πίν. 1, αριθ. 7‘ CVA, Louvre 6, πίν. 1, αριθ. 2, 3■ Ashmolean Museum 1967, 
αριθ. 65, πίν. V- J.L. Benson, AJA 75 (1971), πίν. 19, αριθ. 7.

372. Για το εργαστήριο του Oberdan, βλ. Amyx, CVP, σ. 40-42- J.L. Benson, AJA 75 (1971), σ. 83-85 και Neeft, Pwtocorinthian 
Aryballoi, σ. 162 κ.ε.

373. Boardman, Finger Rings, σ. 22 κ.ε., Group K.
374. Για τον τύπο και την εξε'λιξή του, βλ. Philipp, OF XIII, σ. 366 κ.ε.
375. Για κάτι ανάλογο, βλ. Olynthus X, σ. 68, πίν. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ, αριθ. 202, 205, 200 ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, πίν. 773’ Σίνδος, αριθ. 

310, 495 (Α. Δεσποίνη).
376. Για τις χάλκινες στλεγγίδες και την εξε'λιξή τους, βλ. σ. 283.
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Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπλη
ρώθηκαν ορισμένα σημεία. Η ξύστρα έχει έντονη 
κΰρτωση και η αναδίπλωση της λαβής απολήγει 
σε λογχοειδές φύλλο.

4. Χάλκινη στλεγγίδα 1174, Σ χ έ δ. 42, Π ίν. 157β 
Μήκ. 0,175 μ.
Συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκαν ορισμένα 
σημεία της. Έ χει έντονα κυρτή ξύστρα και η 
αναδίπλωση της λαβής απολήγει σε λογχοειδές 
φύλλο.

5. χάλκινη στλεγγίδα 1175, Σχέδ .  42, Πίν.  157β 
Μήκ. 0,175 μ.
Συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκαν ορισμένα 
σημεία της. Η ξύστρα έχει έντονη κύρτωση. Η 
αναδίπλωση της λαβής απολήγει σε λογχοειδές 
φύλλο.

6. Χάλκινη στλεγγίδα 1176, Σχέδ .  42, Π ίν. 157γ 
Μήκ. 0,183 μ.
Συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκε σε ορισμένα 
σημεία. Λείπει η αναδίπλωση της λαβής.

7. Χάλκινη στλεγγίδα 1177, Σ χ έ  δ. 42, Π ίν. 157β 
Σωζ. μήκ. 0,11 μ.
Σώζεται η λαβή και τμήμα της ξύστρας. Η αναδί
πλωση της λαβής απολήγει σε λογχοειδές φύλλο.

8. Χάλκινη στλεγγίδα 1178, Σχέδ .  42, Π ίν. 157β 
Μήκ. ± 0,195 μ.
Αποτελείται από τρία κομμάτια που δεν μπο
ρούν να συγκολληθούν. Έντονα κυρτή ξύστρα. 
Η αναδίπλωση της λαβής απολήγει σε λογχοει
δές φύλλο.

9. Χάλκινη στλεγγίδα 1179, Π ίν. 157δ 
Σώζονται τρία κομμάτια της. Όμοια με την 
προηγούμενη.

10. Χάλκινη στλεγγίδα 1180, Σ χέδ .  42, Πίν. 
157δ
Μήκ. 0,13 μ.
Λείπει το μισό περίπου τμήμα της ξύστρας. Η 
αναδίπλωση της λαβής απολήγει σε λογχοειδές 
φύλλο.

11. Θραύσματα χάλκινης στλεγγίδας 1181 
Μήκ. (του μεγαλύτερου) 0,05 μ.
Έ χει μορφή όμοια με των προηγούμενων.

Χρονολόγηση: Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1655

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, δ' στρώμα ταφών.

Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε κατεστραμμένος. Εντοπίστηκε μό
νον το κρανίο καλυμμένο με ένα μικρό αγγείο, 
κάτω από μια σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Δεν υπάρχουν. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1656, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 7, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιό της έφραζε μια πέτρα και ήταν στραμμένο 
προς τα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1657, Σ χ έ  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, κάτω από τον τάφο 
1513, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου δια- 
βρωμένος, μήκους 0,28 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1658, Σχέδ .  XI, Πίν.  158α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
2 και 5, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1552, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Το αριστερό χέρι 
ήταν παράλληλο προς το σώμα, ενώ το δεξί ερ
χόταν πάνω στη λεκάνη. Χαρακτηριστική είναι 
η χιαστί θέση των κνημών.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Γυναικείος μάλλον 
καλοδιατηρημένος σκελετός, μήκους 1,75 μ. 
Κτερίσματα: Στο πίσω μέρος του κρανίου βρέ
θηκαν τμήματα από δύο αρυβάλλους (1079, 
1080) και δίπλα ο χάλκινος σφηκωτήρας 1201.

1. Το κάτω μέρος οξυπύθμενου κορινθιακού 
αρυβάλλου 1079, Πίν.  158δ 
Ύψ. 0,068 μ.
Πηλός γκρίζος, καμένος. Στο κάτω μέρος, δια- 
κόσμηση από επιμήκη φύλλα ακτινωτά τοποθε-
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τη μένα και πιο πάνω, φολιδωτή διακόσμηση. 
Χρήση χάραξης. Ανήκει στην ύστερη πρωτοκο- 
ρινθιακή ή μεταβατική περίοδο377, στον τύπο 
ΟΧΙΙΙ του Νευίί378 379.

2. Το πάνω μέρος οξυπύθμενου κορινθιακού 
αρυβάλλου 1080, Π ίν. 158γ
Ύψ. 0,04 μ.
Πηλός γκρίζος, καμένος. Το γάνωμα απολεπι
σμένο. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, τρεις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. Στη 
λαβή, οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, ακτινωτά 
γλωσσοειδή φυλλάρια και δύο οριζόντιες γραμ
μές. Στην υπόλοιπη επιφάνεια του σώματος, φο
λιδωτή διακόσμηση. Χρήση χάραξης. Ανήκει 
στον ίδιο τύπο με τον προηγούμενο αρύβαλλο.

3. Χάλκινος σφηκωτήρας 1201, Σχέδ .  40, Πίν. 
158β
Διάμ. 0,04 μ.
Συγκολλημένος και αρκετά διαβρωμένος. Απο- 
τελείται από συνεχές σπειρωτό σύρμα κυκλικής 
διατομής που ελίσσεται τέσσερις φορές. Γενικά 
τα σπειροειδή αυτά κοσμήματα θεωρούνται κο
σμήματα της κόμης371'.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1659. Σ χ έ δ. X

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, πάνω από τον τάφο 
1660, γ ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα με το 
στόμιο στραμμένο προς τα δυτικά. Είναι σχετι
κά μικρός και διαφέρει από τους υπόλοιπους 
οξυπύθμενους καθώς έχει πλατιά βάση και κο
ντό λαιμό.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου.

Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1660, Σχέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 4, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Βρέθηκε μισοκατε- 
στραμμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά των ποδιών και 
του αριστερού χεριού ενήλικα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1661

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε σχεδόν διαλυμένος. Δεξιά και αρι
στερά του νεκρού είχαν τοποθετηθεί δύο μικρές 
πέτρες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με τον 
σφαιρικό αρύβαλλο 1081 και τον αρύβαλλο 
1130 σε σχήμα πάπιας.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1081, 
Π ίν. 158στ 
Ύψ. 0,053 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Ακέραιος. Το γάνωμα της 
διακόσμησης είναι απολεπισμένο. Στην πάνω 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, ανισοπαχείς 
ομόκεντροι κύκλοι. Στον ώμο, γλωσσοειδή φυλ
λάρια. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται με ανισο- 
παχείς οριζόντιες ταινίες, από τις οποίες η μία 
στο μέσον περίπου του σώματος διακοσμείται

377. Πρβλ. Kinch, Vroulia, πίν. 43, αριθ. 24, 2· Perachora II, πίν. 2, αριθ. 47,48, σ. 19· Payne, NC, ο. 23, 26-27, εικ. 8Α· Délos 
XVII, πίν. 55, αριθ. 5- Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 1121· CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der 
Universität 1, πίν. 21, αριθ. 5-7, σ. 43- CVA, Louvre 6, III Ca, πίν. 1, αριθ. 5- CVA, Louvre 8, III Ca, πίν. 15, αριθ. 7-9· CVA, 
Louvre 13, III Ca, πίν. 44, αριθ. 3, 6, πίν. 45, αριθ. 6, πίν. 46, αριθ. l· CVA, Capua Museo Campano 4, Italia 44, III C, πίν. 5, 
αριθ. 11, 12· CVA, Gela, Museo Archeologico Nazionale 1, III C, πίν. 12, αριθ. 3, 4, πίν. 13, αριθ. 1-4- CVA, Copenhague, Musée 
National 2, πίν. 83, αριθ. 4· CVA, Bruxelles, Musées Royaux dArt et d ’Histoire 3, III C, πίν. 6, αριθ. 6-9· CVA, Oxford,Ashmolean 
Museum 2, III C, πίν. 1, αριθ. 33, 34, 37, 38, 43- Corinth XIII, πίν. 12, αριθ. 78-2- Corinth XV, III, αριθ. 339, πίν. 47.

378. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, σ. 282.
379. Πρβλ. Perachora I, πίν. 79, αριθ. 24-25, σ. 177 με παραπομπές σε άλλα παραδείγματα. Επίσης, βλ.ΑΔ 18 (1963) Χρονι

κά, πίν. 164δ και Comstock - Vermeule, MFA, σ. 201, αριθ. 257.
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με δυο σειρές στιγμών. Το αγγείο ανήκει στην 
πρώιμη ή τη μέση κορινθιακή περίοδο3™.

2. Αρΰβαλλος σε σχήμα πάπιας 1130, Π ίν. 158ε 
Ύψ. 0,09 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Στη ράχη του πτηνού βρίσκε
ται το στόμιο, η πάνω επιφάνεια του οποίου δια
κοσμείται με τρία φύλλα και ανάμεσά τους 
υπάρχουν δυο γραμμές. Η κατακόρυφη επιφά
νεια του στομίου φέρει στιγμές. Η πάπια παρι- 
στάνεται καθιστή. Οι λεπτομέρειες αποδίδονται 
γραπτά και εγχάρακτα, τα μάτια με δυο ομόκε
ντρους εγχάρακτους κύκλους, ενώ η ρίζα του 
ράμφους με εγχάρακτες καμπύλες γραμμές. Το 
πάνω μέρος του κεφαλιού και του σώματος, το 
στήθος και η κοιλιά καλύπτονται με μαύρο γά- 
νωμα, που στην περιοχή της κοιλιάς είναι πορτο
καλί από αποτυχημένο ψήσιμο. Δεξιά και αρι
στερά οι φτερούγες αποδίδονται με τρεις σειρές 
από ομόρροπες γωνίες. Με κόκκινο χρώμα κα
λύπτονται τα πόδια και το ράμφος. Παρόμοιοι 
αρύβαλλοι προέρχονται από ανατολικά εργα
στήρια και ιδιαίτερα από τη Ρόδο κατά τον 6ο 
αιώνα π.Χ.380 381.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1662, Σ χ έδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Πάνω στο νεκρό τοποθετήθηκε μια πλακαρή 
άσπρη πέτρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με δύο 
αρυβάλλους (1082, 1083).

1. Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1082, 
Π ίν. 158η
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει τμήμα του χείλους. Τα 
χρώματα της διακόσμησης αρκετά απολεπι
σμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, πέντε ομόκεντροι κύκλοι γύρω από το 
στόμιο. Στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, 
οφιοειδής γραμμή. Στον ώμο, δύο ζώα που τρέ
χουν προς τα δεξιά. Το πάνω μισό του σιόματος 
καλύπτεται με δέκα λεπτές οριζόντιες γραμ
μές, ενώ το κάτω μισό με τέσσερις ανισοπαχείς. 
Πρωτοκορινθιακή περίοδος382. Τ' τέταρτο του 
7ου αιώνα π.Χ.383.

2. Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1083, 
Π ίν.158ζ
Ύψ. 0,06 μ.
Πηλός κίτρινος Λείπουν δύο μικρά κομμάτια 
από το χείλος. Τα χρώματα της διακόσμησης αρ
κετά απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια επι
φάνεια του χείλους, πέντε ισοπαχείς ομόκεντροι 
κύκλοι γύρω από το στόμιο. Στην εξωτερική επι
φάνεια της λαβής, δύο οριζόντιες γραμμές. Στον 
ώμο, δύο έλικες και ένα μπουμπούκι λωτού. Στο 
πάνω μέρος του σώματος, μια ταινία που διακο
σμείται με μια σειρά στιγμιόν και πλαισιώνεται 
πάνω και κάτω από τέσσερις λεπτές οριζόντιες 
γραμμές. Στο μέσον του σώματος, μια μαύρη και 
μια κόκκινη ταινία. Ακολουθούν δύο οριζόντιες 
γραμμές και στο κάτω μέρος υπάρχει ακτινωτό 
κόσμημα. Πρωτοκορινθιακή περίοδος384. Τ' τέ
ταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.

380. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, αριθ. 672. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Ure,Aryballoi, αριθ. 92, 6, σ. 27, πίν. 5· Délos X, 
πίν. XXII, αριθ. 164-166’ Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 62, πίν. 9· CVA. Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunst
sammlungen 1, πίν. 10, αριθ. l· CVA. Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum 1, πίν. 2, αριθ. 11-12' CVA, Oxford, Ashmolean 
Museum 2, III C, πίν. 1, αριθ. 47' CVA, Louvre 8. III Ca, πίν. 28, αριθ. l· CVA, Copenhague, Musée National 2, πίν. 85, αριθ. 2· A. 
Ανδρειωμένου, To κεραμεικόν εργαστήριον της Ακραιφίας, Αθήνα 1980, πίν. 4, l· Corinth XV, III, αριθ. 1553, πίν. 63· Clara 
Rhodos IV, εικ. 346' Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 94h· Gehrig, Antiken, αριθ. 43.

381. Πρβλ. Clara Rhodos III, εικ. 106, σ. 115· Thera II, εικ. 68c Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2423, πίν. 113' Higgins, BMC I. 
αριθ. 100,101 και ο ίδιος, BMC II, αριθ. 1644,1645· Metzger, Fouilles de Xanthos IV, αριθ. 137, πίν. 30.

382. Για τον τύπο, βλ. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, o. 132-137, 330-331, εικ. 50 (τύπος Mozia). Για ανάλογα παραδείγμα
τα, βλ. Délos X, αριθ. 141, πίν. 2Γ Délos XVII, αριθ. 19, πίν. 53' CP74, Bruxelles, Musées Royaux dArt et d'Histoire 1, πίν. 1, αριθ. 
8’ CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, πίν. 7, αριθ. l· CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäolo
gischen Instituts der Universität 1, πίν. 19, αριθ. 1-6, σ. 39· CVA, Louvre 13, III Ca, πίν. 39, αριθ. 8, σ. 42' CVA, Oxford, Ashmolean 
Museum 2, III C, πίν. 1, αριθ. 8· Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 3· Kinch, Vroulia, πίν. 39, αριθ. 7, 2, και πίν. 42, αριθ. 20, 14.

383. Για τη χρονολόγηση, βλ. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, σ. 331.
384. Πρβλ. Kinch. Vroulia, πίν. 41, αριθ. 13.2- CVA, Louvre 13, III Ca, πίν. 35, αριθ. 4.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Βρέθηκε 
σπασμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Πάνω 
στη ράχη της υπήρχε μια σχιστόπλακα και στο 
πλάι μια αργή πέτρα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1664, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 159η

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, κάτω από τον τάφο 
1552, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Α-Δ. Βρέθηκε διαλυμένος. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Λείψανα σκελετού μι
κρού παιδιού.
Κτερίσματα: Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με 
τρεις αρυβάλλους (1084, 1085,1086), τρεις κοτυ- 
λίσκες (1087, 1088,1089) και την πυξίδα 1090.

1. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1084, 
Π ίν. 159α 
Ύ ψ. 0,072 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Ακέραιος. Συμπληρώθηκε 
μόνο μικρό τμήμα του χείλους κοντά στη λαβή. 
Τα χροψατα της διακόσμησης πολύ απολεπι
σμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, τρεις ισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι γύρω 
από το στόμιο. Στην εξωτερική επιφάνεια της 
λαβής, τρεις οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, 
γλωσσοειδή φυλλάρια και δύο οριζόντιες γραμ
μές. Στο σώμα, μια πλατιά ζώνη με παράσταση 
έξι ασπιδοφόρων πολεμιστοιν με δόρατα που 
βαδίζουν προς τα αριστερά. Όλο το βάθος ανά
μεσα στους οπλίτες γεμίζει με στιγμές. Στο κάτοο 
μέρος του σώματος, τέσσερις ομόκεντροι κύ
κλοι. Χάραξη στις ασπίδες και τα κεφάλια των

Τάφος 1663, Σ χ έ δ. XI πολεμιστών. Ιώδες χρώμα στις ασπίδες. Μέση 
κορινθιακή περίοδος38".

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1085, 
Πίν. 159β
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Συμπληρώθηκαν μεγάλο 
μέρος του σώματος και η λαβή. Λείπει ένα μικρό 
κομμάτι στον ώμο. Σε πολλά σημεία του σώμα- 
τος υπάρχουν ισχυρά απολεπίσματα. Στην πάνω 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, γλωσσοειδή 
φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα γύρω από το 
στόμιο. Στον ώμο, γλωσσοειδή φυλλάρια και 
δύο οριζόντιες γραμμές. Στο σώμα, παράσταση 
φτερωτού πάνθηρα με το σώμα προς τα δεξιά 
και το κεφάλι κατενώπιον. Στο κενό, πάνω από 
τον πάνθηρα, τρεις ρόδακες και στιγμές. Χρήση 
χάραξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες στο 
κεφάλι, το σώμα και τα φτερά του πάνθηρα και 
στους ρόδακες. Πρώιμη-μέση κορινθιακή πε
ρίοδος388.

3. Ιωνικός σφαιρικός αρύβαλλος 1086, Π ίν. 159γ 
Ύψ. 0,052 μ.
Πηλός φαιός-γκρίζος. Συμπληριόθηκε τμήμα 
του χείλους. Σε πολλά σημεία του σώματος σώ
ζονται ίχνη καστανού χρώματος, το οποίο πιθα
νόν κάλυπτε όλη την επιφάνεια. Μπορεί να 
ενταχθεί στα λεγάμενα ιωνικά διιαΤετο385 386 387.

4. Κορινθιακή κοτύλη 1087, Π ίν. 159στ 
Ύψ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,10 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Συγκολλημένη. Συμπληροί- 
θηκαν μερικά τμήματα στο σώμα του αγγείου. 
Τα χραψιατα της διακόσμησης σχετικά καλά δια
τηρημένα. Στο εσωτερικό, καστανόμαυρο θαμπό 
γάνωμα. Κάτω από το χείλος, μια οριζόντια 
γραμμή και μια ζώνη με κατακόρυφες γραμμές. 
Στο σώμα, μια πλατιά ζώνη που ορίζεται πάνω 
από δύο κόκκινες και κάτω από δύο μαύρες ορι
ζόντιες γραμμές διακοσμείται με τρεις πάνθηρες

385. Για τον τύπο, βλ. σ. 234. Για ανάλογα παραδε ίγματα, βλ. CVA. Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts 
der Universität 1, πίν. 26, αριθ. 1 -2- CVA, Bruxelles, Musées Royauxd Art et d'Histoire Ι,πίν. 1, αριθ. 23' CVA, Basel, Antikenmuseum 
1, πίν. 16, αριθ. 5' CVA, Rennes, Musée de Beaux Arts et d Archéologie, France 29, πίν. 9, αριθ. 6' Vrc.Atyballoi, a .  38, τύπος b grave- 
AA 26 (1971) Χρονικά, πίν. 76γ- H Μακεδονία από τους μυκηναϊκούς χρόνους ως το Μεγα Αλέξανδρο (Κατάλογος ε'κθεσης στη 
Θεσσαλονίκη και την Μπολιύνια), Αθήνα 1988, αριθ. 155 (από την Άκανθο)- Lo Porto, Ceramica arcaica, εικ. 94.

386. Πρβλ. Kunstwerke der Antike, Auktion 51 (1975), αριθ. 106.
387. Για κάτι ανάλογο, βλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 965, πίν. 44.
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που βαδίζουν προς τα δεξιά. Στα κενά του βά
θους, κηλίδες και σχηματοποιημένοι ρόδακες. 
Το κάτω μέρος του σώματος διακοσμείται με 
ακτινωτό κόσμημα. Στην κάτω επιφάνεια της βά
σης, τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. 
Μέση κορινθιακή περίοδος388.

5. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1088, Πίν.  159ε 
Ύψ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα σχετικά 
απολεπισμένα. Το εσωτερικό καλύπτεται με 
μαύρο γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, 
δύο ζεύγη λεπτών μαύρων γραμμών ορίζουν μια 
ζώνη με κατακόρυφες γραμμές. Στο σώμα, πα
ράσταση τριών ζώων που τρέχουν προς τα δε
ξιά. Στο κάτω μέρος τους σώματος, δύο οριζό
ντιες γραμμές. Μέση κορινθιακή περίοδος389.

6. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1089, Πίν. 159δ 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,058 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα πολύ 
απολεπισμένα. Στο εσωτερικό, καστανόμαυρο 
γάνωμα. Στο εξωτερικό, κάτω από το χείλος, κα
τακόρυφες γραμμές και δύο οριζόντιες. Στο μέ
σον του σώματος, μια ζώνη με τρία ζώα προς τα 
δεξιά. Στο κάτω μέρος του σώματος, δύο οριζό
ντιες γραμμές. Είναι όμοια με την κοτυλίσκη 
1088 και ανήκει στην ίδια περίοδο.

7. Πυξίδα κορινθιακού τύπου 1090, Σ χέδ .  34, 
Πίν. 159ζ
Ύψ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,114 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος με μίκα. Συγκολλήθηκε 
ένα κομμάτι και συμπληρώθηκαν τμήμα του χεί
λους και της μίας λαβής. Οι λαβές είναι μικρές 
οριζόντιες και έχουν μαστοειδείς αποφύσεις 
στις απολήξεις τους πάνω στο χείλος του αγγεί
ου. Το γάνωμα της διακόσμησης θαμπό πορτο- 
καλέρυθρο, αρκετά απολεπισμένο. Στο εσωτε
ρικό υπήρχε γάνωμα στον πυθμένα και στο πά
νω μισό των τοιχωμάτων. Εξωτερικά, κάτω από 
το χείλος, ανάμεσα στις λαβές, μια οριζόντια

παχιά γραμμή και μια τεθλασμένη. Ακολουθούν 
δύο οριζόντιες λεπτές γραμμές, μια παχιά ται
νία, μια ζώνη με στιγμές και πέντε ανισοπαχείς 
γραμμές. Ντόπιου εργαστηρίου που μιμείται κο
ρινθιακά πρότυπα390.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1665

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, κάτω από τον τάφο 
1686, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση Ν-Β.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου, μή
κους 0,33 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1666, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 160α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, κάτω από τον τά
φο 1631, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Είναι 
μικρός και κοντός με ευρύ στόμιο και πλατιές 
λαβές. Το στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ανα
τολικά και το έφραζε μια σχιστόπλακα. Μια 
δεύτερη σχιστόπλακα είχε τοποθετηθεί στο πί
σω μέρος της βάσης και δύο ασβεστόπετρες δε
ξιά και αριστερά του αγγείου.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1667, Σ χέδ .  XI, Πίν.  160β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
τοποθετημένος με το στόμιο προς τα πάνω με 
κλίση προς τα νότια.

388. Πρβλ. CVA, Verona 1, Italia 34, III C, πίν. 1, αριθ. 2<r Corinth XV, III, πίν. 26, αριθ. 536' A. Ανδρειωμένου, To κεραμει- 
κόν εργαστηρών τηςΑκραιφίας, Αθήνα 1980, πίν. 10,1.

389. Πρβλ. CVA, Ge Ια. Museo Archeologico Nazionale 1, πίν. 28, αριθ. 1, 2· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 352, πίν. 25.
390. Για μερικά ανάλογα αντιπροσωπευτικά κορινθιακά παραδείγματα, βλ. Corinth XIII, πίν. 18, αριθ. 154.3, και πίν. 27, 

αριθ. 170.5' CVA, Louvre 13, III Ca, πίν. 70, αριθ. 4' Boardman, Emporio, πίν. 57, αριθ. 68Γ CVA. Gela, Museo Archeologico 
Nazionale 1, III C, πίν. 2, αριθ. 6' CVA, Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, πίν. 21, αριθ. 1.
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Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1668, Σ χέδ .  XI, Πίν.  160β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ήταν 
τοποθετημένος με το στόμιο προς τα πάνω. Δί
πλα και πάνω στο αγγείο υπήρχαν μικρές πέ
τρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1669, Σ χέδ .  XI, Πίν. 160β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
τοποθετημένος με το στόμιο προς τα πάνω. Δί
πλα του ως στήριγμα είχε τοποθετηθεί μια σχι- 
στόπλακα. Μέσα στο αγγείο υπήρχε ένας δεύτε
ρος αμφορέας και μέσα σε αυτόν τα οστά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1670, Σ χέδ .  XI, Πίν.  160β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, δ' στριυμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία που φέρει 
διακόσμηση με κυματοειδείς ταινίες. Το στόμιό 
της ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1671, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 160γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1562, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ. Γύρω 
του και πάνω υπήρχαν αργοί λίθοι. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
τοποθετημένος με τον πυθμένα προς τα κάτω. 
Λείπει το πάνω μισό του.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1673, Σ χέδ .  XI, Πίν. 160γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1674, Σ χέδ .  XI, Πίν.  160γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του ήταν στραμμένο προς τα ΒΑ. Ολό
κληρος ο αμφορέας είχε καλυφθεί με σχιστό- 
πλακες, τρεις από τα πλάγια και μία στο πάνω 
μέρος. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας εξωτερικός 
τάφος που κάλυπτε το ταφικό αγγείο. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1675, Σ χ έδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταςκόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα βόρεια και λείπει το πάνω 
μισό του.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1676, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, εν μέρει κάτω από 
τους τάφους 1527 και 1671, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Βρέθηκε 
σπασμένη. Λείπουν πολλά κομμάτια της.

Τάφος 1672, Σχέδ.  XI
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Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στην υδρία βρέθηκε η κοτυ- 
λίσκη 1091.

Κορινθιακή κοτυλίσκη 1091, Πίν. 161α 
Ύψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Το γάνωμα της διακό- 
σμησης διατηρείται αρκετά καλά και έχει χρώ
μα πορτοκαλί έως καστανό από αποτυχημένο 
ψήσιμο. Κάτω από το χείλος, δύο οριζόντιες 
γραμμές και ανάμεσά τους, κατακόρυφες ζιγκ 
ζαγκ. Στο μέσον του σώματος, τρία ζώα που βα
δίζουν προς τα δεξιά. Στο κάτω μέρος, δύο ορι
ζόντιες γραμμές και ακτινωτό κόσμημα. Η βάση 
καλύπτεται όλη με γάνωμα εκτός από το κέντρο 
της κάτω επιφάνειας. Πρώιμη κορινθιακή πε
ρίοδος391.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1677, Σ χ έ δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα ΝΑ. Λείπουν ο λαιμός και 
το στόμιο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα δεν βρέθηκε 
τίποτα. Δίπλα του όμως ακριβώς βρέθηκαν η ιω
νική κύλικα 1285 και ο αρύβαλλος 1286, που θα 
πρέπει να τοποθετήθηκαν ως κτερίσματα του 
τάφου.

1. Ιωνική κύλικα 1285, Σχέδ .  12, Πίν.  161β 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος. Συγκολ
λήθηκε και συμπληρώθηκαν τμήμα του χείλους 
και τους σώματος. Μελανό θαμπό γάνωμα καλύ
πτει όλο το αγγείο εκτός από το χείλος, μια ται

νία ανάμεσα στις λαβές, μια άλλη κάτω από αυ
τές, και την κάτω επιφάνεια της βάσης. Ως προς 
το σχήμα ανήκει στον τύπο της κύλικας Αθηνών 
1104392. Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.393.

2. Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1286, 
Π ίν.161γ 
Ύψ. 0,047 μ.
Πηλός κίτρινος με πρασινωπή απόχρωση. Συ
γκολλήθηκε και συμπληρώθηκε τμήμα του σώ
ματος. Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι και στον ώμο, 
φυλλάρια. Στο σώμα, τετράφυλλο κόσμημα. Τα 
χρώματα είναι αρκετά απολεπισμένα. Ιώδες 
χρώμα στα λογχοειδή φύλλα. Ύστερη κορινθια
κή I περίοδος394.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1678, Σ χ έ  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, κάτω από τον τά
φο 1543 και εν μέρει κάτω από τον 1717, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα νότια. Λείπουν ο λαιμός και 
το στόμιο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1679, Σ χ έ  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14, κάτω από τον τά
φο 1543, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα ΝΑ. Λείπουν ο λαιμός και 
το στόμιο.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου.

391. Πρβλ. Payne, NC, αριθ. 191· Corinth XV, III, πίν. 53, αριθ. 1266· Corinth VII, I, αριθ. 210, 249· Clara Rhodos VI-VII, σ. 
84, εικ. 91· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 343, πίν. 25' CVA, Louvre 6, III Ca, πίν. 6, αριθ. 14,15.

392. Για τον τύπο, βλ. Athenian Agora XII, σ. 88-89, πίν. 18 και Pierro, Ceramica “ionica”, αριθ. 31.
393. Για όμοια παραδείγματα: Μυλωνάς, Δ NE A', πίν. 251, αριθ. 200, σ. 126-127· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 1348, πίν. 

89· F.G. Lo Porto, στο Les céramiques de la Grèce de l'Est, o. 136, εικ. 22- στο ίδιο, P. Orlandini, εικ. 31 και στο ίδιο, Ε. Pierro, εικ. 
7. Επίσης, Μ. Νικολαΐδου-Πατε'ρα, ΑΕΜΘ 3 (1989), εικ. 9 (απότάφο στην Τράγιλο) και Pierro, Ceramica “ionica”, αριθ. 31.

394. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra I, πίν. 9, αριθ. 79· CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der 
Universität 1, πίν. 27, αριθ. 1.
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Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε τμή
μα κρατήρα (1028).

Τμήμα από το σώμα σκυφοειδούς κρατήρα 1028, 
Πίν.  161δ
Ύψ. 0,175, πλ. 0,185 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος με μίκα. Συ
γκολλήθηκε από πέντε κομμάτια. Σώζεται και η 
μία λαβή. Εσωτερικά φέρει καστανό θαμπό γά- 
νωμα. Εξωτερικά, στο κάτω μέρος υπάρχει μαύ
ρο θαμπό γάνωμα και πιο πάνω, τέσσερις οριζό
ντιες ταινίες. Στο ύψος των λαβών, ζώνη με δια- 
κόσμηση που σώζεται αποσπασματικά. Η ρίζα 
της λαβής καλύπτεται με καστανό γάνωμα και 
στιγμές. Κάτω από τη λαβή, καρδιόσχημο κό
σμημα, του οποίου το περίγραμμα αποδίδεται 
με παχιές γραμμές και το εσωτερικό είναι γεμι
σμένο με στιγμές. Δεξιά της λαβής, τμήμα μετό
πης με παρόμοιο κόσμημα λίγο μεγαλύτερο. 
Ντόπιου εργαστηρίου- πιθανόν του β' μισού του 
7ου αιώνα π.Χ.395.

Χρονολόγηση: Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ.

Τάφος 1680, Σ χέδ .  XI, Πίν.  141δ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε πιθαμφορέα. 
Έ χει σώμα απιόσχημο, ψηλό κυλινδρικό λαιμό 
και χείλος που στρέφεται προς τα έξω. Βρέθηκε 
σπασμένος σε πολλά σημεία. Το στόμιό του ήταν 
στραμμένο προς τα ανατολικά.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1681, Σ χ έ  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 5, κάτω από τον τάφο 
1518, δ' στροομα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου δια
λυμένος.

Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1682, Σ χ έ  δ. XI, Πίν.  163α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 8 
και 5, κάτω από τον τάφο 1510, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Πάνω στο κρανίο 
υπήρχε μια σχιστόπλακα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
μήκους 0,50 μ. χωρίς το κρανίο.
Κτερίσματα: Πάνω στα οστά της λεκάνης και 
των μηροόν βρέθηκε η κύλικα 951.

Αττική μελανόμορφη ταινιωτή κύλικα 951, Π ίν. 
162
Ύψ. 0,127, διάμ. χείλ. 0,22 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμήμα του 
σώματος και η μία λαβή. Το γάνωμα είναι μελα
νό στιλπνό. Στον πυθμένα εσωτερικά, κύκλος 
στο χρώμα του πηλού με μια μαύρη κουκκίδα 
στο κέντρο και γύρω της, ένας μαύρος κύκλος. 
Στο πάνω μέρος της εσωτερικής επιφάνειας του 
χείλους, μια λεπτή οριζόντια ταινία στο χρώμα 
του πηλού, όπως επίσης και η εσωτερική επιφά
νεια των λαβών, μια ταινία στο κάτω μέρος του 
σώματος, η κάθετη και η κάτω επιφάνεια της 
βάσης. Στο ύψος των λαβών, μια πλατιά ταινία 
με παράσταση ιππέων: Α' όψη: Πέντε ιππείς 
(του πέμπτου σώζεται το μισό άλογο και τμήμα 
του σώματος) βαδίζουν προς τα δεξιά. Το πρώ
το άλογο καθώς και το τρίτο από τα δεξιά έχουν 
το κεφάλι ανασηκωμένο. Χάραξη χρησιμοποιή
θηκε για τις λεπτομέρειες στους ιππείς, τα ηνία, 
τα πόδια και τις κοιλιές των αλόγων. Ιώδες χρώ
μα στο λαιμό και το πόδι του πρώτου αλόγου, 
στη χαίτη και την ουρά του δεύτερου και του τέ
ταρτου καθώς και στο λαιμό του πέμπτου. Αευ- 
κό επίθετο χρώμα χρησιμοποιήθηκε στη χαίτη 
του πρώτου και του πέμπτου αλόγου, στην ουρά 
του πρώτου και στην ουρά και τα πόδια του τρί
του. Β' όψη: Πέντε ιππείς βαδίζουν προς τα αρι-

395. Το σχήμα του αγγείου πιθανόν είναι όμοιο με αυτό του κρατήρα αριθ. 831 από τη Λίνδο (Blinkenberg, Lindos I, πίν. 33). 
Πρβλ. όμοια διακόσμηση στον ώμο του πιθαμφορέα από τη Μένδη της Χαλκιδικής (I. Βοκοτοπουλου, ΛΕΜΘ 3 (1989), σ. 423, 
εικ. 15. Για την εγχώρια κεραμική, βλ. σ. 254 κ.ε. και για τον κρατήρα, σ. 265.
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στερά. Από τον πέμπτο σώζεται μόνον τμήμα 
του αλόγου. Περιορισμένη χρήση χάραξης κα
θώς και των επίθετων χρωμάτων (λευκού και 
ιώδους). Γενικά η παράσταση της δεύτερης 
όψης είναι αμελέστερης εργασίας. 540-530 
π.Λ. .

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1683, Σ χέδ .  XI, Πίν.  163α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
8 και 9, κάτω από τη ΒΑ πλευρά του περιβόλου 
Γ, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιο ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. Κοντά στον 
πυθμένα, εξωτερικά, είχε τοποθετηθεί ως στή
ριγμα μια ασβεστόπετρα.
Ανθρωπολογικά. στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1684, Σ χ έδ .  XI, Π ί ν. 163β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 8, εν μέρει κάτω από 
τον τάφο 1603, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Γύρω 
υπήρχαν τέσσερις πέτρες ως στηρίγματα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΒΔ. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1685, Σ χέδ .  XI, Πίν.  163β

Θέση: Οικόπεδο 117, στη συμβολή των τετραγώ
νων 2, 5 και 6, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα δυτικά. Το αγ
γείο κάλυπταν δύο σχιστόπλακες. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη. 396 397

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο τιυν τετραγώνων 5 
και 6, κάτω από τον τάφο 1628, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιο ήταν στραμμένο προς τα ΝΑ. Το πάνω 
μέρος του αγγείου ήταν καλυμμένο με δύο σχι- 
στόπλακες.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε η 
αρυβαλλοειδής λήκυθος 1092.

Αρυβαλλοειδής λήκυθος 1092, Σ χ έδ .  7, Πίν. 
164α
Ύψ. 0,10, διάμ. βάσ. 0,045 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκαν μεγάλα τμήματα του σώματος, ο 
λαιμός και το μεγαλύτερο μέρος του χείλους. Σώ
μα σφαιρικό, λίγο πιεσμένο και βάση επίπεδη. Η 
επιφάνεια του αγγείου φέρει ίζημα, κάτιο από το 
οποίο διακρίνονται στο κάτω μέρος του σώματος 
τρεις οριζόντιες ταινίες πορτοκαλέρυθρου χρώ
ματος. Ανατολικού εργαστηρίου3'".

Χρονολόγηση: Τ' τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1687, Πίν. 164β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, κάτω από τον τά
φο 1521 και εν μέρει κάτω από τον τάφο 1578, γ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα ανατολικά και σώζεται κα
τά το μεγαλύτερο μέρος του.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1688, Πίν. 164β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, κάτω από τον τά
φο 1521, γ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. 
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1686, Σ χ έ δ .  XI, Π ί ν. 163β

396. Πρβλ. ως προς το σχήμα την κύλικα CVA, Basel, Antikenmuseum 1, III C, πίν. 32. Για ταινιωτές κύλικες με παρόμοια θέ
ματα, $Κ.Σίνδος, αριθ. 87 (Μ. Τιβέριος) με συγκεντριομένη βιβλιογραφία.

397. Πρβλ. παρόμοια οινοχοΐσκη από το Ηραίο της Σάμου (α' φάση), Α. Furtwängler, AM  95 (1980), πίν. 46, αριθ. 6.
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Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε λέβητα. Ή ταν 
τοποθετημένος με τον πυθμένα προς τα κάτω. 
Σώζεται ο μισός περίπου.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1690, Σ χέδ .  XI, Πίν.  165α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
10 και 13, εν μέρει κάτω από τον τάφο 1519, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα ΝΑ. Λείπει περίπου το κά
τω μισό του.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Κρανίο νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1691, Σχέδ .  XI, Πίν. 165α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
10 και 13, κάτω από τον τάφο 1519, δ' στρώμα 
ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Λεί
πουν ο λαιμός και το στόμιό του. Ή ταν στραμ
μένος προς τα ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1692, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1573, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Έ χει κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Το μεγαλύτερο 
μέρος του σκελετού κάλυπτε μια σχιστόπλακα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός νηπίου.
Κτερίσματα: Πάνω στο σκελετό βρέθηκε ο με

Τάφος 1689, Σ χ ε" δ. XI γάλος χάλκινος κρίκος 1253 και το χάλκινο πε- 
ρίαπτο 1254.

1. Χάλκινος κρίκος 1253, Σ χέδ .  38, Π ίν. 165β 
Διάμ. 0,028 μ.
Ακέραιος. Η επιφάνεια είναι αρκετά διαβρωμέ- 
νη. Αποτελείται από χοντρό σύρμα ημικυκλικής 
διατομής με εφαπτόμενα άκρα. Με επιφύλαξη 
μπορεί να χαρακτηριστεί δακτύλιος, εξαιτίας 
του μεγάλου μεγέθους του. Θα μπορούσε ίσως 
να θεωρηθεί βραχιολάκι, αφού βρέθηκε σε τά
φο νηπίου.

2. Χάλκινο περίαπτο 1254, Π ίν. 165γ 
Ύψ. 0,026 μ.
Ακέραιο. Έ χει σχήμα αγγείου (οινοχόης) με 
ωοειδές σώμα και ψηλό κυλινδρικό λαιμό που 
απολήγει απευθείας στο στόμιο χωρίς ιδιαίτερη 
διαμόρφωση. Έ χει δυσανάλογα μεγάλη λαβή. 
Ο τύπος αυτός398 είναι γνωστός κατά την αρχαϊ
κή εποχή από διάφορες περιοχές399. Α' μισό του 
6ου αιώνα π.Χ.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1693, Σ χ έδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, σε επαφή με τον 
τάφο 1694, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Λεί
πουν ο λαιμός και το στόμιο, που ήταν στραμμέ
νο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκαν 
δύο κοτυλίσκες (1093,1094).

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1093, Πίν. 165δ 
"Υψ. 0,028, διάμ. χείλ. 0,052 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκε η μία λαβή. Τα 
χρώματα της διακόσμησης είναι σχετικώς απο
λεπισμένα. Το εσωτερικό καλύπτεται με μαύρο 
Θαμπό γάνωμα. Στο εξωτερικό, κάτω από το χεί
λος, κατακόρυφες γραμμές. Στην υπόλοιπη επι
φάνεια υπάρχουν ανισοπαχείς οριζόντιες ται
νίες. "Υστερη κορινθιακή I περίοδος400.

398. Για τον τύπο, βλ. Bouzek, Bronzes, o. 47, εικ. 14, αριθ. 7, 8 (από το ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος στη Σπάρτη).
399. Margreiter, Alt Agina II, 3, αριθ. 42, πίν. 2■ ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, πίν. 367γ (από το αρχαϊκό στρώμα στο ιερό της Ιτω- 

νίας Αθηνάς στα Φίλια Καρδίτσας) και πίν. 221β (από την Πύλα Μεσσηνίας).
400. Πρβλ. Corinth XIII, πίν. 26, αριθ. 1726 Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 1911-1913, πίν. 7.
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2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1094, Π ίν. 165ε 
Ύψ. 0,028, διάμ. χείλ. 0,052 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι απολεπισμένα. Η διακόσμηση 
είναι όμοια με αυτήν της κοτυλίσκης 1093.

Χρονολόγηση: Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 

Τάφος 1694, Σ χ έ δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11, σε επαφή με τον 
τάφο 1693, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Σώζε
ται από τον ώμο και κάτω και ήταν στραμμένος 
προς τα ΝΑ. Πάνω στη βάση του είχε τοποθετη
θεί μια σχιστόπλακα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1695, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 167β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11. Τμήμα του βρί
σκεται στα τετράγωνα 12, 14 και 15, δ' στρώμα 
ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Τα χέρια του νεκρού 
ήταν παράλληλα προς το σώμα.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μήκους 1,55 μ. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1696, Πίν. 160β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1561, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο, που καλύφθηκε με μια μεγάλη ασβεστόπλα- 
κα. Έ χει κατεύθυνση Β-Ν.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός νηπίου.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο

κοτυλίσκες (1095, 1096), το κύπελλο 1097 και 
τον αρύβαλλο 1098.

1. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1095, Πίν.  166γ 
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε τμήμα του χεί
λους. Τα χρώματα της διακόσμησης είναι απο
λεπισμένα. Το εσωτερικό του αγγείου καλύπτε
ται με μαύρο γάνοομα. Στο εξωτερικό, κάτω από 
το χείλος και ανάμεσα στις λαβές, συστάδες των 
τεσσάρων κατακόρυφων ζιγκ ζαγκ γραμμών. 
Στο μέσον του σώματος, ζώνη που ορίζεται πά
νω και κάτω από δύο οριζόντιες γραμμές, δια
κοσμημένη με τρία ζώα που τρέχουν προς τα δε
ξιά. Στο κάτω μέρος, ακτινωτό κόσμημα. Στην 
κάτω επιφάνεια της βάσης, δύο ομόκεντροι κύ
κλοι. Ύστερη πρωτοκορινθιακή περίοδος401.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1096, Πίν.  166δ 
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκαν μερικά σημεία 
του σώματος, του χείλους και η μία λαβή. Η δια- 
κόσμηση είναι όμοια με αυτήν της κοτυλίσκης 
1095. Χρονολογείται στην ίδια εποχή.

3. Κύπελλο 1097, Σ χέδ .  13, Π ίν. 166α 
Ύψ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συμπληρώθηκε 
μικρό τμήμα του χείλους. Ολόκληρο το αγγείο, 
πλην της κάτω επιφάνειας της βάσης, καλύπτε
ται με γάνωμα, τώρα πια αρκετά απολεπισμένο, 
κοκκινωπό και σε ορισμένα σημεία σκούρο κα
στανό από κακό ψήσιμο. Πιθανόν νησιωτικού 
εργαστηρίου402.

4. Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1098, 
Πίν.  166β
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, δύο ομόκεντροι σχετικά 
παχείς κύκλοι. Στη λαβή, μια ζιγκ ζαγκ γραμμή. 
Στον ώμο, γλωσσοειδή φυλλάρια ακτινωτά τοπο
θετημένα. Στο σώμα, εναλλάξ οριζόντιες μαύρες 
ταινίες και ζώνες διακοσμημένες με στιγμές. Στο

401. Vallet - Villard, Mégara Hyblaea II, πίν. 21, αριθ. 7' CVA. Gela,MuseoArcheologico Nazionale Ι,πίν. 26, αριθ. 6-8' Coiinth 
VII, II, αριθ. An. 238, πίν. 63 και πίν. 112· Perachora II, αριθ. 2332, πίν. 19' Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 345, 347, πίν. 25. 
Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, τύπος C, σ. 23.

402. Για τα προβλήματα εργαστηριακής προε'λευσης και χρονολόγησης των κυπέλλων του τύπου αυτού, βλ. σ. 228.
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κάτω μέρος του σώματος, λεπτά επιμήκη γλωσ- 
σοειδή φυλλάρια. 630-620 π.Χ. Ύστερη πρωτο- 
κορινθιακή περίοδος403.

Χρονολόγηση: 630-620 π.Χ.

Τάφος 1697, Σ χέδ .  XI, Πίν.  167α

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
12 και 15, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τάφο. 
Πάνω από το νεκρό είχε τοποθετηθεί μια πέτρα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός νηπίου.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη με δύο 
αλάβαστρα (1099,1125) και είκοσι έναν αστρα
γάλους (1403), από τους οποίους ο ένας φέρει 
διαμπερή οπή.

1. Κορινθιακό αλάβαστρο 1099, Πίν.  166στ 
Ύψ. 0,075 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Τα χρώματα πολύ 
απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια 
του χείλους, δύο ομόκεντροι κύκλοι. Στον ώμο, 
γλωσσοειδή επιμήκη φύλλα. Ακολουθούν μια 
μαύρη οριζόντια ταινία, μια κόκκινη, δύο με 
στιγμές, μία μαύρη και μία κόκκινη. Στο κάτω 
μέρος, γλωσσοειδή φύλλα ακτινωτά τοποθετη
μένα. Μεταβατική-πρώιμη κορινθιακή περίο
δος404. 630-620 π.Χ.405.

2. Κορινθιακό αλάβαστρο 1125, Πίν.  166ε 
Ύψ. 0,08 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Ισχυρά απολεπίσμα- 
τα υπάρχουν στο κάτω μέρος του σώματος. Στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, δύο ομό
κεντροι κύκλοι. Στο λαιμό, γλωσσοειδή επιμήκη 
φύλλα. Το υπόλοιπο σώμα διαιρείται σε δύο 
πλατιές ζώνες με τρεις συστάδες των τριών ορι

ζόντιων γραμμών. Η πάνω ζώνη καλύπτεται με 
τέσσερις οριζόντιες σειρές στιγμών και η κάτω 
διακοσμείται με τρεις αιγάγρους και έναν ιπ
πέα. Στο κενό του βάθους, τρεις ρόμβοι και δύο 
σιγμοειδή κοσμήματα. Παρ' ότι η απεικόνιση 
του ιππέα είναι σπάνια σε τέτοια αγγεία, η δια- 
κόσμηση με πλατιές ζώνες που άλλοτε γεμίζουν 
με ζώα, κυρίως σκυλιά, και άλλοτε με στιγμές, 
είναι αρκετά γνωστή κατά την πρώιμη κορινθια
κή περίοδο406.

Χρονολόγηση: 625-600 π.Χ.

Τάφος 1698, Σ χέδ .  XI, Πίν.  167α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, κάτω από τους τά
φους 1580-1581, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Πάνω από το νεκρό είχαν τοποθετηθεί δύο 
πέτρες.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Αποσαθρωμένος σκε
λετός νηπίου.
Κτερίσματα: Η ταφή ήταν κτερισμένη μόνο με 
έναν αστράγαλο και ένα κοχύλι.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1699, Σχέδ.  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 12, κάτω από τους τά
φους 1580-1581, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Βρέθηκε διαλυμένος.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Κρανίο και μηριαία 
οστά παιδιού.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

403. ΓLa τον τΰπο, βλ. Payne, NC, σ. 22, εικ. 8Β, σ. 286, αριθ. 479" Neeft, Protocorinthian Aryballoi, σ. 290, εικ. 167. Για άλλα 
όμοια παραδείγματα, βλ. CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, σ. 26, πίν. 7, αριθ. 6, 8' CVA, 
Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 1, πίν. 20, αριθ. 9- CVA, Louvre 13, III Ca, πίν. 45, αριθ. 
4, 7‘ Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 8b και 38<b ο ίδιος, στο Les céramiques de la Grèce de l ’Est, εικ. 4.

404. Πρβλ. CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, πίν. 8, αριθ. 10' CVA, Louvre 6, III Ca, πίν. 1, 
αριθ. 7' CVA, Louvre 9, III Ca, πίν. 29, αριθ. 3-5' CVA, Oxford, Ashmolean Museum 2, III C, πίν. 1, αριθ. 40-42,46,48' CVA, Gela, 
Museo Archeologico Nazionale 1, πίν. 19, αριθ. 5' Délos X, αριθ. 378, πίν. 28' Kinch, Vroulia, πίν. 33, αριθ. Ρ2, πίν. 34, αριθ. 1, 1 
και αριθ. 2,11.

405. Σύμφωνα με την κατάταξη του Neeft (Protocorinthian Aryballoi, σ. 290) ανήκει στον τύπο CXVI.
406. Πρβλ. CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 1, πίν. 22, αριθ. 7' Corinth XV, III, 

αριθ. 1556, πίν. 63 και αριθ. 1260, πίν. 52' CVA, Louvre 9, πίν. 5, αριθ. 10-16' CVA,Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
1, πίν. 24, αριθ. 13.
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Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
12 και 15, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
αγγείο, που βρέθηκε σπασμένο, είχε τοποθετη
θεί ανάμεσα σε δυο σχιστόπλακες με το στόμιο 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1701, Σ χ έ δ. XI, Π ίν. 167β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 11 και εν μέρει στο 
τετρ. 14, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Ο σκελετός βρέθηκε 
σε επαφή με τα οστά των ποδιών του νεκρού της 
ταφής 1695. Πιθανόν πρόκειται για ταυτόχρονο 
ενταφιασμό μητέρας και παιδιού. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου, μή
κους 0,45 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1702, Σ χ έδ .  XI, Πίν. 167β

Θέση: Οικόπεδο 117, στο όριο των τετραγώνων 
11 και 14, δ' στριόμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο που καλύφθηκε με μια μεγάλη πλάκα. Έ χει 
κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
μήκους 0,60 μ.
Κτερίσματα: Πίσω από το κρανίο βρέθηκε το 
κύπελλο 1145, η κοτυλίσκη 1146, τμήμα ενός

Τάφος 1700, Σ χ έ δ. XI σκύφου (1147) και δεξιά της κάτω σιαγόνας, ο 
ασημένιος κρίκος 1214.

1. Κύπελλο 1145, Σ χ έ  δ. 14, Π ίν. 168α 
Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,072 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Συμπληροόθηκε τμήμα 
του χείλους. Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. 
Φέρει γάνωμα θαμπό καστανέρυθρο με μικρά 
απολεπίσματα. Πιθανόν νησιωτικού εργαστηρί
ου. Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.4"7.

2. Κορινθιακή κοτυλίσκη 1146. Π ίν. 168β 
Ύψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν τμήμα του χεί
λους και η μία λαβή. Τα χροοματα της διακόσμη- 
σης απολεπισμένα. Στο εσωτερικό, μαύρο γά
νωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, κατακό- 
ρυφες γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα καλύπτεται 
με τρεις οριζόντιες γραμμές και μια ταινία. Η 
κατακόρυφη επιφάνεια της βάσης φέρει μαύρο 
γάνωμα. Μέση κορινθιακή περίοδος407 408 409.

3. Τμήμα σκύφου 1147, Π ίν. 168γ 
Πλ. 0,14 μ.
Πηλός καστανωπός με μίκα. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Προέρχεται από το πάνω μέρος 
τους αγγείου και σώζει τμήμα του χείλους. Στην 
εσωτερική επιφάνεια έχει μαύρο θαμπό γάνω
μα. Στο σώμα, κάτω από το χείλος, εξωτερικά, 
τμήματα από δύο συστάδες κάθετων γραμμοάν 
και ανάμεσά τους, τρεις ομόκεντροι κύκλοι. 
Το γάνωμα της διακόσμησης στην εξωτερική 
επιφάνεια είναι απολεπισμένο αρκετά. Πρό- 
μοιοι σκύφοι με γεωμετρική διακόσμηση έχουν 
βρεθεί σε αρκετές περιοχές του βορειοελλαδι
κού χώρου404. Έχουν σχέση με τα νησιωτικά 
εργαστήρια410 αλλά πολλοί είναι ντόπιας παρα
γωγής.

407. Για τα κύπελλα αυτού του τύπου, βλ. σ. 230. Παρόμοια έχουν βρεθεί στο Ακραίφνιο (ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 
280α) μαζί με αρυβάλλους της προόιμης κορινθιακής περιόδου. Επίσης, στον τάφο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής (I. Βοκοτοπού- 
λου - Μ. Παππά - Ε.Μπ. Τσιγαρίδα,ΗΕΑ/Θ 3 (1989), εικ. 23γ) και στη Μένδη (I. Βοκοτοπούλου,ΠΕΜΘ 1 (1987), σ. 290, εικ. 13) 
και στις δύο περιπτώσεις μαζί με αρυβάλλους τύπου foot-ball.

408. Πρβλ. Corinth XIII, πίν. 26, αριθ. 172.Γ
409. ΛΔ 20 (1965) Χρονικά, πίν. 512β-513α (από την Αμφίπολη)· Ghali-Kahil, Études thasiennes VII, πίν. XX, XXI, αριθ. 9- 

29 (από τη Θάσο)ΉζΙ 30 (1975) Χρονικά, πίν. 168β (από την Άκανθο)· Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 81 (από την Κοζάνη)· Μ. 
Τιβέριος,ΠΕΜΘ 3 (1989), εικ. 1 (από την Τούμπα Θεσσαλονίκης)· Κ. Περιστέρη - F. Blonde - J.Y. Perreault - Μ. Branet,ÆA4 
XVIII (1985), εικ. 8,10■ ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. Β2, σ. 394, πίν. 392β-δ (από την Άκανθο).

410. Βλ. Μ. Τιβεριος, ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 615-621.
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4. Ασημένιος κρίκος-δαχτυλίδι 1214, Σ χέδ .  38, 
Πίν.  168δ 
Διάμ. 0,022 μ.
Συγκολλημένο. Η επιφάνεια είναι διαβρωμένη. 
Αποτελείται από απλό σύρμα κυκλικής διατομής.

Χρονολόγηση: Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1703, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 167β

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Παιδικός σκελετός, 
μήκους 1,05 μ., καλής διατήρησης.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1704, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 155α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτιυ από τον τά
φο 1535, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Μέσα στην υδρία βρέθηκε ένα κο- 
χΰλι.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1705

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τους τά
φους 1610 και 1653, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο. Μέρος των οστών των ποδιών είχε τοποθε
τηθεί μέσα σε μια κοτύλη.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Εκτός από την κοτύλη 1149 μέσα 
στην οποία υπήρχαν οστά των ποδιών, η ταφή 
ήταν κτερισμένη και με το κύπελλο 1148.

1. Κορινθιακή κοτύλη 1149, Πίν. 168στ 
Ύψ. 0,074, διάμ. χείλ. 0,105 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλημένη. Συμπληρώθηκε 
η μία λαβή. Τα χρώματα της διακόσμησης πολύ 
απολεπισμένα. Στο εσωτερικό, μαύρο γάνωμα.

Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, κατακόρυφες 
ζιγκ ζαγκ γραμμές. Στο σώμα, πλατιά ζώνη με 
παράσταση δύο πανθήρων και ενός υδρόβιου 
πουλιού. Στο κάτω μέρος του σώματος, ακτινωτό 
κόσμημα. Το αγγείο ανήκει στην πρώιμη ή τη μέ
ση κορινθιακή περίοδο411. Γύρω στο 600 π.Χ.

2. Κύπελλο 1148, Σ χ έ  δ. 13, Π ίν. 168ε 
"Υψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,065 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Ακέραιο. Εκτός από την 
κάτω επιφάνεια της βάσης που έχει το χρώμα 
του πηλού, το υπόλοιπο καλύπτεται με καστανό- 
μαυρο, αραιό θαμπό γάνωμα, αρκετά απολεπι
σμένο. Τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αιώνα 
π.Χ.412.

Χρονολόγηση: Γύρω στο 600 π.Χ.

Τάφος 1706. Ο αριθμός 1706 δόθηκε εκ παρα
δρομής στον αμφορέα που ήδη είχε πάρει τον 
αριθμό ταφής 1611.

Τάφος 1707, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, εν μέρει κάτω 
από τάφο 1610, δ ' στρώμα ταφοόν.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε υδρία. Το στό
μιό της ήταν στραμμένο προς τα ΒΑ. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1708, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, κάτω από τον τά
φο 1610, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. 
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1709, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10, κόπο από τον τά-

411. Πρβλ. Corinth XV, III, πίν. 26, αριθ. 545' Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 314, πίν. 23' 044, Louvre 6, πίν. 7, αριθ. 1-3’ 
Corinth VII, II, αριθ. 50-59, πίν. 9.

412. Πρβλ. αριθ. 1067/Τ1625. Βλ. και σ. 228.
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φο 1521 και εν μέρει κάτο3 από τον τάφο 1578, δ' 
στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα ανατολικά. Σώζεται από τη 
μέση και κάτω.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1710. Ο αριθμός 1710 δόθηκε εκ παρα
δρομής στον αμφορέα που ήδη είχε πάρει τον 
αριθμό 1669.

Τάφος 1711, Σ χ έδ .  XI, Πίν.  168ζ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 1, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του έφραζε μια μικρή σχιστόπλακα και 
ήταν στραμμένο προς τα νότια. Στο πίσω μέρος, 
στη βάση, υπήρχε μια πέτρα.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1712, Σ χ έ δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 6, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Ή ταν 
στραμμένος προς τα βόρεια. Βρέθηκε σπασμέ
νος και μισοδιαλυμένος.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Τάφος 1713, Σ χ έ  δ. XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 15, εν μέρει κάτω 
από τον τάφο 1527, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα. Το 
στόμιό του έφραζε μια μικρή πέτρα και ήταν 
στραμμένο προς τα ΝΑ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Οστά νηπίου. 
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: Αβέβαιη.

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10 με το μεγαλύτερο 
μέρος έξω από όρια του οικοπέδου, εν μέρει κά
τω από τον τάφο 1521 και ακριβώς πάνω στο κά
λυμμα του τάφου 1715, δ' στρώμα ταφών. 
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε λακκοειδή τά
φο με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Ανθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός ενήλικα δια
λυμένος.
Κτερίσματα: Πάνω στα οστά του σκελετού βρέ
θηκαν τμήματα από μια σιδερένια και δύο χάλ
κινες στλεγγίδες (1183, 1184, 1185), θραύσμα 
άποδης κύλικας (1239), θραύσμα ερυθρόμορ
φου σκύφου (1240) και έξι αστράγαλοι (1241). 
Γύρα» από το σκελετό υπήρχαν τέσσερα καρφιά.

1. Τμήμα χάλκινης στλεγγίδας 1183 
Μήκ. 0,12 μ.
Σώζονται μέρος της ξύστρας και το μεγαλύτερο 
μέρος της λαβής. Αποτελείται από πέντε κομμάτια 
που δεν συγκολλήθηκαν. Επιφάνεια διαβρωμένη.

2. Χάλκινη στλεγγίδα 1184, Π ίν. 169β 
Μήκ. 0,21 μ.
Συγκολλήθηκε από έξι κομμάτια. Η αναδίπλω
ση της λαβής απολήγει σε λογχόσχημο φύλλο.

3. Τμήματα σιδερένιας στλεγγίδας 1185
Σε δύο θραύσματα της ξύστρας σώζονται ίχνη 
υφάσματος.

4. Τέσσερα σιδερένια καρφιά 1186 
Μήκ. α. 0,084, β. 0,082, γ. 0,072, δ. 0,06 μ.
Είναι πολύ διαβρωμένα. Μόνον του ενός σώζε
ται η κεφαλή.

5. Τμήμα αττικού φιαλιδίου 1239, Π ίν. 169α 
Ύψ. 0,033 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα της 
βάσης και του σώματος. Μελανό γάνωμα υπάρ
χει παντού, εκτός από τη βάση που έχει το χρώ
μα του πηλού και φέρει στην κάτω επιφάνεια 
δύο ομόκεντρους κύκλους. Στον πυθμένα, τμή
ματα από δύο εμπίεστα ανθέμια. Β' τέταρτο του 
5ου αιώνα π.Χ.413.

6. Όστρακο ερυθρόμορφου σκύφου τύπου γλαυ
κός 1240, Π ίν. 169α
Ύψ. 0,051 μ.

Τάφος 1714

4\3.Athenian Agora XII, αριθ. 904. πίν. 34.

154



Πηλός κόκκινος, καθαρός. Από την παράσταση 
σώζεται η φτεροΰγα της γλαύκας και δύο φύλλα. 
Γύρω στο 470 π.Χ.414.

7. Αστράγαλοι 1241, Π ίν. 169α 
Έ νας μεγάλος και πέντε μικροί αστράγαλοι. Ο 
μεγάλος είναι μετασχηματισμένος και λειασμέ- 
νος στις δύο πλευρές.

Χρονολόγηση: 470-460 π.Χ.

Τάφος 1715, Σ χέδ .  XI, Πίν.  169γ

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 10. Το μεγαλύτερο 
μέρος του βρίσκεται έξω από τα όρια του οικο
πέδου. Εν μέρει κάτω από τους τάφους 1521 και 
1714, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο, μήκους 1,82 μ., πλάτους 0,60 μ. και ύψους 
0,33 μ. Είχε κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ.
Λνθρωπολογικά στοιχεία: Σχετικά καλοδιατη
ρημένος σκελετός, μήκους 1,56 μ.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος 1716, Σχέδ.  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, στη ΒΔ γωνία του τετρα
γώνου 13, δ ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε σαρκοφάγο, η 
οποία δεν αποκαλύφθηκε ολόκληρη για τεχνι
κούς λόγους και ερευνήθηκε από τη ΝΑ στενή 
πλευρά της. Κάτω από το χείλος φέρει ανάγλυ
φο ιωνικό κυμάτιο.
Λ νθρωπολογικά στοιχεία: Σκελετός μέτριας δια
τήρησης.
Κτερίσματα: Μέσα στη σαρκοφάγο βρέθηκε η 
χάλκινη στλεγγίδα 1171.

Χάλκινη στλεγγίδα 1171, Σχέδ .  42, Πίν.  169δ 
Μήκ. 0,24 μ.
Συγκολλήθηκε. Λείπει ένα μεγάλο τμήμα της 
απόληξης της ξύστρας. Η αναδίπλωση της λα

βής απολήγει στη ράχη της ξύστρας σε ελλειψο
ειδές φύλλο.

Χρονολόγηση: Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τάφος 1717, Σ χέδ .  XI, Π ίν. 170α

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 14 και ένα μικρό τμή
μα στο τετρ. 11, κάτω από τους τάφους 1543 και 
1579, δ' στρώμα ταφών.
Τρόπος ταφής: Ενταφιασμός σε πήλινη σαρκο
φάγο με κατεύθυνση Α-Δ. Βρέθηκε ολόκληρη. 
Έ χει σαμαρωτό κάλυμμα που αποτελείται από 
δύο τμήματα (Σ χ έ δ. 43).
Λ νθρωπολογικά στοιχεία: Τμήματα οστών ενή
λικα.
Κτερίσματα: Ακτέριστος.

Χρονολόγηση: 6ος-5ος αιώνας π.Χ.

Τάφος Α 120, Σ χέδ .  XI

Θέση: Οικόπεδο 117, τετρ. 13, δ' στρώμα ταφοόν. 
Τρόπος ταφής: Εγχυτρισμός σε αμφορέα.
Λ νθρωπολογικά στοιχεία: Δεν βρέθηκαν415. 
Κτερίσματα: Μέσα στον αμφορέα βρέθηκε ο 
οξυπύθμενος αρύβαλλος 1518, ενώ ένα Θραύ
σμα οινοχόης (1272) υπήρχε πάνω από το σπα
σμένο τμήμα του αμφορέα.

1. Οξυπύθμενος κορινθιακός αρύβαλλος 1518, 
Πίν.  170γ 
Ύ ψ. 0,07 μ.
Πηλός γκρίζος, καμένος. Λείπουν ο λαιμός, το 
χείλος και η λαβή. Στον ώμο φέρει επιμήκη φυλ- 
λάρια ακτινωτά γύρω από το λαιμό. Στο κάτω 
μέρος, ακτινωτό κόσμημα. Στο υπόλοιπο σώμα, 
μια ζωφόρος με τρία λιοντάρια και ένα υδρόβιο 
πουλί. Παραπληρωματικά κοσμήματα σε σχήμα 
σίγμα υπάρχουν στα κενά του βάθους. Η ζωφό
ρος πλαισιώνεται πάνω και κάτω από δύο μαύ
ρες ταινίες και ανάμεσά τους υπάρχει μια άλλη 
με στιγμές. Πρωτοκορινθιακή περίοδος. Βρί-

414. Πρβλ. ενδεικτικά CVA, Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 1, πίν. 38, αριθ. 1 (με βιβλιογραφία)· CVA, Wien, 
Kunsthistorisches Museum 1, πίν. 44, σ. 44 κ.ε.· CVA, Berlin, DDR 3, πίν. 29-31, σ. 47 κ.ε.

415. Στο ημερολόγιο της ανασκαφής αναφέρεται ότι στον αμφορε'α δεν βρέθηκαν οστά. Θεωρείται, ωστόσο, βέβαιο ότι ο αμ
φορέας περιείχε ταφή βρέφους, κτερισμένη μάλιστα με τον αρυβαλλο 1518, αλλά προφανώς τα οστά αποσαθρώθηκαν.
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σκεται πολύ κοντά στους τύπους ΙάΧΧΧΙΙ και 
ί χ χ χ ν  του ΝυυΛ4'6. 640-620 π.Χ.

2. Θραύσμα οινοχόης 1272, Π ίν. 170β 
Ύψ. 0,075, πλ. 0,125 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από δύο κομμάτια. Σώζεται τμήμα του ώμου και 
της κοιλιάς του αγγείου. Από την παράσταση 
στην περιοχή του ώμου διατηρείται το κάτω μέ

ρος ενός λιονταριού. Στο κενό κάτω από την κοι
λιά και ανάμεσα στα πόδια του ζώου υπάρχουν 
σβάστικες. Από τα υπόλοιπα παραπληρωματικά 
κοσμήματα διακρίνονται ένας στιγμορόδακας, 
ημικύκλια και συστάδα γραμμών. Ροδιακού ερ
γαστηρίου416 417. Μέση περίοδος του ρυθμού του αι
γάγρου.

Χρονολόγηση: 630-620 π.Χ.

416. Νβείί, ΡνοΐοεοηηίΙιιαη ΑιγΙιαίΙοί. σ. 219.
417. Βλ. Γ  μέρος, σ. 221.
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Τα εκτός τάφων ευρήματα





Έ νας μεγάλος αριθμός ευρημάτων, όπως αγγεία, ειδώλια και μικροαντικείμενα συλλέχθηκαν από τις 
επιχώσεις των τάφων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τουλάχιστον τα περισσότερα από τα ευρήματα αυτά 
προέρχονται από διαλυμένες ταφές και ιδιαίτερα εκείνα που βρέθηκαν στο πρώτο στρώμα ταφών, κα
θώς η επιφανειακή επίχωση ήταν διαταραγμένη418 419. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ευρημάτων αυτών είναι 
όστρακα αγγείων που αντιπροσωπεύουν όμως ένα σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, ποιοτικά τμήμα 
της κεραμικής410.

Ε1 Θραύσμα οινοχόης 1278, Π ίν. 171α
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,08, πλ. 0,095 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Προέρχεται από τον 
ώμο του αγγείου. Εσωτερικά άβαφο. Το βάθος 
υπόλευκο. Στο πάνω μέρος, κοντά στο λαιμό, 
ακτινωτό κόσμημα. Πιο κάτω, τμήμα ζώνης ή με
τόπης που ορίζεται πάνω και κάτω από μια 
γραμμή. Παριστάνεται σφίγγα που ανασηκώνε- 
ται, στραμμένη προς τα δεξιά. Τα μαλλιά της εί
ναι μακριά σε «δαιδαλική» κόμμωση. Το αρι
στερό της μπροστινό πόδι δεν ακουμπάει στο 
έδαφος, αλλά παριστάνεται ως ανθρώπινο χέρι 
ανασηκωμένο να κρατάει ένα άνθος λωτού. Πά
νω από τον αγκώνα μάλιστα αποδίδεται παρυφή 
ενδύματος με μαίανδρο. Μπροστά από τη σφίγ
γα σώζεται το πίσω μέρος υδρόβιου πουλιού. 
Πάνω από τη ράχη της, κρεμάμενο τρίγωνο και 
ένα άλλο κάτω από την κοιλιά της. Μπροστά 
από το κεφάλι της, κρεμάμενα ημικύκλια με φε- 
στονοειδή την εξωτερική περιφέρεια. Στα υπό
λοιπα κενά του βάθους, δύο σταυροειδείς ρόδα

κες και ένας άλλος τετράφυλλος. Ιώδες χρώμα 
χρησιμοποιήθηκε για το στήθος και το πόδι της 
σφίγγας και σε ένα σημείο της φτερούγας του 
πουλιού. Όλη η παράσταση και τα μοτίβα απο
δίδονται με τη μέθοδο της σκιαγραφίας και του 
περιγράμματος. Ροδιακού εργαστηρίου. Ανήκει 
στον λεγόμενο καμιραϊκό ρυθμό420 421. 620-600 
π.λ.

Ε2 Θραύσμα οινοχόης 806, Π ίν. 171 β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,115 μ.
Πηλός καστανωπός. Προέρχεται από το μέρος 
όπου ενώνεται η κοιλιά με τον ώμο του αγγείου. 
Σώζεται τμήμα της παράστασης. Το βάθος έχει 
υπόλευκο χρώμα. Μια ταινία χωρίζει τις δύο ζώ
νες του ώμου και της κοιλιάς αντίστοιχα. Στη ζώ
νη του ώμου σώζεται τμήμα του κάτω μέρους του 
σώματος λιονταριού. Στα κενά του βάθους, σχη
ματοποιημένοι ρόδακες. Στη ζώνη του σώματος 
από αριστερά προς τα δεξιά: το πίσω μέρος αι
γάγρου και πίσω του ένας ολόκληρος που στρέ

418. Τουλάχιστον σε δυο σημεία του οικοπε'δου 49, σε βάθος 1 ε'ως 1,20 μ., βρε'θηκαν σύγχρονα ίχνη διατάραξης, όπως π.χ. 
τμήματα πλαστικού σωλήνα.

419. Στον κατάλογο που ακολουθεί, τα αντικείμενα ομαδοποιήθηκαν κατά είδος και κατά χρονολογική σειρά. Για το λόγο 
αυτό δεν ακολουθήθηκε η σειρά του αριθμού καταγραφής και τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται με αύξοντα αριθμό μαζί με το 
γράμμα Ε (επίχωση).

420. Καρδαρά, 1963, σ. 89 κ.ε., σ. 113, εικ. 73· Schiering, K e r a m ik  a u f  R h o d o s ,  σ. 9 κ.ε.
421. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C V A , T ü b in g en . A n t ik e n s a m m lw ig  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  In s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t  2, II D, 

πίν. 1 · C V A . R h o d i. I ta lia  2, II Dh, πίν. 4 και 51 C V A . T o r in o , M u se o  d i  a n tic h ità  1, I ta lia  32, II D, πίν. 1.
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φει το κεφάλι προς τα πίσω. Πάνω από τον δεύ
τερο αίγαγρο και από τη διαχωριστική ταινία 
κρέμονται ημικύκλια με φεστονοειδή εξωτερική 
περιφέρεια και μια ομάδα των πέντε σταγόνων. 
Στην υπόλοιπη επιφάνεια του βάθους, διάφοροι 
ρόδακες. Ρόδιακού εργαστηρίου422. Αρχές του 
6ου αιώνα π.Χ.

Ε3 Θραύσμα οινοχόης 807, Π ίν. 171γ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,137 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος με γκρίζο πυρή
να. Προέρχεται από το κάτω μέρος του σώματος 
του αγγείου προς τη βάση. Στο βάθος, υπόλευκο 
χρώμα. Στο κάτω μέρος, ζώνη με ανοιχτά και 
κλειστά άνθη λωτού εναλλάξ, που συνδέονται 
μεταξύ τους με μίσχους. Από την πάνω ζώνη σώ
ζονται τα πόδια αιγάγρου που βαδίζει προς τα 
δεξιά. Κάτω από την κοιλιά του αιγάγρου, πα
ραπληρωματικό κόσμημα με ομόρροπες γωνίες 
σταυροειδώς διατεταγμένες και μπροστά του, 
ημικύκλιο με φεστονοειδή περιφέρεια. Ροδια- 
κού εργαστηρίου423. Αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε4 Θραύσμα οινοχόης 1490, Π ίν. 171δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,063 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Προέρχε
ται από το μέσον περίπου του σώματος. Το βά
θος έχει χρώμα υπόλευκο-φαιό. Σώζονται τμή
ματα από δύο διακοσμητικές ζώνες που χωρίζο
νται με μια μαύρη ταινία. Στην πάνω ζώνη, το κε
φάλι και το πόδι ενός αιγάγρου και μπροστά του 
το πίσω πόδι ενός δεύτερου. Στα κενά, ρόδακες. 
Στην κάτω ζώνη, το πίσω μέρος και η ράχη ενός 
αιγάγρου. Πάνω από τον αίγαγρο, κρεμάμενες 
γραμμές και ημικύκλια με φεστονοειδές περί
γραμμα. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.424 425.

Ε5 Θραύσμα οινοχόης 1491, Π ίν. 171ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,059 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Προέρχε

ται από την κοιλιά του αγγείου. Από την παρά
σταση που βρισκόταν σε ζώνη σώζεται το πίσω 
μέρος ενός αιγάγρου και στα κενά ρόδακες. Το 
βάθος έχει χρώμα λευκόφαιο. Α' τέταρτο του 
6ου αιώνα π.Χ.

Ε6 Θραύσμα οινοχόης 1257, Π ίν. 171στ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,15, πλ. 0,143 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συγκολλήθηκε 
από τρία κομμάτια. Σώζονται μέρος της κοιλιάς, 
του αψιού καθώς και η γένεση του λαιμού όπου 
διακρίνεται λεπτός πλαστικός δακτύλιος. Στον 
ώμο παριστάνονται δύο αντωπές σειρήνες, των 
οποίων σώζεται το μεγαλύτερο μέρος. Ανάμεσά 
τους, ένας μικρός και τρεις μεγάλοι ρόδακες, 
ενιύ τα κενά γεμίζουν με ανισομεγέθεις στιγμές. 
Με βαθιές χαράξεις αποδίδονται οι λεπτομέρει
ες στα κεφάλια και τις φτερούγες των σειρήνων 
καθώς και στους ρόδακες. Στο σημείο της μετά
βασης από τον ώμο στην κοιλιά του αγγείου 
υπάρχουν δύο οριζόντιες ταινίες και ανάμεσά 
τους μια τρίτη διακοσμημένη με μαίανδρο. Από 
την παράσταση της ζώνης στην κοιλιά σώζεται το 
μπροστινό μέρος ενός αιγάγρου που τρέχει προς 
τα δεξιά, ενώ γυρίζει πίσω το κεφάλι του. Στο 
πάνω μέρος, δύο κρεμάμενα ημικύκλια με φε- 
στονοειδές περίγραμμα και μπροστά στο στήθος 
του ζώου, ένας ρόδακας. Ανήκει στην τεχνοτρο
πία της «μικτής τεχνικής» και προέρχεται πιθα
νόν από ροδιακό εργαστήριο423.

Ε7 Θραύσμα οινοχόης 1517, Π ίν. 172α
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,049, πλ. 0,05 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Εσωτερικά άβα
φο. Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. 
Από την παράσταση σώζεται σε υπόλευκο βά
θος το μεγαλύτερο τμήμα αιγάγρου. Κάτω από 
την κοιλιά του ζώου τετράφυλλος ρόδακας και 
ανάμεσα στα πίσω πόδια του διακρίνεται τμήμα 
φεστονοειδούς ρόδακα. Ροδιακού πιθανόν ερ
γαστηρίου426. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

422. Πρβλ. C V A , C o p e n h a g u e , M u sé e  N a t io n a l  2, πίν. 77, αριθ. 3- Walter-Karydi, S a m o s  VI, 1, πίν. 108, αριθ. 899.
423. C V A , T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  I n s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t  1, πίν. 9, 10' Καρδαρά, 1963, εικ. 253, 256.
424. Πρβλ. Καρδαρά, 1963, εικ. 186, 187 και 189.
425. Ό.π., εικ. 179.
426. Walter-Karydi, S a m o s  VI, 1, πίν. 62, αριθ. 516.
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Ε8 Θραύσμα οινοχόης 1535, Π ίν. 172β 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,065 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Εσωτερικά άβαφο. 
Στην εξωτερική επιφάνεια, σε υπόλευκο βάθος, 
σώζονται τα πόδια ζώου (αιγάγρου) και ανάμε- 
σά τους μια σβάστικα και ένας τετράφυλλος ρό
δακας. Πιθανόν ροδιακού εργαστηρίου427 428. Α' τέ
ταρτο του 6ου αιιόνα π.Χ.

Ε9 Τμήμα της λαβής οινοχόης 1539 
Οικόπεδο 117
Πλ. 0,06, διάμ. δίσκου 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος με μίκα. Προέρχεται από το πά
νω μέρος της απόληξης στο στόμιο και σώζει το 
ένα δισκάριο διακοσμημένο με ενδεκάφυλλο 
ρόδακα, του οποίου ο πυρήνας αποτελείται από 
δύο ομόκεντρους κύκλους και μια κηλίδα στο 
κέντρο. Το βάθος είναι υπόλευκο. Αρχές του 
6ου αιώνα π.Χ.42Ν.

Ε10 Τμήμα της λαβής οινοχόης 1540 
Οικόπεδο 117
Πλ. 0,04, διάμ. δίσκου 0,034 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Όμοιο με το προηγού
μενο 1539/Ε9. Το γάνωμα της διακόσμησης έχει 
εκπέσει, διακρίνονται όμως τα αποτυπώματα 
ενός εννεάφυλλου ρόδακα. Αρχές του 6ου αιώ
να π.Χ.429 430 431.

Ε11 Θραύσμα δίνου 808, Π ίν. 172γ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,115 μ.
Πηλός καστανός, σχετικά καθαρός. Προέρχεται 
από το κάτω» μέρος του αγγείου. Η εσωτερική 
επιφάνεια καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. Εξω
τερικά, διακόσμηση από μαύρο γάνωμα σε βά
θος λευκό. Η διακόσμηση είναι από την τελευ
ταία προς τον πυθμένα ζώνη και φέρει ακτινοει
δούς διατεταγμένα επιμήκη μαύρα φύλλα. Ανά

μεσα στις κορυφές τους, μικροί ρόμβοι με κουκ
κίδα. Οι ρόμβοι αυτοί ενοόνονται μεταξύ τους με 
καμπύλες γραμμές που ακολουθούν το περί
γραμμα της κορυφής των φύλλων. Αρχές του 6ου 
αιώνα π.Χ.4".

Ε12 Θραύσμα δίνου 712, Π ίν. 172δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,071 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Προέρχεται 
από το μέσον περίπου του σώματος του αγγείου. 
Η εσιοτερική επιφάνεια καλύπτεται με μαύρο 
θαμπό γάνωμα. Στην εξωτερική επιφάνεια το 
βάθος είναι λευκό. Από τη διακόσμηση σιόζο- 
νται κάτω ομόρροπες γωνίες και ρόμβοι. Στο 
πάνω μέρος διακρίνεταιτο πίσω πόδι και η ουρά 
ζώου. Αριστερά του ποδιού του ζοόου, παραπλη
ρωματικό κόσμημα από ομόρροπες γωνίες σε 
σταυροειδή διάταξη. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ. .

Ε13 Θραύσμα δίνου 1503, Π ίν. 172ε 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,065 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Προέρχεται από το χείλος 
του αγγείου και σώζει τμήμα του ώμου. Στην 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, πυκνές γραμ
μές και σε μια μετόπη άνθος λωτού. Στον ώμο, 
επιμήκη φύλλα, εναλλάξ μαύρα και κόκκινα που 
χωρίζονται μεταξύ τους από δύο γραμμές. Α' τέ
ταρτο του 6ου αιιόνα π.Χ.

Ε14 Θραύσμα κύλικας 1391, Π ίν. 172στ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,07 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Σοόζονται τμήμα του 
πάνω μέρους του σοόματος και η μία λαβή. Στο 
εσωτερικό, την ακμή του χείλους και στην εξοο- 
τερική επιφάνεια της λαβής, μαύρο γάνωμα. Η 
εξωτερική επιφάνεια καλύφθηκε με αραιό φαιό

427. Ό.π., πίν. 63, αριθ. 518.
428. Boehlau, N e k ro p o le n ,  εικ. 48 και 49· C V A , B erlin , A n tiq u a r iu m  4, πίν. 159, αριθ. 1 A lt-À g in a  II, 1, πίν. 6, αριθ. 85.
429. Βλ. αριθ. 1539/Ε9.
430. Πρβλ. τα όστρακα από τη Ναύκρατι (C V A , H a a g , M u sé e  S c h a ir le e r  2, N e d e r la n d e  2, II D, πίν. 2, αριθ. 8), τον δίνο στο 

Antikenmuseum της Βασιλείας (C V A , B a se l, A n tik e n m u s e u m  1, πίν. 20, αριθ. 3, 4), τον δίνο από την Πιτάνη στο Μουσείο της 
Σμύρνης και (Akurgal, 1987, εικ. 4 και 102b, όπου ο συγγραφέας τον κατατάσσει στην ανατολίζουσα τεχνοτροπία, 600-575 π.Χ.).

431. Για το μοτίβο των ομόρροπων γωνιών σε σταυροειδή διάταξη, βλ. Καρδαρά, 1963, εικ. 264-266 και για τα κρεμάμενα 
τρίγωνα που πλαισιώνουν ομόκεντρους ρόμβους, ό.π., σ. 216, 265.
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γάνωμα από καθαρό πηλό και πάνω από αυτό 
τοποθετήθηκε το μαύρο γάνωμα της διακόσμη- 
σης. Κοντά στη λαβή, μια κατακόρυφη γραμμή 
και στην άκρη αριστερά, δύο λεπτότερες επίσης 
κατακόρυφες γραμμές. Ανήκει στον τύπο των 
κυλικών με πουλιά (bird bowls)432, πολλά παρα
δείγματα των οποίων έχουν βρεθεί σε αρκετά 
σημεία του αιγαιακού χώρου. Τελευταίο τέταρ
το του 7ου αιώνα433 π.Χ.

Ε15 Θραύσμα κύλικας 1510, Π ίν. 173α 
Οικόπεδο 49 
ΓΤλ. 0,024 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Στην εσωτερική επιφά
νεια έχει καστανόμαυρο γάνωμα και λίγο πιο 
κάτω από το χείλος μια οριζόντια κόκκινη γραμ
μή. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζεται εξάφυλ
λος στιγμορόδακας από μαύρο γάνιυμα. Τέλη 
του 7ου αιώνα π.Χ.434.

E l6 Τμήμα κύλικας 1392, Π ίν. 173β 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,085 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Χείλος ψηλό που 
στρέφεται προς τα έξω. Συγκολλήθηκε από δύο 
κομμάτια. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται με 
μαύρο θαμπό γάνωμα κατά τόπους αραιό, εκτός 
από μια γραμμή στο εσωτερικό του χείλους και 
μια οριζόντια παχιά γραμμή στο ύψος των λα
βών που έχουν μείνει στο χρώμα του πηλού. Πι
θανόν σαμιακού εργαστηρίου. Τέλη του 7ου-αρ- 
χές του 6ου αιώνα π.Χ.435.

Ε17 Θραύσμα κύλικας 1395, Π ίν. 173γ 
Οικόπεδο 117

Πλ. 0,046 μ.
Πηλός καστανός, καθαρός. Με μαύρο γάνωμα 
καλύπτεται η εσοπερική επιφάνεια, η ακμή του 
χείλους και μια οριζόντια ταινία λίγο πιο κάτω 
από το σημείο όπου ενώνεται το χείλος με το σιό- 
μα. Στην εξωτερική επιφάνεια του χείλους, που 
έχει μείνει στο χρώμα του πηλού, υπάρχουν ορι
ζόντιες παράλληλες λεπτές γραμμές από αραιό 
καστανό γάνωμα. Πιθανόν σαμιακού εργαστη
ρίου. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.436.

Ε18 Θραύσμα κύλικας 1398, Π ίν. 173δ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,047 μ.
Πηλός καστανός-γκρίζος. Όμοιο με το θραύσμα 
1395/Ε17.

Ε19 Τμήμα κύλικας 1475. Π ί ν. 173ε 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,065 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Σώζονται τμήμα του 
σώματος και τους χείλους καθώς και οι ρίζες της 
μιας λαβής. Εσωτερικά φέρει μαύρο θαμπό γά
νωμα, εκτός από μια ταινία κάτω από το χείλος. 
Εξωτερικά, το χείλος, το πάνω μέρος του σώμα
τος και μια ταινία ανάμεσα στις λαβές έχουν το 
χριομα του πηλού- το υπόλοιπο καλύπτεται με 
μαύρο θαμπό γάνωμα. Πιθανόν σαμιακού εργα
στηρίου437. Α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε20 Ιωνική κύλικα 836, Π ίν. 173η 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,082 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συμπληρώθηκαν η 
βάση και η μία λαβή. Στο χρώμα του πηλού έχουν

432. Για τις κύλικες με πουλιά, βλ. D é lo s  XV, σ. 95 κ.ε.- Boardman, E m p o r io ,  σ. 132-134· Coldstream. G G P .  σ . 298 κ.ε.· A lt-  

À g in a  II, 1, σ. 9-10.
433. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: Boardman, E m p o r io ,  αριθ. 448, 449, πίν. 42, αριθ. 450-454, πίν. 43· Ghali-Kahil, 

É tu d e s  th a s ie n n e s  VII, πίν. Ι, αριθ. 1-7- Vallet - Villard, M eg a ra  H y b la e a  II, πίν. 62, 63· Kinch. V ro u lia , πίν. 25, αριθ. 11, πίν. 24, 
αριθ. 18, 2· Alexandrescou. H is tr ia  IV, αριθ. 2000-2008' Hornbostel, 1980, αριθ. 21 (με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία)· Μ. Τιβέ- 
ριος ,Α Ε Μ Θ  1 (1987), σ. 250, εικ. 7, 8' Λ. Κρανιώ τ τ \ ,Α Ε Μ Θ  1 (1987), σ. 437, εικ. 3.

434. Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 735, πίν. 38, σ. 44 κ.ε.· οι ίδιοι. T o c ia  II, αριθ. 2031-2036. A lt-À g in a  II, 1, αριθ. 43-45, 
πίν. 2, σ. ΙΟ-ΙΓ Alexandrescou, H is tr ia  IV, αριθ. 221, πίν. 21· Α. Κρανιακή, Α Ε Μ Θ  1 (1987), σ. 437, εικ. 4.

435. Σχετική βιβλιογραφία και ανάλογα παραδείγματα, βλ. αριθ. 727/Τ1468.
436. Vallet - Villard, M ég a ra  H y b la e a  II, πίν. 75, αριθ. 5· Α Δ  24 (1969) Χρονικά, πίν. 388α (από τη Σάμο)· Γ. Μπακαλάκης,Η£' 

1938, σ. 111-112, εικ. 5 (από την Καβάλα)- G. Kopke,/lM83 (1968), πίν. 95, αριθ. 4 και 6 (απάτη Σάμο)· W. Technau.HM 54 
(1929), εικ. 28, αριθ. 3, 4 (απάτη Σ ά μ ο ) '  Α Δ  37 (1982) Χρονικά Β2, πίν. 233β (απάτη Σάμο)· Isler, S a m o s  IV, αριθ. 138, πίν. 49.

437. Πρβλ. αριθ. 1395/Ε17και 1398/Ε18.
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μείνει: μια στενή ταινία στην εσοπερική επιφά
νεια και ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους, το εσωτερικό των λαβών, μια ταινία 
ανάμεσα από τις λαβές και η κάτω επιφάνεια της 
βάσης. Το υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο στιλ
πνό γάνωμα. Β' τέταρτο του 6ου ακύνα π.Χ.438.

Ε21 Θραύσμα κύλικας 1477, Π ίν. 173ζ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,07 μ.
Πηλός καστανός. Σώζει τμήμα του χείλους και 
του πάνω μέρους του σιυματος. Στην εσωτερική 
επιφάνεια φέρει μαύρο γάνωμα, εκτός από μια 
ταινία στην άκρη του χείλους που έχει το χρώμα 
του πηλού. Εξωτερικά, μια μαύρη γραμμή στο 
χείλος και μια ταινία κάτω από το χείλος. Το κά
τω μέρος του σώματος θα πρέπει να ήταν καλυμ
μένο με μαύρο γάνωμα. Α' τέταρτο του 6ου αιώ
να π.Χ.439.

Ε22 Θραύσμα κύλικας 1476, Π ίν. 173στ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,06 μ.
Πηλός καστανός-πορτοκαλής. Σώζεται και η μία 
λαβή. Στην εσωτερική επιφάνεια, τρεις παράλ
ληλες οριζόντιες μαύρες γραμμές. Εξωτερικά, 
στο χείλος, μια ταινία στο χρώμα του πηλού και 
μια άλλη στο ύψος τοον λαβών. Το υπόλοιπο κα
λύπτεται με μαύρο-καστανό γάνωμα. Β' τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ.440.

Ε23 Τμήμα κύλικας 1399, Π ίν. 174α 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,065 μ.

Πηλός καστανοκόκκινος. Σώζονται τμήμα του 
χείλους και του σώματος με τις ρίζες της μιας λα
βής. Διακόσμηση παρόμοια με αυτήν της κύλι
κας 1398/Ε18. Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε24 Τμήμα κύλικας 1394, Π ίν. 174β 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,095 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συγκολλήθηκε 
από δύο κομμάτια. Σοίιζονται τμήμα του χείλους 
και του σιόματος. Το χείλος είναι ψηλό και στρέ
φεται προς τα έξω. Στο χρώμα του πηλού έχουν 
μείνει μια πλατιά ταινία στο πάνω μέρος του σώ
ματος και μια στην εξωτερική όψη του χείλους. 
Το υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. Α' 
μισό του 6ου αιώνα π.Χ.441 442.

Ε25 Θραύσμα κύλικας 1397, Π ίν. 174γ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,077 μ.
Πηλός γκριζωπός, καθαρός. Μαύρο θαμπό γά
νωμα στην εσοπερική επιφάνεια του αγγείου, 
στην ακμή του χείλους, σε μια ταινία στο σημείο 
που ενώνεται το χείλος με το σοίμα και στο κά
τω μέρος του σώματος. Το χείλος εξωτερικά, το 
πάνο^ μέρος του σώματος και μια γραμμή στην 
εσωτερική επιφάνεια του χείλους έχουν μείνει 
στο χρώμα του πηλού. Α' μισό του 6ου αιιύνα 
π.λ..

Ε26 Ιωνική κύλικα 1258, Σ χέδ . 12, Π ίν. 174δ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,118 μ.
Πηλός καστανόφαιος. Συγκολλήθηκε από πολ-

438. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C V A , L o u v r e  9, I ID, πίν. 1, αριθ. 8- C V A , L im o g e s , πίν. 2, αριθ. 2' C V A , S tu ttg a r t, W ü rttem -  

berg isch es  L a n d e s m u s e u m  1, πίν. 16, αριθ. 11 · Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 79b· o ίδιος, στο L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  l 'E s t , 
o. 133, εικ. 7' Pierro, C e r á m ic a  " ió n ic a ”, αριθ. 18, πίν. XIΧ · Σ ίν δ ο ς ,  αριθ. 415 (Μ. Τιβε'ριος), όπου και σχετική βιβλιογραφία.

439. Πρβλ. Boardman - Hayes, T ocra  II, αριθ. 1222, πίν. 87 (ανήκει στον τύπο IX, τον οποίο ο Hayes παραβάλλει με τον τύπο 
Α2 των Vallet - Villard, και τον χρονολογεί γύρω στο 600 π.Χ., ό.π., σ. 113). Πρβλ. επίσης C V A , M ü n c h e n , M u se u m  A n tik e r  K le in 

k u n s t  6, πίν. 293, αριθ. 2’ Η Μ α κ ε δ ο ν ία  α π ό  τ ο ν ς  μ υ κ η ν α ϊκ ο ύ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  ω ς  τ ο  Μ έ γ α  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο  (Κατάλογος Έκθεσης στη Θεσ
σαλονίκη και την Μπολιόνια), Αθήνα 1988, αριθ. 65- Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η . Α π ό  τ α  π ρ ο ϊσ τ ο ρ ικ ά  μ έ χ ρ ι  τ α  χ ρ ισ τ ια ν ικ ά  χ ρ ό ν ια  ( Ο δ η γ ό ς  

τη ς  Ε κ θ ε σ η ς ) ,  Αθήνα 1986, σ. 88, εικ. 71.
440. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 836/Ε20.
441. Ανήκει στον τύπο B3araiv Vallet - Villard (Mégara Hyblaea V, σ. 27 κ.ε.). Πρβλ. επίσης C V A , M ü n c h e n , M u se u m  A n t ik e r  

K le in k u n s t  6, πίν. 293, αριθ. ?>■ Α Δ  20 (1965) Χρονικά, πίν. 444δ· Kinch, V ro u lia , πίν. 27, αριθ. 12· Μ. Martelli Cristofani, στο L e s  

c é r a m iq u e s  d e  la G rè c e  d e  l'E s t, εικ. 74-78- Isler, S a m o s  IV, αριθ. 135, πίν. 49.
442. Πρβλ. την κύλικα 1394/Ε24.
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λά κομμάτια και συμπληριύθηκαν τμήματα του 
χείλους και του σώματος. Εσωτερικά και εξωτε
ρικά καλύπτεται με θαμπό γάνωμα μαύρο έως 
καστανοκόκκινο, σε πολλά σημεία απολεπισμέ
νο. Στο χρώμα του πηλού έχουν μείνει δύο ορι
ζόντιες ταινίες από μία στην κάθε όψη, ανάμεσα 
στις λάβες. Μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.443.

Ε27 Τμήμα κύλικας 1393, Π ίν. 174ε 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,078 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Σώζονται τμήμα 
του σώματος, του χείλους και η μία λαβή. Μαύρο 
θαμπό γάνωμα παντού, εκτός από μια γραμμή 
στο εσωτερικό του χείλους και μια ταινία στο 
ύψος των λαβών. Μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.444.

Ε28 Ιωνική κύλικα 827, Π ίν. 174στ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,051, διάμ. χείλ. 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. Φέρει λίγα 
απολεπίσματα στο χείλος και τις λαβές. Καλύ
πτεται ολόκληρη από μαύρο γάνωμα εκτός από: 
μια ταινία στο εσωτερικό του χείλους, μια πλα
τιά ταινία στην εξωτερική όψη, κάτω από το χεί
λος, που φέρει κατακόρυφα σχηματοποιημένα 
φυλλάρια, μια γραμμή στο μέσον περίπου του 
σώματος και την κάτω επιφάνεια της βάσης, που 
έχουν το χρώμα του πηλού. Α' τέταρτο του 6ου 
ακονα π.Χ.445.

Ε29 Κύπελλο 826, Π ίν. 174ζ 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός κοκκινωπός, σχετικά καθαρός. Ακέραιο. 
Δεν έχει ιδιαίτερη βάση και το σώμα έχει μορφή 
εχίνου. Το χείλος ψηλό στρέφεται ελαφρά προς 
τα έξω. Καλύπτεται ολόκληρο με γάνωμα μαύρο 
έως σκούρο καστανό θαμπό, που έχει απολεπι
στεί σε πολλά σημεία. Τέλη του 7ου-αρχές του 
6ου αιώνα π.Χ.446.

Ε30 Κύπελλο 829, Π ίν. 174η 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,07 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συμπληρώθηκαν 
τμήμα του χείλους και της λαβής. Ολόκληρο το 
αγγείο καλύπτεται με μαύρο θαμπό γάνωμα, 
εκτός από την κάτω επιφάνεια της βάσης, το 
οποίο είναι σε πολλά σημεία απολεπισμένο. Η 
βάση οριζόντια, το σώμα λεβητόσχημο και το 
χείλος στραμμένο προς τα έξω. Φέρει μια κα- 
τακόρυφη λαβή. Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.

Ε31 Κύπελλο 832,Σχε"δ. 14,Πίν. 175β 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,028, διάμ. χείλ. 0,072 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά 
κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμήματα του σώ
ματος και του χείλους. Η βάση είναι μια απλή 
έδραση, το σώμα έχει μορφή χαμηλού εχίνου, 
ενιο από το μέσον και πάνω η κατατομή αποτε- 
λείται από δύο μέρη, από τα οποία το ένα κλεί
νει προς τα μέσα και το άλλο, που αποτελεί και 
το χείλος, στρέφεται προς τα έξω. Φέρει μια κα- 
τακόρυφη λαβή που ξεκινάει από την ακμή του 
χείλους και φτάνει μέχρι το κάτω μέρος του σώ
ματος. Καλύπτεται ολόκληρο από θαμπό μαύρο 
έως σκούρο καστανό γάνωμα, απολεπισμένο σε 
πολλά σημεία. Τέλη του 7ου-αρχε"ς του 6ου αιώ
να π.Χ.

Ε32 Αλάβαστρο 1287, Π ίν. 175α 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,132, διάμ. χείλ. 0,03 μ.
Πηλός γκρίζος, ακάθαρτος. Λείπει ένα μικρό 
τμήμα του χείλους που έχει σχήμα ανάποδου κό
λουρου κώνου. Σώμα ατρακτόσχημο, οξυπύθμε- 
νο. Στο σημείο σύνδεσης του στομίου και του 
λαιμού πλαστικό δαχτυλίδι. Αβαφο. Ανήκει στα 
λεγάμενα ιωνικά διιαΦεΐΌ. Πιθανόν τέλη του 
7ου ή αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.447.

443. C V A , K a ss e l,  A n tik e n a b te ilu n g  d e r  S ta a tlic h e n  K u n s ts a m m lu n g e n  2, πίν. 55, αριθ. 2.
444. Πρβλ. την κύλικα 1258/Ε26.
445. W. Technau,y4M54 (1929). εικ. 28. αριθ. 4.
446. Βλ. Γ' μέρος, α. 228.
447. Για ανάλογα οξυπΰθμενα ιωνικά αλάβαστρα άλλοτε με διακόσμηση και άλλοτε χωρίς αυτή, βλ. C V A . C o p e n h a g u e ,  

M u sé e  N a tio n a l  1/6, πίν. 80, αριθ. 4· C V A , B er lin , A n tiq u a r iu m  4, πίν. 170, αριθ. 8, 9. Vallet - Villard, M ég a ra  H y b la e a  II, πίν. 79,
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Ε33 Ασκός 866, Π ίν. 175γ 
Οικόπεδο 49 
Σωζ. ύψ. 0,068 μ.
Πηλός κιτρινιοπός-κόκκινος. Λείπουν το στόμιο 
και η λαβή. Το σώμα έχει μορφή χοντρού δαχτυ- 
λιδιου. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και 
συμπληρώθηκε σε αρκετά σημεία. Ο λαιμός κυ
λινδρικός. Από τη λαβή σώζεται η απόληξη. Φέ
ρει μια παχιά καστανή οριζόντια ταινία στον 
ώμο και μια δεύτερη στο κάτω μέρος του σιύμα- 
τος. Οι ασκοί αυτού του τύπου θεωρούνται ρο- 
διακοί448. 6ος αιώνας π.Χ.

Ε34 Δύο θραύσματα δίνου 1281, Σχέδ .  8, Π ίν. 
175δ
Οικόπεδο 117
α. Ύψ. 0,093, πλ. 0,136, β. ύψ. 0,048, πλ. 0,095 μ. 
Πηλός σκούρος καστανός, ακάθαρτος, α. Συ
γκολλήθηκε από τρία μικρότερα κομμάτια. Σώ
ζει τμήμα του χείλους, τη μία λαβή και μέρος του 
σώματος. Εσωτερικά φέρει θαμπό μαύρο γάνω- 
μα, το ίδιο και στην οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους. Η λαβή έχει μορφή «προσκεφαλαίου» και 
η επιφάνεια γύρω και κάτω από αυτήν φέρει 
μαύρο γάνωμα. Η εξωτερική επιφάνεια του σώ- 
ματος καλύπτεται με υπόλευκο χρώμα, πάνω 
στο οποίο τοποθετήθηκε το γάνωμα για τη δια- 
κόσμηση. Εκατέρωθεν της λαβής, από τέσσερις 
κατακόρυφες γραμμές. Δεξιά σώζεται το μπρο
στινό τμήμα κύκνου, β. Σώζει τέσσερις κατακό
ρυφες γραμμές και το μπροστινό τμήμα κύκνου. 
Πιθανόν σαμιακού εργαστηρίου. Β' μισό του 
7ου αιώνα π.Χ.441’.

Ε35 Θραύσμα αμφορέα 1493, Π ί ν. 176α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,057 μ.
Πηλός καστανωπός, ακάθαρτος. Προέρχεται από

το λαιμό του αγγείου. Στην επιφάνεια του λαιμού, 
επιμήκη σχηματοποιημένα φύλλα και στο σωζό- 
μενο σημείο του ώμου, επιμήκη σχηματοποιημένα 
φυλλάρια. 7ος-6ος αιώνας π.Χ.

Ε36 Θραύσμα αμφορέα 1494, Π ίν. 176β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,06 μ.
Πηλός κοκκινιυπός, ακάθαρτος. Προέρχεται από 
το κάτω μέρος του λαιμού του αγγείου. Η εξωτε
ρική επιφάνεια καλύπτεται με φαιόχρωμο επί
χρισμα, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το κα- 
στανόμαυρο γάνωμα της διακόσμησης. Ομόρρο- 
πες γωνίες προς τα κάτιυ αποτελούν το κόσμημα 
του λαιμού. 7ος (;) αιώνας π.Χ.

Ε37 Θραύσμα του λαιμού και του χείλους αμφο
ρέα 15Θ7, Π ίν. 176γ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. Θ,Θ7 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Εσωτερικά άβαφο. 
Πάνου στο χείλος και ακριβούς κάτοα από αυτό, 
οριζόντιες γραμμές. Στο λαιμό, όρθια επιμήκη 
φυλλόοχημα διάχωρα με την τεχνική του περι
γράμματος που ανά ένα εναλλάξ φέρουν εσωτε
ρικά από ένα φύλλο. 7ος (;) αιώνας π.Χ.

Ε39 Τμήμα πινακίου 1509, Π ίν. 176δ, ε 
Οικόπεδο 117 
Διάμ. βάσ. 0,037 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος. Συγκολλήθηκε από 
δύο κομμάτια. Σώζονται τμήμα της βάσης και 
του κάτω μέρους του σώματος. Στην εξωτερική 
επιφάνεια, διακόσμηση με επάλληλες οριζό
ντιες γραμμές από γάνιυμα καστανό-πορτοκαλί. 
Εσωτερικά, στον πυθμένα, τετράφυλλο κόσμη
μα εγγεγραμμένο σε κύκλο από κόκκινο χρώμα.

αριθ. 3· A. Furtwiingler, A M  95 (1980), πίν. 45, αριθ. 4' G. Kopke, A M  83 (1968), πίν. 109, 4· Kinch, V ro u lia , πίν. 38, αριθ. 6, 6' 
D e lo s  XVII, πιν. 49, αριθ. 3.

448. Πρβλ. C V A , B a lt im o r e , R o b in s o n  C o lle c tio n  1, U S A  4 , πιν. XVI. αριθ. 3, 4’ Vallet - Villard, M ég a ra  H y b la e a  II, πίν. 64, 
αριθ. 7‘ D é lo s  X, πιν. 16, αριθ. 104, 106' D é lo s  XVII. πιν. 48, αριθ. 59· C V A . G e n è v e . M u sé e  d A r t  e t  ( l'H is to ire  2, πίν. 87, αριθ. 8' 
Gehrig, A n tik e n .  αριθ. 208' Alexandrescou, H is tr ia  IV. αριθ. 696. πίν. 71Ά Δ  28 (1973) Χρονικά, πίν. 4290 (από τάφο στη Δίκαια 
Θράκης).

449. Μικρά και μεγάλα αγγεία (σκύφοι-κρατήρες), διακοσμημένα με ομάδες γραμμών που δημιουργούν μετόπες μέσα στις 
οποίες απεικονίζονται υδρόβια πουλιά, έχουν βρεθεί πολλά στις ανασκαφες του Ηραίου της Σάμου: R. Film an η,.4 Μ 58 (1933). 
πίν. 18, 20-26 και 29- Walter, S a m o s  V. αριθ. 301. πίν. 52· Ε. Walter-Karydi,/1M 87 (1973), σ. 411, αριθ. 83, εικ. 38.
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Η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται με σκούρο 
καστανό γάνωμα. Ροδιακού εργαστηρίου450.

Ε40 Ιωνική κύλικα 1002, Σ χε  δ. 12, Π ίν. 176στ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,055, διάμ. χείλ. 0,115 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Συμπληρώθη
καν τμήματα του χείλους και ένα μικρό τμήμα 
της βάσης. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται με 
μαύρο θαμπό γάνωμα, εκτός από μια γραμμή 
στο εσοπερικό πάνω μέρος του χείλους και μια 
ταινία στο ύψος των λαβών που έχουν το χρώμα 
του πηλού. Ανήκει στον τύπο Β1 των Vallet - 
Villard και χρονολογείται στα τέλη του 7ου ή 
στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.451.

Ε41 Τμήμα οξυπύθμενου κορινθιακού αρυβάλ- 
λου 1538, Π ίν. 177α 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος, καθαρός. Στο κάτω μέρος του 
σοψιατος, επιμήκη φυλλάρια ακτινωτά τοποθε
τημένα γύρω από τη βάση. Στο σιύμα, μεταξύ 
δύο μαύρων ταινιών, διακόσμηση από φολίδες, 
εναλλάξ μία μαύρη και μία κόκκινη. Πρώιμη κο
ρινθιακή περίοδος. Τελευταίο τέταρτο του 7ου 
αιιονα π.Χ.452.

Ε42 Κορινθιακό αλάβαστρο 847, Π ίν. 177β 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,095 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν η λαβή και 
τμήμα του χείλους. Το γάνωμα της διακόσμησης 
αρκετά απολεπισμένο. Στην οριζόντια επιφά
νεια του χείλους, ακτινωτά φυλλάρια γύρω από 
το στόμιο και στην κατακόρυφη, μια σειρά από

στιγμές. Στο λαιμό, γλωσσοειδή φυλλάρια. Στο 
σιόμα, ένα λιοντάρι στραμμένο προς τα αριστε
ρά και μπροστά του μια κουκουβάγια. Τα κενά 
γεμίζουν μικροί και μεγάλοι ρόδακες. Ιώδες 
χριύμα στο στήθος και την κοιλιά του λιονταριού 
και στα φτερά της κουκουβάγιας. Χάραξη στο 
λιοντάρι, την κουκουβάγια και τους ρόδακες. 
Ανήκει στην ομάδα Α του Ρ3γηε45λ Πρώιμη κο
ρινθιακή περίοδος454.

Ε43 Κορινθιακό αλάβαστρο 848, Π ίν. 177γ 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,084 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιο. Φέρει πολλά απολε- 
πίσματα. Τα χρώματα είναι επίσης αρκετά 
απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφά
νεια του χείλους, ακτινωτά φυλλάρια και στην 
κατακόρυφη, μονή σειρά από στιγμές. Στο λαι
μό, μικρά επιμήκη φύλλα. Στην κύρια όψη του 
σιόματος, παράσταση Τυφώνα. Η γενειοφόρος 
μορφή είναι στραμμένη προς τα αριστερά. Τα 
φτερά απλωμένα με τις κορυφές προς τα πάνω. 
Το δεξί χέρι, ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα, 
εκτείνεται μπροστά, ενώ το αριστερό με έντονη 
κάμψη κατευθύνεται προς τα κάτω. Το στήθος 
αποδίδεται κατενώπιον. Ο κορμός από τη μέση 
και κάτω διαμορφώνεται σε φίδι που συστρέ
φεται έντονα μια φορά, ενώ η ουρά συνεχίζει 
έντονα και ανασηκώνεται, Στα κενά, παραπλη
ρωματικοί ρόδακες με σταυροειδή χάραξη. 
Χρήση χάραξης για την απόδοση των ανατομι
κών λεπτομερειών και κυδους χριύματος για το 
στήθος του Τυφώνα. Το αγγείο μπορεί να εντα
χθεί στον κύκλο του Ζωγράφου του Τυφώνα455. 
630-620 π.Χ. Μεταβατική ή πριοιμη κορινθιακή 
περίοδος456.

450. Πρβλ. Boardman - Hayes, T ocra  I, αριθ. 621, πίν. 34, αριθ. 638, πίν. 35- οι ίδιοι. T o cra  II, αριθ. 1979, πίν. K)· C V A , B erlin , 

A n tiq u a r iu m  4, πίν. 164, αριθ. 1.
451. Vallet - Villard, Megara Hyblaea V, σ. 23-27, εικ. 4· Γ. Μπακαλάκης,/ΙΤ 1938, σ. 110, εικ. 3- Boardman - Hayes, T o cra  I, 

σ. 120, εικ. 55, αριθ. 1197.
452. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 1079 και 1080 του τάφου 1658.
453. Payne, N C ,  σ. 281,283.
454. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. D é lo s  X, αριθ. 399, πίν. 29· C V A , T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  

In s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t  1, πίν. 23, αριθ. 1-4 (με υδρόβιο πουλί αντί κουκουβάγιας)· C o rin th  XV, III, αριθ. 455, πίν. 23 (με κΰκνο 
αντί κουκουβάγιας)· P e ra ch o ra  II, αριθ. 1522, πίν. 59· Hoffmann, Ten C en tu r ie s , αριθ. 157.

455. Για το ζωγράφο, βλ. Payne, N C ,  σ. 275' Benson, G K V , σ . 29 και Amyx, C V P ,  σ. 56-57.
456. Για παρόμοια αλάβαστρα με το ίδιο θέμα, βλ. Payne, N C ,  πίν. 15, αριθ. 4,10 και σ. 275 με κατάλογο αλαβάστρων με πα

ράσταση Τυφώνα- C V A , P a r is , M u sé e  R o d in , F ra n ce  16, πίν. 2, αριθ. 5, 7‘ C V A , B ru xelles , M u sé e s  R o y a u x  d  A r t  e t  d 'H is to ire  1, III C, 
πίν. 2, αριθ. 1 la- C V A , H e id e lb e r g , U n iv e rs itä t 1, πίν. 9, αριθ. 2-4.
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Ε44 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 849, 
Πίν.  178γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,074 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα στα πε
ρισσότερα σημεία είναι απολεπισμένα. Στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, επιμήκη 
φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα και στην κα- 
τακόρυφη, μια σειρά από στιγμές. Στον οίμο, 
ακτινωτά φυλλάρια. Στην κύρια όψη του σώμα
τος, ένας κύκνος με ανοιγμένα τα φτερά που 
φτάνουν μέχρι πίσοι. Με ιώδες χρώμα αποδίδε
ται το μεγαλύτερο μέρος των φτερών καθώς και 
μια σειρά από στιγμές στο στήθος και την κοιλιά 
του πουλιού. Στο κεφάλι διατηρείται το χαραχτό 
περίγραμμα και ελάχιστα υπολείμματα μαύρου 
και ιώδους χρώματος. Ρόδακες γεμίζουν τα κε
νά. Στην πίσω όψη, κάτω από τη λαβή, υπάρχει 
ένας μαύρος κύκλος με στιγμή στο κέντρο. Χρή
ση χάραξης για την απόδοση των λεπτομερειών. 
625-600 π.Χ. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος457 458.

Ε45 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 850, 
Πίν.  177ζ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Διακόσμηση ανάλο
γη του αρυβάλλου 849/Ε44. Εδοι υπάρχουν πε
ρισσότεροι ρόδακες στην πίσω όψη. Κόκκινο 
χρώμα στις φτερούγες και το σιόμα του πουλιού. 
625-600 π.Χ. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος.

Ε46 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 851, 
Π ίν. 177στ 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Το γάνωμα που χρη
σιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση είναι κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του καστανέρυθρο από απο
τυχημένο ψήσιμο. Στην πάνο) οριζόντια επιφά

νεια του χείλους, επτά ομόκεντροι κύκλοι εναλ
λάξ ένας μαύρος και ένας στο χρώμα του πηλού 
και στην κατακόρυφη, μια σειρά από στιγμές. 
Στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, τέσσερις 
οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, επιμήκη φυλλά
ρια ακτινωτά τοποθετημένα, τρεις οριζόντιες 
γραμμές και παρακάτω, τρεις ομόκεντροι ανι- 
σοπαχείς κύκλοι. Στο σώμα του αγγείου, παρά
σταση σειρήνας, στραμμένης προς τα δεξιά με 
πόλο στο κεφάλι και με ανοιχτές τις φτερούγες, 
και υδρόβιου πουλιού. Ιώδες χροψια στη φτε- 
ρούγα του πουλιού, στις φτερούγες, το στήθος, 
τον πόλο και το πρόσωπο της σειρήνας. 600-590 
π.Χ. Πρώιμη ή μέση κορινθιακή περίοδος455.

Ε47 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 1269, 
Πίν.  178α 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από δύο κομμά
τια και συμπληριοθηκαν τμήματα του σώματος. 
Τα χριύματα αρκετά απολεπισμένα. Στην πάνω 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, τρεις ομόκε
ντροι κύκλοι και στην κατακόρυφη, μια οριζό
ντια σειρά από στιγμές. Στην πίσω όψη της λα
βής, πέντε οριζόντιες γραμμές. Στον ιύμο, ακτι
νωτά επιμήκη φυλλάρια και στο σημείο μετάβα
σης προς την κοιλιά μια ταινία, που ορίζεται από 
δύο ζεύγη οριζόντιων γραμμών και φέρει δύο 
σειρές από στιγμές. Στο σιόμα, πλατιά ζώνη με 
παράσταση σειρήνας με ανοιγμένα τα φτερά 
πλαισιιομένης από δύο πάνθηρες. Στα κενά, ρό
δακες, μικροί και μεγάλοι. Στο κάτω μέρος του 
σώματος, ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. Χρή
ση χάραξης στη σειρήνα, τους πάνθηρες και 
τους ρόδακες, ιιόδες χρώμα στο στήθος και τα 
φτερά της σειρήνας. Το αγγείο μπορεί να συ
σχετιστεί με τον Ζωγράφο της Βασιλικής Βι
βλιοθήκης459. Γύρω στο 600 π.Χ. Πρώιμη κοριν
θιακή περίοδος460.

457. Payne, N C ,  σ. 290, αριθ. 585· P e ra ch o ra  I, πίν. 31, αριθ. 4' C V A , K a r ls ru h e , B a d isc h e s  L a n d e s m u s e u m  1, πίν. 39, αριθ. 5' 
C V A . C a b in e t  d e s  M é d a il le s ,  πίν. 13, αριθ. 2()· C V A , G e la ,  M u s e o  A rc h e o lo g ic o  N a z io n a le  1, πίν. 30, αριθ. l· C o rin th  VII, II, αριθ. 
36, πίν. 6' Lo Porto, Ceramica arcaica, εικ. 65e- D é lo s  X, αριθ. 226-229, πίν. 23’ C V A , P ra g u e , M u sé e  N a tio n a l  1, T c h é c o s lo v a q u ie  

2, πίν. 17, αριθ. 7.
458. Παρόμοιος αρύβαλλος βρέθηκε στο Πολύχρονο Χαλκιδικής μαζί με αρυβάλλους τύπου μπάλας ποδοσφαίρου (foot

ball). Βλ. I. Βοκοτοπούλου - Μ. Παππά - Ε.Μπ. Τσιγαρίδα,κΙΤΜΘ 3 (1989), εικ. 23α.
459. Amyx, C V P , σ. 126-128.
460. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C o iin th  VII, II, αριθ. 29, πίν. 5' C o rin th  XV, III, αριθ. 1403, πίν. 102· K u n s tw e r k e  d e r  

A n tik e ,  A u k tio n  56 (1980), αριθ. 37‘ Amyx, C V P ,  πίν. 51, la-lb.
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Ε48 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 855, 
Π ιν. 178β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,066 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Ισχυρά απολεπισμέ
νη η επιφάνεια του μισού περίπου σώματος. Τα 
χρώματα σχετικώς εξίτηλα. Στην πάνω οριζό
ντια επιφάνεια του χείλους, επτά ανισοπαχείς 
ομόκεντροι κύκλοι, ένας μαύρος και ένας στο 
χροίμα του πηλού εναλλάξ, και στην κατακόρυ- 
φη, μια σειρά από στιγμές. Στον ώμο, ακτινωτά 
φυλλάρια και πιο κάτω, δύο οριζόντιες γραμμές 
και ανάμεσά τους δύο σειρές από στιγμές. Στο 
πίσω μέρος της λαβής, πέντε παράλληλες οριζό
ντιες γραμμές. Στο σώμα, σε πλατιά ζώνη παρι- 
στάνονται κωμαστές που κρατούν κέρατα. Στο 
βάθος, ανάμεσα στις μορφές, υπάρχουν μικροί 
και μεγάλοι ρόδακες. Μεγάλη χρήση χάραξης 
και κάδους χριύματος. Το αγγείο μπορεί να συ- 
γκριθεί με έργα του Ζωγράφου των «Κωμα- 
στών της Νέας Υόρκης»4ή|. Γύρω στο 600 π.Χ. 
Τέλη της πρώιμης ή αρχές της μέσης κορινθια
κής περιόδου461 462.

Ε49 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 857, 
Πίν.  177ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,082 μ.
Πηλός ωχροκίτρινος. Ακέραιος. Τα χριόματα 
της διακόσμησης αρκετά απολεπισμένα. Στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, ακτινω
τά τοποθετημένα φυλλάρια και στην κατακόρυ- 
φη, μια σειρά από στιγμές. Στο κάτω μέρος του 
αγγείου, ακτινωτά φυλλάρια. Στο σώμα, στην 
κύρια όψη, ένα φυτικό κόσμημα από δύο αντι
θετικά τοποθετημένα ανθέμια με «δεσμούς» 
που βγαίνουν από βλαστούς, οι οποίοι τέμνο- 
νται χιαστί και κατευθύνονται προς τα πίσω. Τα 
φύλλα των ανθεμίων είναι εναλλάξ ένα μαύρο

και ένα κόκκινο. Ανάμεσα στις απολήξεις των 
βλαστιόν, δύο μεγάλοι ρόδακες και άλλοι τέσ
σερις μικρότεροι. Έ νας μεγάλος ρόδακας στο 
πίσω μέρος, κάτω από τη λαβή, στην επιφάνεια 
της οποίας υπάρχει ζιγκ ζαγκ γραμμή. Γύρω στο 
600 π.Χ. Προοιμη κορινθιακή περίοδος463.

Ε50 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 859, 
Πίν.  178δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,074 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα αρκετά 
εξίτηλα. Διακόσμηση όμοια με αυτή του αρυ- 
βάλλου 857/Ε49. Γύρω στο 600 π.Χ. Πρώιμη κο
ρινθιακή περίοδος464.

Ε51 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 867, 
Π ίν. 178ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης είναι απολεπισμένα. Στην πάνω ορι
ζόντια επιφάνεια του χείλους, τρεις ανισοπαχείς 
ομόκεντροι κύκλοι και στην κατακόρυφη, μια 
σειρά από στιγμές. Στον ώμο, ακτινωτά φυλλά
ρια, δύο οριζόντιες γραμμές και παρακάτω τέσ
σερις ομόκεντροι κύκλοι. Στο σώμα, κόσμημα 
όμοιο με του αρυβάλλου 857/Ε49, με τη διαφορά 
ότι απουσιάζουν οι δύο μεγάλοι ρόδακες ανάμε
σα στους βλαστούς. Αραιοί, ωστόσο, μικροί ρό
δακες υπάρχουν στην υπόλοιπη επιφάνεια. 620- 
60Θ π.Χ. Πριόιμη κορινθιακή περίοδος465.

Ε52 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 846 , 
Π ίν. 178στ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληριυθηκαν τμήμα του χεί
λους και της λαβής. Στην πάνω οριζόντια επιφά-

461. Amyx, C V P .  σ. 113-114.
462. D é lo s  X, πι'ν. 25, αριθ. 329, πίν. 26, αριθ. 328· C o rin th  VII, II. αριθ. 90, πίν. 15· Amyx, C V P . πίν. 47,1-2· P e ra c h o ra  II, αριθ. 

1574, πίν. 61.
463. Payne, N C , αριθ. 637· Ure .A r y b a l lo i ,  αριθ. 91.25, σ. 42, πίν. IX (τύπος με ανθε'μια και λωτούς)· C o rin th  XV, III, πίν. 22, 

αριθ. 418' P e ra c h o ra  I, πίν. 30, αριθ. 27· C V A . R e n n e s . M u sé e  d e s  B e a m  A r ts  e t d  A rc h é o lo g ie .  F ra n ce  29, πίν. 9, αριθ. 1 · C V A . B a se l. 

A n tik e n m u s e u m  1, πίν. 10, αριθ. 41 C V A . C o p e n h a g u e . M u sé e  N a tio n a l  1/6, πίν. 87, αριθ. 13.
464. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 857/Ε49.
465. Για τον τύπο, βλ. αριθ. 857/Ε49 και \J x e .A r y b a llo i ,  αριθ. 91.25, ο. 42, πίν. IX, 3 (τύπος IV.III).
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νεια του χείλους, λεπτά επιμήκη φυλλάρια ακτι- 
νωτά τοποθετημένα και στην κατακόρυφη, σειρά 
από στιγμές. Στο πίσω μέρος της λαβής, ζιγκ ζαγκ 
γραμμή. Στο σώμα, τρεις οπλίτες με μεγάλες κυ
κλικές ασπίδες και κράνη βαδίζουν προς τα δε
ξιά. Στα κενά ανάμεσα στις μορφές, παραπληρω
ματικοί ρόδακες διαφόρων μεγεθών και στιγμές. 
Χάραξη για τις λεπτομέρειες στις μορφές, τις 
ασπίδες και τους ρόδακες. Χρήση ιώδους χρώμα- 
τος στις ασπίδες και τους ρόδακες. Α' τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ. Μέση κορινθιακή περίοδος46'’.

Ε53 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 852, 
Πίν.  178ζ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από δυο κομμά
τια και συμπληρώθηκε τμήμα του σώματος. Τα 
χρώματα της διακόσμησης είναι εξίτηλα. Στην 
πάνω οριζόντια επιφάνεια του χείλους, δυο ανι- 
σοπαχείς κύκλοι. Στην κατακόρυφη επιφάνεια, 
μια σειρά από στιγμές. Στην εξωτερική επιφά
νεια της λαβής, τρεις οριζόντιες γραμμές και στο 
κάτω μέρος του σώματος, τέσσερις. Στο σοφία 
διαμορφώνεται ζώνη με παράσταση τεσσάρων 
πολεμιστών με κυκλικές ασπίδες. Μικροί ρόδα
κες στο βάθος ανάμεσα στις μορφές. Περιορι
σμένη χρήση χάραξης. 600-575 π.Χ. Μέση κο
ρινθιακή περίοδος466 467 468 469.

Ε54 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 853, 
Π ίν. 178η 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,053 μ.
Πηλός κίτρινος με πρασινωπή απόχρωση. Συ
γκολλήθηκε και συμπληρώθηκαν μερικά ση
μεία στον ώμο του αγγείου. Διακόσμηση παρό

μοια με του αρυβάλλου 852/Ε53. 600-575 π.Χ. 
Μέση κορινθιακή περίοδος4“.

Ε55 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 858, 
Π ίν. 179α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,086 μ.
Πηλός ωχροκίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπλη
ρώθηκαν το μεγαλύτερο μέρος τους χείλους και 
δύο σημεία του σώματος. Τα χρώματα λίγο απολε
πισμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, ένας παχύς κόκκινος και δύο λεπτοί μαύροι 
ομόκεντροι κύκλοι. Στην εξωτερική επιφάνεια της 
λαβής, κατακόρυφη ζιγκ ζαγκ γραμμή. Στον ώμο, 
ακτινωτά φυλλάρια. Ανάλογα φυλλάρια και στο 
κάτω μέρος του αγγείου. Το σώμα καλύπτεται από 
πέντε πλατιές οριζόντιες ταινίες, από τις οποίες οι 
δύο είναι κόκκινες και οι τρεις μαύρες. 60Θ-575 
π.Χ. Μέση κορινθιακή περίοδος466.

Ε56 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 860, 
Πίν.  179β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης αρκετά απολεπισμένα. Στην πάνω ορι
ζόντια επιφάνεια του χείλους, πέντε ανισοπαχείς 
ομόκεντροι κύκλοι και στην κατακόρυφη, δύο 
οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, ακτινωτά φυλλά
ρια πολύ σχηματοποιημένα, περίπου σαν ακτινω
τά τοποθετημένες γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα 
καλύπτεται από ανισοπαχείς οριζόντιες γραμ
μές470. 600-575 π.Χ. Μέση κορινθιακή περίοδος471.

Ε57 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 844, 
Π ίν. 179γ 
Οικόπεδο 49

466. C V A . T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  In s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t  1, πίν. 26. αριθ. 32* Ure. A iy b a llo i .  o . 22, 39 
(τύπος Group b grave)- C o rin th  XIII, πίν. 28- D é lo s  X, αριθ. 281, πίν. 24.

467. Πρβλ. αριθ. 846/Ε52.
468. C orin th  XV, III, αριθ. 783, πίν. 36- C V A , P ro v id e n c e , M u se u m  o f  th e  R h o d e  I s la n d , S c h o o l o f  D esign  1. U S A  2, πίν. 5, αριθ. 10.
469. C V A , Jo slyn  A r t  M u se u m  1. U S A  21, πίν. 8, αριθ. I - C V A , V eron a  l ,  I ta lia  34, III C, πίν. 2, αριθ. 4.
470. Για τον τύπο, βλ. V r e ,  A iy b a llo i ,  σ. 26- Payne, N C ,  σ. 291, αριθ. 642.
471. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Boardman - Hayes, T o cra  I. αριθ. 66, πίν. 9- C V A , M a d r id ,  M u se o  A r q u e o ló g ic o  N a c io n a l  

1, III C, πίν. 3, αριθ. 4a, b- C V A , L o u v r e  8, III Ca, πίν. 27, αριθ. 3- V r e ,  A iy b a llo i ,  αριθ. 87.2, πίν. IV- Lo Porto, Cerámica arcaica, 
εικ. 71c- C V A , B a se l, A n tik e n m u s e u m  1, πίν. 16, αριθ. 3- C o rin th  XIII, πίν. 21, αριθ. 147.18- C V A , T ü b in g e n , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  

A rc h ä o lo g isc h e n  I n s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t  1, πίν. 26, αριθ. 6- C o lle z io n e  C o llisa n i,  αριθ. 144, πίν. 18.
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Ύψ. 0,058 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκε τμήμα του χεί
λους. Τα χρώματα της διακόσμησης αρκετά 
απολεπισμένα. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια 
του χείλους, φυλλάρια ακτινωτά γύρω από το 
στόμιο. Στην κύρια όψη του αγγείου, τετράφυλ
λο κόσμημα: τέσσερα διαγώνια λογχοειδή φύλ
λα, δύο οξυκόρυφα με πλέγμα οριζόντια τοπο
θετημένα και πυρήνας ελλειψοειδής. Ανάμεσα 
στα δύο πάνω, λογχοειδή φύλλα, επιμήκη φυλ
λάρια και στο κάτω μέρος, δύο γλωσσοειδή φύλ
λα. Γύρο;» στο 600 π.Χ. Πρώιμη ή μέση κορινθια
κή περίοδος472.

Ε58 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 854, 
Πίν.  179δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,058 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπει ένα πολύ μικρό τμήμα του 
σώματος. Η διατήρηση των χρωμάτων είναι πολύ 
καλή. Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους, τρεις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι και 
στην κατακόρυφη, μια σειρά από στιγμές. Στη λα
βή, τρεις οριζόντιες γραμμές. Στον ώμο, φυλλά
ρια ακτινωτά γύρω από το λαιμό και δύο οριζό
ντιες γραμμές και στο κάπυ μέρος του αγγείου, 
τέσσερις ανισοπαχείς ομόκεντροι κύκλοι. Στο 
σώμα, τρεις μεγάλοι ρόδακες και ανάμεσά τους 
μικρότεροι παραπληρωματικοί. Χρήση χάραξης 
και ιώδους χρώματος. Μεγάλοι ρόδακες για τη 
διακόσμηση της επιφάνειας μικρών ως επί το 
πλείστον αγγείων χρησιμοποιούνται κυρίως κατά 
τη μέση κορινθιακή περίοδο473. 600-575 π.Χ.

Ε59 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 856, 
Π ίν. 179ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια. Τα χροόματα είναι εξίτηλα. Το μαύρο εί
ναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πορτοκαλί από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Στην πάνω οριζόντια επι

φάνεια του χείλους, επτά ανισοπαχείς ομόκε
ντροι κύκλοι εναλλάξ ένας μαύρος και ένας στο 
χρώμα του πηλού. Στην κατακόρυφη επιφάνεια 
του χείλους, μια οριζόντια γραμμή. Στον ώμο, 
επιμήκη φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα, πιο 
κάτω, δύο οριζόντιες γραμμές και στο κάτω μέρος 
του αγγείου, έξι ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. 
Στο σώμα, σε πλατιά ζώνη, σώζεται παράσταση 
πομπής ίπποον και ανδρών που βαδίζουν προς τα 
αριστερά. Το αγγείο ανήκει πιθανόν στη μέση κο
ρινθιακή περίοδο.

Ε60 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 861, 
Π ίν. 179στ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,074 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Στην πάνοο οριζόντια 
επιφάνεια του χείλους, ανισοπαχείς ομόκεντροι 
κύκλοι. Στο σώμα, τετράφυλλο κόσμημα με ελ
λειψοειδή πυρήνα, που στο πάνω μέρος έχει 
οριζόντιες γραμμές και φυλλάρια, ενώ στο κάτω 
οριζόντιες γραμμές και γλωσσοειδές κόσμημα. 
575-550 π.Χ. Ύστερη κορινθιακή I περίοδος474.

Ε61 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 862, 
Πίν.  179ζ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν ολόκληρο το 
στόμιο και το μεγαλύτερο μέρος του σώματος. 
Διακόσμηση όμοια με του αρυβάλλου 861/Ε60. 
575-550 π.Χ.

Ε62 Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος 863, 
Π ίν. 180α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληριόθηκαν μεγάλο τμήμα 
του σώματος και μικρό μέρος του χείλους. Δια- 
κόσμηση όμοια με του αρυβάλλου 861/Ε60. 575- 
550 π.Χ.

472. Lo Porto, Cerámica arcaica, εικ. 73a.
473. Πρβλ. C o rin th  XV, III, πίν. 26, αριθ. 526-528' P e r a c h o ra  II, αριθ. 2519, πίν. 105' C V A , T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  

A rc h ä o lo g isc h e n  In s titu ts  d e r  U n ivers itä t 1, πίν. 46, αριθ. 1, 2' C o rin th  XV, III. πίν. 30, αριθ. 654a (σε χείλος κρατήρα).
474. Boardman - Hayes, T o cra  I, πίν. 9, αριθ. 79' C o rin th  XIII, πίν. 25, αριθ. 163b, c.
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Ε63 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 864, 
Πίν.  180β 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,063 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Συμπληρώθηκαν μεγάλο τμή
μα του σώματος και μικρό τμήμα του χείλους. 
Διακόσμηση όμοια με του αρυβάλλου 861/Ε60. 
575-550 π.Χ.

Ε64 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 865, 
Π ίν. 180γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,072 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιος. Διακόσμηση όμοια 
με του αρυβάλλου 861/Ε60. 575-550 π.Χ. "Υστε
ρη κορινθιακή I περίοδος47".

Ε65 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 868, 
Πίν.  180δ 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,068 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια και συμπληρώθηκαν ορισμε"να σημεία του 
σώματος. Διακόσμηση όμοια με του αρυβάλλου 
861/Ε60. "Υστερη κορινθιακή I περίοδος.

Ε66 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 1266, 
Π ίν. 180ε 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,057 μ.
Πηλός κίτρινος με πρασινωπή απόχρωση. Συ
μπληρώθηκαν μεγάλο με"ρος του χείλους και η 
λαβή. Το γάνωμα της διακόσμησης απολεπισμε"- 
νο. Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους ανισο- 
παχείς ομόκεντροι κΰκλοι. Στην κΰρια όψη του 
αγγείου, τετράφυλλο κόσμημα. "Υστερη κοριν
θιακή I περίοδος.

Ε67 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 1268, 
Πίν.  180στ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκαν τμήμα του χείλους και του σώματος. Στην

οριζόντια επιφάνεια του χείλους, δΰο ομόκε
ντροι κΰκλοι. Στην κΰρια όψη του αγγείου, τε
τράφυλλο κόσμημα. Γΰρω στο 550 π.Χ. "Υστερη 
κορινθιακή Ι-ΙΙ περίοδος.

Ε68 Κορινθιακός σφαιρικός αρΰβαλλος 1477α 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,042 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται το κάτω μισό του σώ
ματος. Τα χρώματα της διακόσμησης απολεπι
σμένα. Από τα λιγοστά ίχνη που ε"χουν απομεί
νει και από τις χαράξεις διακρίνεται φυλλωτό 
σταυροειδε"ς κόσμημα. Πρώιμη κορινθιακή πε
ρίοδος475 476.

Ε69 Τμήμα κορινθιακοί) σφαιρικοΰ αρυβάλλου 
1487, Πίν.  180ζ 
Οικόπεδο 49
Σωζ. ΰψ. 0,061, διάμ. χείλ. 0,057 μ.
Πηλός κίτρινος-καστανωπός. Σώζονται το μεγα
λύτερο με"ρος του χείλους, η λαβή και τμήμα του 
σώματος. Στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους, 
φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημε"να γΰρω από το 
στόμιο. Στην κατακόρυφη επιφάνεια του χεί
λους, στιγμε"ς. Στον ώμο, φυλλάρια, όμοια με αυ
τά του χείλους, και τε"σσερις οριζόντιες γραμ
μές. Από τη διακόσμηση του σώματος σώζονται 
τμήματα από δΰο ρόδακες και στιγμές. Με"ση 
κορινθιακή περίοδος.

Ε70 Κορινθιακό αλάβαστρο 1520, Π ίν. 177δ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,067 μ.
Πηλός γκρίζος από κάψιμο. Τα χριύματα της 
διακόσμησης, η οποία διακρίνεται μόνον από τη 
χάραξη, ε"χουν απολεπιστεί εξαιτίας του καψί
ματος. Στο χείλος, γΰρω από το στόμιο, φυλλά
ρια. Στο σώμα, κατακόρυφες διπλές χαράξεις 
που δημιουργούν ταινίες. Στον ώμο και στο κά
τω μέρος του σώματος, επιμήκη φυλλάρια. Πρώ
ιμη κορινθιακή περίοδος.

Ε71 Κορινθιακή κοτυλίσκη 870, Πίν.  181α 
Οικόπεδο 49

475. C V A , F ra n k fu r t a m  M a in  1, πίν. 16, αριθ. 9-10’ C o iin th  XIII, πίν. 23, αριθ. 157Κ- C V A . S tu ttgart, W iir ttem b erg isch es  L a n d e s -  

m u s e w n  1, πίν. 12, αριθ. 5-7.
476. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 857/Ε49 και 867/Ε51.
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Ύψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,079 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από αρκετά κομ
μάτια. Συμπληρώθηκαν μεγάλο μέρος του σιό- 
ματος και η μία λαβή. Εσωτερικά, μαύρο αραιό 
γάνωμα απολεπισμένο. Κάτω από το χείλος, 
ανάμεσα στις λαβές, κάθετες γραμμές. Στο υπό
λοιπο μέρος του σώματος, ανισοπαχείς οριζό
ντιες γραμμές. Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα 
π.Χ. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος47.

Ε72 Κορινθιακή κοτυλίσκη 880, Π ίν. 181γ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Συγκολλήθηκε και συμπλη- 
ρώθηκαν ορισμένα σημεία του σώματος. Εσιυτε- 
ρικά, σκούρο καστανό γάνωμα. Εξωτερικά, κά
τω από το χείλος, κάθετες γραμμές· ακολουθούν 
δύο οριζόντιες, μία ταινία και στο κάτω μέρος 
του σώματος πάλι μια οριζόντια γραμμή. Η εξω
τερική επιφάνεια της βάσης καλύπτεται με κα
στανό γάνωμα. 550-525 π.Χ. Ύστερη κορινθια
κή II περίοδος.

Ε73 Κορινθιακή κοτυλίσκη 881, Πίν.  181 β 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,034, διάμ. χείλ. 0,051 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκαν τμήματα του σώματος, του χείλους και της 
μιας λαβής. Εσωτερικά έφερε μαύρο γάνωμα. 
Κάτο) από το χείλος, κατακόρυφες οφιοειδείς 
γραμμές· ακολουθεί μια οριζόντια γραμμή, μια 
πλατιά ιώδης ταινία και στο κάτω μέρος τους 
σώματος μια πλατιά μαύρη ταινία ανάμεσα σε 
δύο οριζόντιες γραμμές. Η βάση καλύπτεται με 
μαύρο γάνωμα. 550-575 π.Χ. Ύστερη κορινθια
κή II περίοδος.

Ε74 Κορινθιακή κοτυλίσκη 882, Π ίν. 181δ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλημένη. Βάση στενή και 
σώμα ανοιχτό. Εσωτερικά μαύρο γάνωμα. Κά
τω από το χείλος, πυκνές κατακόρυφες γραμ
μές. Στο σώμα, μια πλατιά μαύρη οριζόντια ται

νία ανάμεσα σε δύο οριζόντιες γραμμές. 575- 
550 π.Χ. Ύστερη κορινθιακή I περίοδος477 478 479.

Ε75 Κορινθιακή κοτυλίσκη 883. Π ί ν. 181ε 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,030, διάμ. χείλ. 0,048 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν τμήμα του σύρ
ματος και του χείλους. Σχήμα και διακόσμηση 
όμοια με της κοτυλίσκης 882/Ε74. 575-550 π.Χ. 
Ύστερη κορινθιακή I περίοδος.

Ε76 Κορινθιακή κοτυλίσκη 878, Πίν.  181στ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,07 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκαν μεγάλο μέρος του σώματος και η μία λα
βή. Εσωτερικά καλύπτεται με σκούρο καστανό 
γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, κατα
κόρυφες γραμμές. Στην υπόλοιπη επιφάνεια 
του σώματος, τρεις οριζόντιες γραμμές και 
ανάμεσά τους δύο πλατιές ταινίες. Η εξωτερι
κή επιφάνεια της βάσης έχει σκούρο καστανό 
γάνωμα. 550-525 π.Χ. Ύστερη κορινθιακή II 
περίοδος47'.

Ε77 Κορινθιακή κοτυλίσκη 879, Π ίν. 181ζ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,036, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Το γάνωμα της διακό- 
σμησης είναι απολεπισμένο. Διακόσμηση όμοια 
με αυτήν της κοτυλίσκης 878/Ε76. 550-525 π.Χ. 
Ύστερη κορινθιακή II περίοδος.

Ε78 Κορινθιακή κοτυλίσκη 1495, Π ίν. 181η 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,025, διάμ. χείλ. 0,049 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από δύο κομμά
τια και συμπληρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο τμή
μα του σώματος. Τα χρώματα απολεπισμένα. 
Κάτω από το χείλος, κατακόρυφες γραμμές. Στο 
σώμα, δύο ταινίες, μία πλατιά στο πάνω και μία 
στενότερη στο κάτω μέρος. Ύστερη κορινθιακή I 
περίοδος.

477. Βλ. αριθ. 725/Τ1466.
478. Πρβλ. αριθ. 734/Τ1457 όπου και βιβλιογραφία.
479. Payne, NC, σ. 334, εικ. 181Β* Corinth XV, III, αριθ. 1686, πίν. 67.
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Ε79 Τμήμα μεγάλης κορινθιακής κοτύλης 1274, 
Π ιν. 182α 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,183 μ.
Πηλός κιτρινωπός. Σώζονται η μία λαβή και με
γάλο μέρος του χείλους και του σώματος. Στην 
εσωτερική επιφάνεια φέρει μελανό στιλπνό γά- 
νωμα, απολεπισμένο σε μερικά σημεία. Στην 
άκρη του χείλους, εσωτερικά και εξωτερικά, 
μια οριζόντια λεπτή ταινία μελανού χρώματος. 
Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, ζώνη με κατα- 
κόρυφες κυματοειδείς παχιές γραμμές. Στο πά
νω μέρος του σώματος, μια ζώνη που διακο
σμείται με εναλλάξ κλειστά και ανοιχτά άνθη 
λωτού συνδεδεμένα μεταξύ τους με ημικυκλι- 
κούς μίσχους. Τα κλειστά άνθη αποδίδονται με 
ιοόδες χρώμα, ενώ τα ανοιχτά με μαύρο και ιώ
δες στην άκρη του κεντρικού φύλλου. Παρόμοι
ες μεγάλες κοτύλες με την κάπως στυλιζαρισμέ- 
νη διακόσμηση, που έχουν βρεθεί σε διάφορες 
περιοχές, τοποθετούνται στην ύστερη κορινθια
κή II περίοδο480.

Ε80 Θραύσμα μεγάλης κορινθιακής κοτύλης
1542, Π ίν. 182β
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,055, πλ. 0,065 μ.
Πηλός κίτρινος. Από τη διακόσμηση σώζεται τμή
μα της ζώνης, στο πάνω μέρος του αγγείου, με 
εναλλασσόμενα μπουμπούκια και άνθη λωτών. 
Τα μπουμπούκια αποδίδονται με ιιόδες χρώμα. 
Όμοιο με το αριθ. 1274/Ε79.

Ε81 Κορινθιακή κοτυλίσκη 872. Π ίν. 182γ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,054, διάμ.χείλ. 0,08 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληροό- 
θηκε μεγάλο μέρος του σώματος. Το γάνωμα 
της διακόσμησης είναι καστανό έως πορτοκαλί 
από αποτυχημένο ψήσιμο. Η εσωτερική επιφά
νεια καλύπτεται με γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω 
από το χείλος, πυραμιδοειδές κόσμημα και στη

συνέχεια μια κόκκινη οριζόντια ταινία. Στο κά
τω μέρος του σώματος, μια μαύρη ταινία που 
πλαισιώνεται πάνω από μία και κάτω από δύο 
οριζόντιες γραμμές. Η επιφάνεια της βάσης κα
λύπτεται με τρεις οριζόντιες γραμμές. Τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ. "Υστερη κορινθιακή III περίο
δος481.

Ε82 Κορινθιακή κοτυλίσκη 873, Π ίν. 182δ 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,037, διάμ. χείλ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληροό- 
θηκαν τμήμα του σώματος και η μία λαβή. Διακό- 
σμηση όμοια με αυτήν της κοτυλίσκης 872/Ε81, με 
τη διαφορά ότι εδοό στο μέσον του σώματος ανά
μεσα στην κόκκινη και την καστανή ταινία 
υπάρχουν δύο γραμμές αντί μιας. Επίσης, η βά
ση καλύπτεται με γάνωμα αντί των οριζόντιων 
γραμμοόν. Τέλη του 6ου αιοόνα π.Χ. "Υστερη κο
ρινθιακή III περίοδος482.

Ε83 Κορινθιακή κοτυλίσκη 874, Π ίν. 182ε 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,058 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Στη μια πλευρά της 
τα χροόματα σοόζονται σε πολύ καλή κατάστα
ση. Διακόσμηση όμοια με αυτή της κοτυλίσκης 
873/Ε82, με τη διαφορά ότι εδοό ανάμεσα στην 
κάτω καστανή ταινία και στη βάση υπάρχει μια 
οριζόντια γραμμή. Τέλη του 6ου αιοόνα π.Χ. 
"Υστερη κορινθιακή III περίοδος.

Ε84 Κορινθιακή κοτυλίσκη 875, Π ίν. 182στ 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,071 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χροόματα της δια- 
κόσμησης αρκετά απολεπισμένα. Εσοτεερικά 
έφερε σκούρο καστανό γάνωμα. Εξωτερικά, 
κάτο) από το χείλος, πυραμιδοειδές κόσμημα- 
ακολουθεί μια ιώδης ταινία και δύο λεπτές ορι
ζόντιες γραμμές. Το κάτω μέρος του σώματος 
και η βάση καλύπτονται με σκούρο καστανό γά-

480. Για τον τύπο, βλ. Payne, N C , ο .  334. τύπος Β, αριθ. 1516, εικ. 180. Για άλλα παρόμοια παραδείγματα, βλ. Ure. R h its o n a ,  

πίν. 8, αριθ. 126.87" M.Th. Campbell. H esp er ia  7 (1938), ο. 595, αριθ. 118, εικ. 20' D é lo s  XVIII, αριθ. 76, πίν. XVIIP K.L. Butt, 
H e sp e r ia  46 ( 1977), σ. 311. αριθ. 14, πίν. 68- A. Jacquemin. B C H  S u pp l. 9, 1984, σ. 44, αριθ. 146-148.

481. Πρβλ. αριθ. 873/Ε82, όπου και βιβλιογραφία.
482. C V A , Z ü r ic h , Ö ffe n tlic h e  S a m m lu n g e n  1, III C, πίν. 4. αριθ. 26' P e ra c h o ra  II, πίν. 112, αριθ. 2660 Σ ιν ό ο ς ,  αριθ. 453 (Μ. Τι- 

βέριος). Για τον τύπο του αγγείου, βλ. Payne, N C ,  σ. 334.
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νωμα. Τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. "Υστερη κοριν
θιακή III περίοδος.

Ε85 Κορινθιακή κοτύλη 871, Π ίν. 182ζ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,067, διάμ. χείλ. 0,102 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Συγκολλημένη. Συ
μπληρώθηκαν τμήματα του χείλους και του σώ
ματος. Τα χρώματα απολεπισμένα. Κάτω από το 
χείλος και ανάμεσα στις λαβές, σε μια ζώνη που 
ορίζεται πάνα) από μια μαύρη και κάτω από μια 
ιώδη γραμμή, υπάρχουν κατακόρυφες πυκνές 
γραμμές. Πιο κάτω, στο μέσον του σώματος, μια 
πλατιά ζώνη με τρία σκυλιά που κινούνται προς 
τα δεξιά καλύπτοντας όλο το μήκος της ζώνης. 
Στα κενά του βάθους, σχηματοποιημένοι ρόδα
κες και στιγμές μεγάλες και μικρές. Στο κάτω 
μέρος του σώματος, μια πλατιά ζώνη με ακτινω
τό κόσμημα. 600-575 π.Χ. Μέση κορινθιακή πε
ρίοδος.

Ε86 Κορινθιακή κοτυλίσκη 1260, Π ίν. 182η 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,044, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώθη
καν η μία λαβή και τμήματα του χείλους και του 
σώματος. Εσωτερικά, αραιό καστανό γάνωμα 
απολεπισμένο. Εξωτερικά, κάτιυ από το χείλος, 
ομάδες των έξι κατακόρυφων γραμμών. Στο μέ
σον του σώματος διαμορφώνεται ζώνη, που πλαι
σιώνεται από δύο ζεύγη οριζόντιων γραμμών και 
διακοσμείται με τρία σκυλιά που τρέχουν προς τα 
δεξιά και έχουν αποδοθεί με τη μέθοδο της σκια
γραφίας. Στο κάτω μέρος του σώματος, ακτινωτό 
κόσμημα. Τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 
Πρώιμη κορινθιακή περίοδος483.

Ε87 Κορινθιακή κοτυλίσκη 1270, Π ίν. 183α 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,039, διάμ. χείλ. 0,058 μ.
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Τα χρώματα της δια- 
κόσμησης απολεπισμένα. Εσωτερικά, σκούρο 
καστανό γάνωμα. Εξωτερικά, κάτω από το χεί

λος, κάθετες πυκνές γραμμές. Στο μέσον του σώ
ματος, ζώνη που πλαισιώνεται από ζεύγος ορι
ζόντιων γραμμών και διακοσμείται με τρία σκυ
λιά που τρέχουν προς τα δεξιά. Στο κάτω μέρος 
τους σώματος, ακτινωτό κόσμημα. Τελευταίο τέ
ταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. Πρώιμη κορινθιακή 
περίοδος.

Ε88 Κορινθιακή κοτυλίσκη 876, Π ίν. 183β 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκε στο χείλος. Το γάνωμα της διακόσμησης 
απολεπισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου. Εσωτερι
κά έφερε μαύρο γάνωμα. Εξοοτερικά, κάτω από 
το χείλος, ζώνη μέσα στην οποία υπάρχουν στην 
κάθε όψη τρεις ομάδες των επτά κατακόρυφων 
γραμμών. Στο μέσον του σώματος, ζώνη που 
ορίζεται πάνω και κάτω από δύο οριζόντιες 
γραμμές με τρία σκυλιά που τρέχουν προς τα δε
ξιά. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος484 485.

Ε89 Κορινθιακή κοτυλίσκη 877, Π ίν. 183γ 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,038, διάμ. χείλ. 0,059 μ.
Πηλός κίτρινος. Συμπληρώθηκαν η μία λαβή και 
μεγάλο τμήμα της βάσης. Διακόσμηση όμοια με 
αυτήν της κοτυλίσκης 876/Ε88, με τη διαφορά 
ότι στη ζώνη του σώματος αντί τριών υπάρχουν 
τέσσερα σκυλιά. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος.

Ε90 Κορινθιακή κοτυλίσκη 1478, Π ίν. 183δ 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,028 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται περίπου το μισό του 
αγγείου. Τα χρώματα είναι απολεπισμένα. Κά
τω από το χείλος, ομάδες από κατακόρυφες 
γραμμές- ακολουθεί μια οριζόντια γραμμή και 
στη συνέχεια υπάρχει μια ζώνη όπου παριστά- 
νονται τρία ζώα να τρέχουν προς τα δεξιά. Τε
λευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. Πρώιμη κο
ρινθιακή περίοδος48".

483. Βλ. αριθ. 1091/Τ1676, όπου και βιβλιογραφία.
484. Για ανάλογα παραδείγματα και βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 729/Τ1468.
485. Βλ. αριθ. 729Υ1468.
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Ε91 Κορινθιακή κοτυλίσκη 1479, Πίν.  183ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,035 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζεται κατά το ένα τέταρτο 
περίπου. Διακόσμηση όμοια με αυτήν της κοτυ- 
λίσκης 1478/Ε90. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος.

Ε92 Τμήμα κορινθιακού κιονωτού κρατήρα 
1276, Πίν.  183ζ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,11, πλ. 0,20 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από πέντε κομ
μάτια. Σώζονται τμήμα του χείλους, η μία λαβή 
και τμήμα του σώματος. Εσωτερικά φέρει μαύ
ρο αραιό γάνωμα. Στην οριζόντια επιφάνεια του 
χείλους, ακτινωτό κόσμημα. Στο πλακίδιο της 
λαβής, μετόπη με προτομή γενειοφόρου μορφής 
που φέρει ταινία στο κεφάλι. Χρήση χάραξης 
για τη δήλωση του ματιού, της ταινίας, της γενει
άδας και του περιγράμματος των μαλλιών στον 
αυχένα της μορφής. Κάτω από τη λαβή παριστά- 
νεται υδρόβιο πουλί με έναν μεγάλο ρόδακα 
μπροστά του και ένα άνθος λωτού πάνω από το 
λαιμό του. Στο σώμα του αγγείου σώζεται μέρος 
της παράστασης με κωμαστές. Στα κενά υπάρ
χουν δύο μεγάλοι ρόδακες. Το γάνωμα είναι πο
λύ απολεπισμένο. Το αγγείο μπορεί να ενταχθεί 
στην Ομάδα των Κωμαστών486. Αρχές του 6ου αι
ώνα π.Χ. Τέλη της πρώιμης ή αρχές της μέσης 
κορινθιακής περιόδου487.

Ε93 Τμήμα του χείλους κορινθιακού κιονωτού 
κρατήρα 1442, Πίν.  183στ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,122 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος καθαρός. Εσωτερικά, 
θαμπό καστανό γάνωμα και μια οριζόντια κόκκι
νη ταινία. Το ίδιο γάνωμα και εξοοτερικά. Στην 
οριζόντια επιφάνεια του χείλους, ακτινωτό κό
σμημα. Πρώιμη κορινθιακή περίοδος488 489 490 491.

Ε94 Τμήμα του χείλους κορινθιακού κιονωτού 
κρατήρα 1288, Π ίν. 184δ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,137 μ.
Πηλός κίτρινος. Στο εσωτερικό διατηρείται 
σκούρο καστανό γάνωμα, ενοί στο πάνω μέρος 
της εσωτερικής επιφάνειας του χείλους, μια ιο5- 
δης και μια καστανή ταινία. Στην πάνω οριζό
ντια επιφάνεια του χείλους, που φέρει μαύρο 
γάνωμα, σώζεται ένας ολόκληρος και ένας μι
σός ρόδακας, και οι δύο στικτοί. Το κέντρο τους 
αποδίδεται με επίθετο ιώδες χρώμα, ενώ τα πέ
ταλά τους, κυκλικής μορφής, με επίθετο κιτρι
νωπό. Μαύρο γάνωμα και στην κατακόρυφη 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Τέλη του 7ου 
αιιόνα π.Χ. Προ'πμη κορινθιακή περίοδος484.

Ε95 Θραύσμα κορινθιακού κρατήρα 1504, Π ίν. 
184α
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,078 μ.
Πηλός κίτρινος. Εσωτερικά, μαύρο γάνωμα. 
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. Εξωτε- 
ρικά κάτω, μαύρο γάνωμα και πάνω, ζώνη από 
την οποία σώζονται το κάτω μέρος αιγάγρου και 
ρόδακες. Χρήση χάραξης και ιώδους χρώματος 
στην κοιλιά του αιγάγρου. Πρώιμη ή μέση κο
ρινθιακή περίοδος440.

Ε96 Θραύσμα κορινθιακού κρατήρα 1505, Π ίν. 
184β
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,067 μ.
Πηλός κίτρινος. Τα χρώματα απολεπισμένα. 
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. Από 
την παράσταση της ζωφόρου σώζονται: το μπρο
στινό μέρος ενός λιονταριού και απέναντι'του το 
κεφάλι ενός ταύρου. Χρήση χάραξης και ιώδους 
χρώματος. Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Πρώιμη ή 
μέση κορινθιακή περίοδος441.

486. Payne, NC, σ. 194 κ.ε.
487. CVA, Fogg Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. 34, αριθ. 5a-5b.
488. Perachora II, πίν. 69, αριθ. 2245.
489. Ό.π., πίν. 69, αριθ. 2240· Corinth XV, III, πίν. 15, αριθ. 289.
490. Corinth VII, II, πίν. 54 και 99, αριθ. An. 91.
491. Για παρόμοιες παραστάσεις ταύρων με λιοντάρια και αιγάγρους, βλ. ό.π., πίν. 50, αριθ. An. 171, A. 173 και πίν. 54, αριθ. 

An. 91.
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Ε97 Δυο θραύσματα κορινθιακού κρατήρα 1506,
Πίν.  184ε
Οικόπεδο 117
Ύψ. α. 0,06, β. 0,053 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Εσωτερικά, αραιό μαύρο 
γάνωμα. Προέρχονται και τα δύο από την κοι
λιά του αγγείου, α. Τμήματα από δύο διακοσμη- 
τικές ζώνες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους 
με δύο ιώδεις και μία μαύρη ταινία. Στην πάνω 
σώζεται το πόδι ενός αιγάγρου και στην κάτω, ο 
λαιμός και το κεφάλι ενός λιονταριού. Χρήση 
χάραξης στο κεφάλι και ιώδους χρώματος στο 
λαιμό, β. Και σε αυτό σώζονται τμήματα από τις 
δύο ζώνες. Στην πάνω, τμήμα ρόδακα και στην 
κάτω, τμήμα της ράχης και της ουράς λιοντα
ριού. Χρήση χάραξης. Τόσο ο τρόπος απόδοσης 
των ζώων όσο και η διάταξη της διακόσμησης 
γενικότερα θυμίζουν τα έργα της Ομάδας ΟΑΟ’ ν 
Τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Τέλος της πρώιμης κο
ρινθιακής περιόδου.

Ε98 Τμήμα κορινθιακού κρατήρα 1449, Πίν.  
184στ
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,056 μ.
Πηλός καστανόφαιος και εσιατερικά κοκκινω
πός. Σώζει τμήμα της βάσης και του κάτω μέρους 
του σώματος. Εξωτερικά καλύπτεται με μαύρο 
θαμπό γάνωμα, εκτός από μια ταινία στο κάτω 
μέρος του σώματος που έχει χρώμα κιτρινωπό. 
Πιθανόν της πρώιμης κορινθιακής περιόδου.

Ε99 Τμήμα του χείλους κορινθιακού κρατήρα 
1273, Πίν.  184γ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,24 μ.
Πηλός κίτρινος. Στην οριζόντια επιφάνεια σώ- 
ζεται εν μέρει η διακόσμηση, καθοίς τα χρώμα
τα έχουν απολεπιστεί. Διατηρείται όμως η χά
ραξη. Η διακόσμηση αποτελείται από μια ομά
δα από έξι ζιγκ ζαγκ γραμμές, εγκάρσιες στην 
επιφάνεια του χείλους, και από έλικες στα αρι

στερά, από όπου βγαίνει ένα τρίφυλλο ανθέ
μιο. Τχνη ιώδους χρώματος σώζονται στα φύλ
λα και τον πυρήνα του ανθεμίου. Μέση κοριν
θιακή περίοδος492 493.

Ε100 Τμήμα του πλακιδίου της λαβής κορινθια
κού κιονωτού κρατήρα 1432, Π ίν. 185α 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,052 μ.
Πηλός κίτρινος-πρασινιοπός, καθαρός. Τα χρώ
ματα της διακόσμησης απολεπισμένα. Σιόζεται 
μόνον ένας οφθαλμός που αποδίδεται εγχάρα
κτα και διατηρεί μαύρο γάνωμα, μάλλον από 
γοργόνειο. Μέση κορινθιακή περίοδος494 495.

Ε101 Θραύσμα κορινθιακού κρατήρα 1492, 
Πίν.  185β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,072 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Από την πα
ράσταση σώζονται η φτερούγα και η ουρά σφίγ
γας. Στα κενά του βάθους, τρεις ρόδακες. Χρή
ση χάραξης στους ρόδακες και τη φτερούγα της 
σφίγγας. Ιώδες χρώμα στη φτερούγα. Μέση κο
ρινθιακή περίοδος.

Ε102 Θραύσμα κορινθιακής οινοχόης 1489, 
Π ίν. 185γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,08 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Σώζει τμήμα του ώμου και 
μικρό μέρος της κοιλιάς. Στο κάτιυ μέρος, μαύρο 
θαμπό γάνωμα. Στο πάνω μέρος, στον ώμο του 
αγγείου, το μεγαλύτερο μέρος σειρήνας με ανοιγ
μένα τα φτερά. Το γάνωμα είναι αρκετά απολε
πισμένο. Χρήση χάραξης για τις φτερούγες και 
το κεφάλι της σειρήνας. Τέλη πρώιμης κορινθια
κής περιόδου41'".

Ε103 Θραύσμα κορινθιακής οινοχόης 1544, 
Πίν.  185δ 
Οικόπεδο 117

492. Ό.π., σ. 83-84. πίν. 89 και πίν. 57, αριθ. Α. 143.
493. Πρβλ. J.L. Benson.A/A 60 (1956), πίν. 75, εικ. 34, 35 και πίν. 76, εικ. 36. Τους κρατήρες αυτούς ο Benson τους αποδίδει 

στο εργαστήριο του Ζωγράφοι’ των Τριών Γυναικών, του οποίου χαρακτηριστικά είναι τα γοργόνεια στα πλακίδια των λαβών. 
Για το ζωγράφο και τα ε'ργα του κύκλου του, βλ. ό.π., σ. 226-228.

494. Το θραύσμα αυτά θα μπορούσε να σχετιστεί με το χείλος κρατήρα 1273/Ε99.
495. Corinth VII. II. αριθ. An. 117, An. 122, An. 127, πίν. 53.
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Ύψ. 0,06, πλ. 0,085 μ.
Πηλός κίτρινος. Προέρχεται από το μέσον περί
που του σώματος του αγγείου. Στο πάνω μέρος 
φέρει φολιδωτή διακόσμηση, ακολουθεί μια ται
νία και κάτω σώζεται το κεφάλι και τμήματα 
από τις φτερούγες μιας σειρήνας. Χρήση χάρα
ξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες της σειρή
νας και για την απόδοση των φολίδων. Πρώιμη 
κορινθιακή περίοδος.

Ε104 Θραύσμα κορινθιακής οινοχόης 1502, 
Πίν.  185ε 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,078 μ.
Πηλός φαιοκίτρινος. Εσωτερικά άβαφο. Προ
έρχεται από το κάτω μέρος του σώματος του αγ
γείου. Εξωτερικά, στο κάτω μέρος, ακτινωτό κό
σμημα. Το υπόλοιπο φέρει αραιό μαύρο, θαμπό 
γάνωμα. Πιθανόν της πρώιμης κορινθιακής πε
ριόδου496 497 498.

Ε105 Θραύσμα τριφυλλόστομης κορινθιακής οι- 
νοχόης 1488, Πίν.  185στ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,068 μ.
Πηλός κίτρινος. Σώζει τμήμα του χείλους και 
του ώμου. Με μαύρο θαμπό γάνωμα καλύπτο
νται ο λαιμός και το χείλος μέσα και έξω. Στον 
ώμο, επιμήκη φύλλα, τρία μαύρα και ένα κόκκι
νο εναλλάξ. Μέση κορινθιακή περίοδος49.

Ε106 Κορινθιακή μικροσκοπική όλπη 869, Σ χ έ δ. 
16, Π ίν. 186α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,075 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος. Συγκολλημένη και συ
μπληρωμένη μερικώς στο σώμα και σε τρία ση
μεία του χείλους. Τχνη μελανού γανώματος στο 
εσωτερικό του χείλους. Η εξωτερική επιφάνεια 
του αγγείου καλυπτόταν με παχύ στρώμα λευ
κού χρίσματος. Στο μέσον του σώματος, δύο πα

ράλληλες οριζόντιες καστανές γραμμές. 6ος αι
ώνας π.Χ.49Η.

Ε107 Κορινθιακή μικροσκοπική όλπη 885, Σ χ έ δ. 
16. Πίν.  186β 
Οικόπεδο 49
Ύψ. (χωρίς τη λαβή) 0,046, διάμ. χείλ. 0,025 μ. 
Πηλός κίτρινος. Ακέραιη. Βάση μικρή κυλινδρι
κή, σώμα σχεδόν σφαιρικό και χείλος που στρέ
φεται ελαφρά προς τα έξω. Μαύρο θαμπό γά
νωμα καλύπτει ολόκληρο το αγγείο εξωτερικά 
καθώς και την εσωτερική επιφάνεια του χεί
λους. Το γάνωμα είναι πολύ απολεπισμένο. Α' 
μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Ύστερη κορινθιακή 
περίοδος499 500.

Ε108 Τμήμα κορινθιακού αμφορίσκου 1341, 
Π ίν.186γ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,073, διάμ. βάσ. 0,04 μ.
Πηλός κίτρινος. Συγκολλήθηκε από δύο κομμά
τια και σο:ζει το κάτω μέρος του σώματος και τη 
βάση. Η βάση είναι μικρή κωνική. Στο κατώτερο 
τμήμα του σώματος, ακτινιοτό κόσμημα και πιο 
πάνω ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές. Μέση 
κορινθιακή περίοδος5"".

Ε109 Τμήμα κορινθιακού αμφορίσκου 1342, 
Πίν.  186δ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,063, διάμ. βάσ. 0,04 μ.
Πηλός κίτρινος με πυρήνα κοκκινωπό. Σώζει το 
κάτω μέρος του σαήιατος και τη βάση. Στη μορ
φή και τη διακόσμηση όμοιο με το τμήμα αμφο
ρίσκου 1341/Ε108. Μέση κορινθιακή περίοδος.

Ε110 Πώμα κορινθιακής πυξίδας 1340, Πίν.  
186ε
Οικόπεδο 117
Ύψ. (με τη λαβή) 0,033, διάμ. 0,105 μ.
Πηλός κίτρινος. Λείπουν μερικά τμήματα. Το

496. Το ακτινωτό κόσμημα αποτελεί το συνηθέστερο κόσμημα στο κάτω μέρος του σώματος των οινοχοών από την πρώιμη 
έως την ύστερη κορινθιακή περίοδο. Πρβλ. τις οινοχόες στο C o rin th  VII, II, πίν. 46-52.

497. Πρβλ. C V A , B ru x e lles , M u sé e s  R o ya u x  d 'A r t e t  d 'H is to ir e  3, πίν. 7, αριθ. 1 · C o rin th  VII, II, αριθ. An. 89, πίν. 54, αριθ. An. 
69, An. 73, πίν. 55, αριθ. An. 134, An. 135, An. 137. πίν. 52’ C o rin th  XIII, πίν. 21, αριθ. 147.5.

498. P e r a c h o ra  II, πίν. 117, αριθ. 2831.
499. C o rin th  XV, III, πίν. 69, αριθ. 1836· C o rin th  XIII, πίν. 52, αριθ. 338.2.
500. Payne, VC, αριθ. 1356, εικ. 166· C o rin th  XV, III, πίν. 66, αριθ. 1656· C o lle z io n e  C o llis a n i, αριθ. 146, πίν. 19.
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υπόλοιπο συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. Η 
πάνω επιφάνεια της λαβής καλύπτεται με μαύρο 
γάνωμα, εκτός από έναν κύκλο και το κέντρο 
του που έχουν μείνει στο χριόμα του πηλού. Η 
κατακόρυφη επιφάνεια της λαβής καλύπτεται 
με κόκκινο χρώμα. Η πάνω επιφάνεια του πού
ματος φέρει ανισοπαχείς ομόκεντρους κύκλους 
στο χρώμα του πηλού, μαύρους και κόκκινους. 
Στον παχύτερο, που έχει το χρώμα του πηλού, 
υπάρχουν δύο σειρές από στιγμές. Μέση κοριν
θιακή περίοδος501.

Ε120 Θραύσμα μελανόμορφου ενιαίου αμφο
ρέα 1376, Π ίν. 187δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σημείο της μετάβασης από τον ώμο στο λαιμό. 
Σώζεται μια ζώνη που όριζε το πάνω μέρος δια- 
κοσμητικής μετόπης. Η ζώνη αυτή φέρει διακό- 
σμηση με εναλλασσόμενα ανθέμια και άνθη λω- 
τού ορθά και αντίρροπα. Χρήση χάραξης και 
ιώδους χρώματος. Ανήκει στην Ομάδα Ε502. 550- 
540 π.Χ.

Ε121 Θραύσμα μελανόμορφου ενιαίου αμφο
ρέα 1453, Π ίν. 187α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,135 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος. Εσωτερικά άβαφο. 
Εξωτερικά σώζεται μια οριζόντια ζώνη, που 
όριζε πάνω τη διακοσμητική μετόπη, με μια δι
πλή σειρά ανθεμίων και λωτών εναλλάξ και 
αντίρροπα. Στο μέσον περίπου σώζεται από την 
παράσταση η αιχμή δόρατος. Ανήκει στην Ομά
δα Ε503. 550-540 π.Χ.

Ε122 Τμήμα του λαιμού και του χείλους αττικού 
μελανόμορφου αμφορέα 1528, Πίν.  187ε 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,084, διάμ. χείλ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται και η αρχή 
της μίας λαβής. Στο κάτω μέρος διατηρείται το 
τμήμα της μετόπης με μια σειρά από κισσόφυλ- 
λα και ανάμεσά τους στιγμές, καθώς επίσης και 
το πάνω μέρος γυναικείας (;) κεφαλής. Έ ργο 
του Ζιυγράφου του Λούβρου Ε6. 550-540 π.Χ.504.

Ε123 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1530, Πίν.  187η 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται μέρος του 
λαιμού και του ώμου, όπου τμήμα μετόπης δια
κοσμημένης στο πάνω μέρος της με μια σειρά 
από κισσόφυλλα. Από τη σκηνή της μετόπης σώ
ζεται το πάνω μέρος του κεφαλιού ανδρικής 
μορφής. Έ ργο του Ζωγράφου του Λούβρου Ε6. 
540-530 π.Χ.505.

Ε124 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1370, 
Πίν.  187στ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,051 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από την κοιλιά του αγγείου. Αριστερά σώζεται 
τμήμα του ποδιού ανδρικής μορφής με περικνη
μίδα και δεξιά τμήμα του κάτω μέρους γυναικεί
ας μορφής, και συγκεκριμένα ένα μικρό μέρος 
του ποδιού, που αποδίδεται με λευκό χρώμα, και 
μέρος του χιτώνα με διακόσμηση από φολίδες. 
Λευκό χρώμα εκτός από το πόδι της γυναικείας 
μορφής χρησιμοποιήθηκε για το περίγραμμα 
της περικνημίδας. Ιώδες χρώμα στο πάνω μέρος

501. C o rin th  XV, III, πίν. 64, αριθ. 1585,1586, πίν. 62, αριθ. 1053' Boardman - Hayes, T o cra  I, αριθ. 217, πίν. 15.
502. Πρβλ. C V A , T ü b in g e n , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  In s t itu ts  d e r  U n iv e rs itä t  2, πίν. 36' C V A , B er lin , A n t ik e n 

m u s e u m  5, πίν. 6 (του Ζωγράφου του Προμηθέα)- C V A , O x fo rd , A s h m o le a n  M u se u m  3, πίν. 2' C V A , T h e  M e tr o p o lita n  M u se u m  o f  

A r t  4, πίν. 14. Πρβλ. επίσης και την οινοχόη του Ζωγράφου του Άμαση (A th e n ia n  A g o ra  XXIII. πίν. 66, αριθ. 681). Για την Ομά
δα Ε, βλ. J.D. Beazley, B S A  32 (1931/32), σ. 3 κ.ε.· Beazley,A B V ,  ο. 133 κ.ε.· Boardman, A B V ,  σ. 67 κ.ε.

503. Πρβλ. C V A , H a n n o v e r  1, K e s tn e r  M u s e u m ,  πίν. 8' C V A , T h e M e tr o p o lita n  M u se u m  o f  A r t  3, πίν. 13, αριθ. l· C V A , L o s  

A n g e le s , C o u n ty  M u se u m  o f A r t  1, U S A  18, πίν. 3 (του Ζωγράφου του Kassel 1674)· C V A , C h iu s i  1, M u se o  A r c h e o lo g ic o  N a z io n a le ,  

I ta lia  59, πίν. 15.
504. Για τον Ζωγράφο του Λουβρου F6, βλ. Τιβέριος, Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  σ. 94 κ.ε. Για το μοτίβοτων κισσόφυλλων στη 

διακόσμηση της μετόπης αμφορέων στα όψιμα έργα του ζωγράφου, βλ. ό.π., σ. 101 κ.ε.
505. Πρβλ. C V A , M a in z ,  R ö m is c h -G e n n a n is c h e s  Z e n tr a lm u s e u m  1, πίν. 31, αριθ. 1-2' A th e n ia n  A g o ra  XXIII, αριθ. 55 και 59.
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του χιτώνα και στην περικνημίδα. Χρήση χάρα
ξης στην περικνημίδα και τη διακόσμηση του 
χιτώνα, στις φολίδες και την παρυφή του. Γύρω 
στο 540 π.Χ.506.

Ε125 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1371, 
Πίν.  187ζ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,052 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από την κοιλιά του αγγείου. Δεξιά σώζεται το 
κάτω μέρος γυναικείας μορφής με χιτώνα και 
ιμάτιο και αριστερά τμήμα του στήθους, τοον 
γλουτών και το ένα χέρι πολεμιστή. Χρήση χά
ραξης για την απόδοση των λεπτομερειών του 
θιόρακα του πολεμιστή και των παρυφών των εν
δυμάτων της γυναικείας μορφής. Ιώδες χρώμα 
στο χιτώνα και ίχνη λευκού επίθετου στο ιμάτιο. 
Γύρω στα 540-530 π.Χ.

Ε126 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1450, 
Π ίν. 188α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,11 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στο πάνω μέρος δια- 
κρίνεται η ρίζα της μιας λαβής, ενώ στο κάτω σώ
ζεται τμήμα οριζόντιας ταινίας από ιιόδες χρώμα. 
Αριστερά, τμήμα μετόπης όπου σιόζεται το πόδι 
καθίσματος (;) σε μορφή λεοντοπόδαρου. Εσω
τερικά άβαφο. 530-520 π.Χ.

Ε127 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1451, 
Πίν.  188β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,068 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Σώζεται τμήμα μετόπης όπου 
διατηρείται το πόδι και η ουρά σατύρου. 530- 
520 π.Χ.

Ε128 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1452, 
Πίν.  188γ 
Οικόπεδο 49

Πλ. 0,105 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Συγκολλήθηκε από δύο κομ
μάτια. Εσωτερικά άβαφο. Στην εξωτερική επι
φάνεια σώζεται μέρος της παράστασης με το γά- 
νωμα και τα χρώματα αρκετά απολεπισμένα. 
Αριστερά, μια κατακόρυφη ζώνη, που ορίζει τη 
μετόπη, με δύο σειρές από κισσόφυλλα. Δεξιά, 
τμήμα του σοόματος μορφής με ασπίδα και δόρυ. 
Στην ασπίδα ως επίσημα είχε πόδι που αποδι
δόταν με λευκό επίθετο χριόμα, το οποίο τώρα 
έχει εκπέσει, Με το ίδιο χρώμα αποδίδονταν 
και οι μικροί κύκλοι στην άντυγα της ασπίδας. 
Μπροστά από τη μορφή αυτή σώζεται το πάνω 
μέρος μιας δεύτερης, γυναικείας, που φοράει 
χιτώνα και ιμάτιο. Στην παρυφή του ιματίου, 
ίχνη από ρόδακες με τρεις στιγμές από λευκό 
ίσως χριόμα που απολεπίστηκε καθώς και μαί
ανδρος. Χρήση χάραξης στην άντυγα της ασπί
δας, στις παρυφές και τις πτυχιύσεις των ενδυ
μάτων καθώς και στις λεπτομέρειες του κεφα
λιού της γυναικείας μορφής. Τελευταίο τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε129 Τμήμα αττικού μελανόμορφου αμφορέα 
1295, Πίν.  188δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,091 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους, του λαιμού, του ώμου και η μία τρίδυμη 
λαβή. Ο λαιμός και το χείλος εσωτερικά και 
εξωτερικά φέρουν μαύρο στιλπνό γάνωμα πλην 
της πάνω οριζόντιας επιφάνειας του χείλους 
που έχει μείνει στο χριόμα του πηλού. Οι ακμές 
του χείλους εσωτερικά και εξωτερικά ορίζονται 
από μια ιοόδη γραμμή. Η ζιύνη του λαιμού διακο
σμείται με μια σειρά από ορθά και ανάστροφα 
ανθέμια και λωτούς εναλλάξ που συνδέονται 
μεταξύ τους με αλυσιδωτό κόσμημα. Ο λαιμός 
ξεχωρίζει από τον ώμο με μια αυλάκωση που 
φέρει ιιόδες χρώμα. Στα μικρά τμήματα του 
ώμου που σώζονται διατηρείται διακόσμηση με

506. Για παρόμοια απόδοση του χιτώνα με φολίδες, πρβλ. τη γυναικεία μορφή πίσω από το άλογο στον αμφορε'α τΰπου Β, του 
Ζωγράφου του Swing (C V A , S c h lo s s  F a sa n er ie  1, D e u ts c h la n d  11, πίν. 3, 2) επίσης, το χιτώνα της Αθηνάς στον αμφορε'α του Ζω
γράφου του Princeton (C V A , N o rd h e in -W e s tfa le n  1, D ü s s e ld o tf  -K re fe ld  -N e u s s . , D e u ts c h la n d  49, πίν. 35, αριθ. 1), αλλά και τον πέ- 
πλο της Ειλειθυίας στον αμφορέα της Βοστώνης με τη γέννηση της Αθηνάς ( C V A , M u se u m  o f F in e A r t s ,  B o s to n  1, U S A  14, πίν. 5). 
Επίσης, το χιτώνα της Ελένης στον αμφορέα του Λυδου (Boardman./lßK εικ. 67).
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στενά επιμήκη φυλλάρια ακτινωτά διατεταγμέ
να, τα οποία χωρίζονται μεταξύ του με λεπτές 
γραμμές μαύρου και ιοίδους χρώματος εναλ
λάξ. Χρήση χάραξης στους λωτούς, τους πυρή
νες των ανθεμίων και στο αλυσιδωτό κόσμημα. 
Γύρω στο 530 π.Χ.5"7.

Ε130 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1296, Π ίν. 188ε 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,15 μ.
Πηλός κόκκινος-καστανωπός, καθαρός. Συ
γκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Σώζονται τμήμα 
του χείλους και του λαιμού. Το χείλος μέσα και 
έξω καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα, 
εκτός από την πάνω οριζόντια επιφάνεια που 
έχει μείνει άβαφη. Από τη ζώνη του λαιμού σώ
ζονται ανθέμια και λωτοί που θα πρέπει να ήταν 
διατεταγμένα ορθά και ανάστροφα, όπως στο 
λαιμό του αμφορέα 1295/Ε129, αλλά έχουν δια
φορετική μορφή. Οι κάλυκες και τα φύλλα των 
λωτών είναι πιο χοντρά, ενώ τα φύλλα των ανθε
μίων είναι αρκετά πλατιά και ενώνονται μεταξύ 
τους. Μπορούν να συγκριθούν με αυτά στους αμ
φορείς του Ζωγράφου του Βατικανού 365507 508 509 510 511 και 
του Ζωγράφου του Άμαση5"λ 540-530 π.Χ.

Ε131 Τρία θραύσματα αττικού μελανόμορφου 
αμφορέα 1327, Π ίν. 189α 
Οικόπεδο 117
α. Ύ ψ. 0,065, πλ. 0,125, β. ύψ. 0,08, πλ. 0,085, 
γ. ύψ. 0,06, πλ. 0,05 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Και τα τρία προέρ
χονται από τον ώμο του αγγείου. Τα θραύσματα 
α. και γ. ανήκουν στη μια όψη, ενώ το β. στη δεύ
τερη. Στο πάνω μέρος του ώμου, προς το λαιμό, 
επιμήκη φυλλάρια, εναλλάξ ένα μαύρο και ένα 
ιώδες, που χωρίζονται μεταξύ τους με λεπτές

γραμμές. Η παράσταση είναι ενταγμένη σε δύο 
στενές ζώνες που διακοσμούσαν τον ώμο του 
αμφορέα στις δύο όψεις. Στο θραύσμα α. σώζε
ται αριστερά το μεγαλύτερο τμήμα ενός ιππέα 
που είναι στραμμένος προς τα αριστερά' ακο
λουθεί μια μορφή με χιτοίνα και ιμάτιο και μια 
δεύτερη γυμνή ανδρική, της οποίας το σώμα εί
ναι στραμμένο προς τα δεξιά αλλά στρέφει το 
κεφάλι προς τα αριστερά. Στο άκρο δεξιά σώζε
ται η ουρά ενός δεύτερου αλόγου που θα ήταν 
στραμμένο προς τα δεξιά. Το θραύσμα γ. ανήκει 
στο άκρο δεξί σημείο της ζώνης της όψης αυτής 
και σώζει το μεγαλύτερο μέρος γυναικείας μάλ
λον μορφής που κάθεται σε βράχο. Φοράει χι
τώνα και ιμάτιο και στο χέρι κρατάει άνθος. Χά
ραξη για τις λεπτομέρειες και τις πτυχώσεις των 
ενδυμάτων. Ιώδες χρώμα στη χαίτη του αλόγου 
και στα ιμάτια. Το θραύσμα β. προέρχεται από 
το άκρο της ζώνης στην άλλη όψη του αγγείου 
και σώζει το μεγαλύτερο μέρος ενός αλόγου με 
τον ιππέα στραμμένο προς τα αριστερά. Το πέ
ρας της ζώνης στα δεξιά ορίζεται με μια κατα- 
κόρυφη ταινία από ιώδες χρώμα. Χρήση χάρα
ξης για τις λεπτομέρειες και ιώδους χρώματος 
στη χαίτη του αλόγου. Ο ζωγράφος του αγγείου 
είναι αυτός που ζωγράφισε και την υδρία 3793 
του Εθνικού Μουσείου της Φλωρεντίας5111. Γύρω 
στα 530-520 π.Χ.3'1.

Ε132 Θραύσμα παναθηναϊκού αμφορέα 1369, 
Π ίν. 189β 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,045 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος, κοντά στον ώμο, και 
από την παράσταση αρματοδρομίας σώζονται 
τα ηνία, τα άκρα χέρια του ηνιόχου και το μαστί- 
γιο. 530-520 π.Χ.

507. Η διακόσμηση αυτή στο λαιμό μπορεί να συγκριθεί με παρόμοιες κυρίως σε αγγεία των ζωγράφων του Λυσιππίδη και 
του Αντιμε'νη· C V A , O x fo r d , A s h m o le a n  M u se u m  3, πίν. 9- C V A , T h e M e tr o p o lita n  M u se u m  o f  A r t  4. πίν. 22 (του Ζωγράφου του 
Χοίρου)· C V A . T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  In s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t 3, πίν. 2, αριθ. 1-2· C V A , M ü n c h e n ,  

A n tik e n s a m m lu n g e n  8, πίν. 363, αριθ. 4.
508. C V A , M ü n c h e n ,A n tik e n s a m m lu n g e n  7, πίν. 339. Πρβλ. επίσης και τα αγγεία C V A , H e id e lb erg , U n iv e rs itä t 4, πίν. 145, αριθ. 

4 και C V A , A d r ia  2, M u se o  A rc h e o lo g ic o  N a z io n a le ,  πίν. 4, αριθ. 4.
509. D. Von Bothmer, T h e A m a s is  P a in te r a n d  h is  W o rld , Νε'α Υόρκη/Λονδίνο 1985, αριθ. 24. ο. 131 και αριθ. 25, ο. 134.
510. C V A , F iren ze , M u se o  N a z io n a le  5, III Η, πίν. 19.
511. Πρβλ. επίσης τη σύνθεση στον ώμο της υδρίας της Νεάπολης (C V A , N a p o li ,  M u se o  N a z io n a le  1, πίν. 39,4) και της υδρίας 

του Leiden (C V A , L e id e n , R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  1, III Η, πίν. 12, αριθ. 1).
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Ε133 Θραύσμα παναθηναϊκού αμφορέα 1323,
Πίν.  189γ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,034, πλ. 0,043 μ.
Πηλός φαιός-ρόδινος. Αριστερά σώζεται τμήμα 
του κιονίσκου και δίπλα τα γράμματα Ν Α: 
[ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕ] Ν Α [ΘΑΩΝ]. Τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Ε134 Θραύσμα παναθηναϊκού αμφορέα 1454, 
Πίν.  187γ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,073 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος του αγγείου. Στον ώμο, 
επιμήκη φύλλα, εναλλάξ μαύρα και ιώδη, που 
χωρίζονται μεταξύ τους με λεπτές γραμμές. Από 
την παράσταση σώζονται, δεξιά, το μεγαλύτερο 
μέρος της κεφαλής και ο ώμος ενός γενειοφό- 
ρου άνδρα που φοράει στα μαλλιά ταινία. Στο 
υπόλοιπο, το πάνω μέρος δύο αντωπών πυκτών. 
Χρήση χάραξης για τις ανατομικές λεπτομέρει
ες και ιώδους χρώματος για τις γενειάδες και τις 
ταινίες στα κεφάλια των μορφιάν. Τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ.512 513 *.

Ε135 Θραύσμα παναθηναϊκού αμφορέα 1455, 
Πίν.  189δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ιόμο του αγγείου. Πάνω, επιμήκη φύλλα, εναλ
λάξ μαύρα και κόκκινα, που χιορίζονται μεταξύ 
τους με λεπτές γραμμές. Κάτω διακρίνεται το 
πάνω μέρος της κεφαλής γυναικείας μάλλον 
μορφής με τα μαλλιά χτενισμένα σε κρωβύλο 
και δεξιά στο βάθος αντικείμενο κυκλικού σχή
ματος με σταυροειδείς χαράξεις. 490-480 π.Χ.

Ε136 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1533,Π ίν. 189ε 
Οικόπεδο 49

Ύψ. 0,072 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται το μεγαλύ
τερο μέρος ασπίδας με επίσημα τρίποδα. Ιιάδες 
χρώμα στην άντυγα. Γύρω στο 550 π.Χ.

Ε137 Τρία θραύσματα μελανόμορφου αμφορέα 
1375, Πίν.  190α 
Οικόπεδο 117
Ύψ. α. 0,093, β. 0,06, γ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκαν από 
μικρότερα κομμάτια. Από την παράσταση σώζο
νται: α. Το κάτω μέρος γυμνής ανδρικής μορ
φής, που κινείται προς τα δεξιά, καθώς και τα 
πόδια και ο γλουτός μιας άλλης προς τα αριστε
ρά. β. Τμήμα του κορμού μιας μορφής ντυμένης 
με ιμάτιο και μπροστά της το πάνω μέρος γυμνής 
ανδρικής μορφής σε μικρότερη κλίμακα (δού
λος). γ. Τροχός άρματος και το πόδι ανδρικής 
μορφής (πολεμιστή) που ετοιμάζεται να επιβι
βαστεί. 540-530 π.Χ.

Ε138 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1317, Π ίν. 190β 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,065, πλ. 0,078 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτιο μέρος του σώματος του αγγείου. Από την 
παράσταση σοάζεται το πόδι ανδρικής μορφής 
και δεξιά χαμηλά, τμήμα του μηρού και του γλου
τού αμαζόνας με χιτωνίσκο515. Χρήση χάραξης, 
λευκού και ιώδους χρώματος. 530-520 π.Χ.

Ε139 Δύο θραύσματα αττικού μελανόμορφου 
αμφορέα 1318, 1319, Π ίν. 190γ 
Οικόπεδο 117
α. Ύψ. 0,057, πλ. 0,09, β. ύψ. 0,057, πλ. 0,066 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός, α. Προέρχεται από 
το σημείο του σώματος κοντά στον ώμο. Από την 
παράσταση σώζεται αριστερά τμήμα του προ
σώπου μιας μορφής. Στο κέντρο, το πάνιο μέρος 
μιας άλλης μορφής που βρίσκεται αντιμέτωπη 
με την πρώτη. Φοράει χιτώνα, του οποίου η πα-

512. Πρβλ. τα κεφάλια των νέων στον πυθμένα του πινακίου του Ζωγράφου του Ready (CVA, L e id e n , R ijk s m u s e u m  van  

O u d h e d e n  2, III Η, πίν. 70, αριθ. 1) και τους πύκτες στη στάμνο του Ζωγράφου του Michigan (Beazley.ARK σ. 343, αριθ. 2).
513. Στη σκηνή η αμαζόνα θα πρέπει να εικονιζόταν νεκρή, καθώς η θέση του κορμιού της δείχνει ότι ήταν πεσμένη κάτιο και

όχι όπως συνήθως με λυγισμένα τα γόνατα. Για το μοτίβο αυτό, βλ. D. von Bothmer, Αm a z o n s  in G r e e k A r t , Οξφόρδη 1957, πίν.
10, 15,19. Πρβλ. επίσης το μοτίβο Ηρακλή-Αμαζόνας στη στάμνο CVA, L e id e n , R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  1, πίν. 18 της Ομά
δας του Toronto 305.
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ρυφή στο λαιμό αποδίδεται με επάλληλες χαρά
ξεις και διακοσμείται με μικρούς κύκλους από 
ιώδες χρώμα. Στο κεφάλι φοράει πέτασο. Δε
ξιά σοάζεται ο λαιμός και η χαίτη αλόγου από άρ
μα. β. Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. 
Από την παράσταση σώζεται τμήμα ανδρικής 
μορφής από το στήθος μέχρι την αρχή των μη
ρών. Είναι στραμμένη προς τα δεξιά, προτείνει 
το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατάει δόρυ. 
Πίσω από τη μορφή αυτή σώζεται τμήμα από το 
ένδυμα μιας άλλης μορφής. Χρήση χάραξης για 
τις ανατομικές λεπτομέρειες και κάδους χρώμα
τος για τη διακόσμηση των ενδυμάτων. Πρόκει
ται για σκηνή προετοιμασίας άρματος. Ανήκει 
στην Ομάδα του Λεάγρου. 520-510 π.Χ.

Ε140 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1457, 
Πίν.  191α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,098 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Το γάνωμα και τα χρώματα 
της διακόσμησης έχουν απολεπιστεί σε μεγάλο 
βαθμό. Συγκολλήθηκε από έξι κομμάτια. Από 
την παράσταση διακρίνονται τα καπούλια αλό
γων, ηνία και το πάνω μέρος ανδρικής μορφής 
που φέρει στεφάνι δάφνης στο κεφάλι, φοράει 
χιτοάνα και κρατάει κιθάρα. Μεγάλη χρήση χά
ραξης και ιώδους χριόματος στο χιτοάνα της μορ
φής και στην κιθάρα. Πρόκειται προφανοάς για 
παράσταση Απόλλθ3νος. Τελευταίο τέταρτο του 
6ου αιώνα π.Χ.

Ε141 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1320. Πίν.  190δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,035, πλ. 0,055 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Από την παράσταση σώζε
ται το κεφάλι σατύρου, που βλέπει προς τα δε
ξιά, καθοάς και τμήμα κέρατος το οποίο θα πρέ
πει να κρατούσε ο σάτυρος. Χάραξη για τις ανα
τομικές λεπτομέρειες, ιώδες χρώμα για τα μαλ
λιά και τα γένια του σατύρου και λευκό για το 
κέρας. Γύρω στα 530-520 π.Χ.

Ε142 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου αμφο
ρέα 1321. Π ίν. 190ε 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,066, πλ. 0,092 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την

κοιλιά του αγγείου. Από την παράσταση της μετό
πης σώζονται τα καπούλια αλόγου και το χέρι γυ
ναικείας μάλλον μορφής. Γύρω στα 520-510 π.Χ.

Ε143 Θραύσμα μελανόμορφου αμφορέα 1456, 
Πίν.  187β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,071 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από την κοιλιά του αγγείου. Από την παράσταση 
στο σώμα του αγγείου σώζεται το πάνω μέρος 
δύο αντίνωτων γυναικείων μορφοάν. Χρήση χά
ραξης για την απόδοση των ανατομικών λεπτο
μερειών και των πτυχώσεων των ενδυμάτων. Τέ
λη του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε144 Η βάση και τμήμα του κάτω μέρους του 
σοάματος αμφορέα 1444, Πίν.  191 β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,068 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η βάση καλύπτεται με 
μαύρο γάνωμα. Η κάτω επιφάνειά της είναι άβα
φη. Το σωζόμενο μέρος του σοάματος του αγγείου 
εσωτερικά είναι άβαφο, με οπή στον πυθμένα, 
ενώ εξωτερικά φέρει ακτινωτό κόσμημα. Τελευ
ταίο τέταρτο του 6ου αιοάνα π.Χ.

Ε145 Θραύσματα αττικού μελανόμορφου κιο- 
νωτού κρατήρα 1292α-ε, Π ίν. 191γ-στ 
Οικόπεδο 117 
Πηλός κόκκινος, 
α. Ύψ. 0,125, πλ. 0,255 μ.
Προέρχεται από το πάνο) μέρος τους σοάματος 
του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό γάνω- 
μα. Εξωτερικά στον ώμο, στο μέσον, επιμήκη 
φύλλα ένα μαύρο και ένα ιώδες εναλλάξ, ενώ 
προς τα δεξιά ανά ένα φύλλο και ένα κενό εναλ
λάξ. Από την παράσταση σώζεται αριστερά το 
πάνω τμήμα δύο αντωπών ανδρικοάν ιματιοφό- 
ρων μορφοάν σε στάση συνομιλίας. Δεξιά, το κε
φάλι, η ράχη και η ουρά ενός λιονταριού που 
στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Χρήση χάρα
ξης για την απόδοση των ανατομικοάν λεπτομε
ρειών στο λιοντάρι και τις μορφές και για την 
απόδοση το^ν πτυχώσεων και των παρυφών των 
ιματίων. Ιοάδες χρώμα στη χαίτη του λιονταριού, 
στα μαλλιά και το ιμάτιο της αριστερής μορφής, 
β. Ύψ. 0,07, πλ. 0,08 μ.
Προέρχεται από το πάνω μέρος του αγγείου. 
Στο πάνω μέρος του θραύσματος σώζονται γλωσ- 
σοειδή φύλλα, που διακοσμούσαν τον οάμο του
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κρατήρα. Από την παράσταση σώζεται το πάνω 
μέρος δυο μορφών. Δεξιά, μια γυναικεία της 
οποίας λείπει το πρόσωπο και μέρος του στή
θους. Έ χει μακριά μαλλιά που πέφτουν σε πλο
κάμους πίσω και μπροστά. Στο κεφάλι φοράει 
ταινία και είναι ντυμένη με χιτώνα. Πίσω από 
τη μορφή αυτή βρίσκεται μια ανδρική που φο
ράει χιτώνα με διακόσμηση από ημικυκλικές 
χαράξεις στην παρυφή του λαιμού. Χρήση χά
ραξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες και τα 
περιγράμματα των μαλλιών και των ενδυμάτων. 
Ιοδδες χρώμα σώζεται στα μαλλιά της ανδρικής 
μορφής και στην ταινία στο κεφάλι της γυναι
κείας.
γ. Ύψ. 0,065, πλ. 0,09 μ.
Προέρχεται από το σημείο κοντά στη λαβή. Στο 
πάνω δεξί άκρο σώζεται το σημείο της γένεσης 
της λαβής. Από την παράσταση σώζεται η μια 
φτερούγα και ένα μικρό μέρος της ουράς που
λιού. Χάραξη για τη δήλωση των λεπτομερειών 
και κύδες χρώμα στη μεσαία λωρίδα της φτε- 
ρούγας.
δ, ε. Ύψ. 0,065, πλ. 0,14 μ.
Σε αυτά ο πηλός έχει και αποχρώσεις καστανές 
από αποτυχημένο ψήσιμο ή από καύση. Το 
θραύσμα αποτέλεσαν τρία κομμάτια που κόλλη
σαν μετά την καταγραφή τους. Προέρχεται από 
τον ώμο του κρατήρα. Στον ώμο, γλωσσοειδή 
φύλλα. Το γάνωμα είναι πολύ απολεπισμένο και 
τα υπολείμματα της παράστασης διακρίνονται 
κυρίως από τις βαθιές χαράξεις. Αριστερά σώ
ζεται το κεφάλι μορφής με κράνος και ένα μικρό 
τμήμα της άντυγας ασπίδας. Πίσω από τη μορφή 
αυτή σώζεται ένα μικρό τμήμα του κράνους μιας 
δεύτερης, ενώ στο άκρο δεξιά το πάνω μέρος 
του κεφαλιού μιας τρίτης. Όλες οι μορφές έχουν 
κατεύθυνση προς τα αριστερά.
Ο κρατήρας 1292 (α-ε) είναι έργο του Ζωγρά
φου του Αούβρου Ρ6514. Στην κύρια όψη έχουμε 
σκηνή οπλισμού πολεμιστή515 και στην πίσω δύο 
νέους σε συνομιλία που πλαισιώνονται από δύο 
λιοντάρια"16. Κάτω από τις λαβές, ένας αετός517. 
550-540 π.Χ.

Ε146 Θραύσματα αττικού μελανόμορφου κιο-
νωτού κρατήρα 1292στ-ι, Π ίν. 192
Οικόπεδο 117
Πηλός κόκκινος.
στ. Ύψ. 0,15, πλ. 0,145 μ.
Συγκολλήθηκε από δύο κομμάτια. Προέρχεται 
από το κάτω μέρος του σώματος του αγγείου και 
σιόζει τμήμα της παράστασης: το κάτω μέρος 
τους σώματος δύο αντωπών μορφών, μιας γυ
μνής ανδρικής στα δεξιά και μιας γυναικείας 
που φοράει χιτώνα στα αριστερά. Ανάμεσα στις 
μορφές, τμήμα ιματίου που πιθανόν ανήκει στη 
γυναικεία μορφή. Στο κάτω αριστερό άκρο σώ
ζεται τμήμα του ποδιού μιας τρίτης μορφής, 
ζ. Ύψ. 0,125, πλ. 0,137 μ.
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. Από 
την παράσταση σοόζεται μέρος διονυσιακής 
σκηνής. Δεξιά, ο κορμός γενειοφόρου σατύρου 
που βλέπει αριστερά. Στο μέσον, το μεγαλύτερο 
μέρος μιας μορφής με μακριά μαλλιά σε κομβό- 
σχημους πλοκάμους, ντυμένης με χιτώνα και 
ιμάτιο. Η μορφή αυτή πρέπει να είναι ο Διόνυ
σος. Αριστερά σοίζεται το ένα πόδι, οι γλουτοί 
με την ουρά και το χέρι ενός δεύτερου σατύρου 
σε έντονη κίνηση. Χρήση χάραξης για τις ανατο
μικές λεπτομέρειες, τις πτυχώσεις και τα περι
γράμματα των ενδυμάτων. Ίχνη ιώδους χρώμα
τος στη γενειάδα του σατύρου και σε ορισμένα 
σημεία του χιτώνα του Διονύσου, 
η. Ύψ. 0,108, πλ. 0,075 μ.
Προέρχεται από το κάτω μέρος του σώματος του 
αγγείου. Από την παράσταση σώζεται το κάτω 
μέρος σατύρου (στο αριστερό άκρο διακρίνο- 
νται ίχνη της ουράς του) με λυγισμένα τα πόδια 
που επιτίθεται σε μαινάδα. Το μεγαλύτερο τμή
μα του κάτω μέρους του σώματος της μαινάδας, η 
οποία φοράει χιτώνα και ιμάτιο, σώζεται στο δε
ξί μέρος του θραύσματος. Χρήση χάραξης για 
την απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών και 
των πτυχώσεων των ενδυμάτων. Ίχνη ιώδους 
χρώματος στα ενδύματα της μαινάδας.
Θ.Ύψ. 0,042, πλ. 0,12 μ.
Προέρχεται από το κάτω μέρος του σοψιατος του

514. Βε8ζ1 εγ,ΛΒΥ, σ. 123 κ.ε.· ο ίδιος, ΡαιχιΙίροηιβηα, σ. 50 κ.ε. Για τα χαρακτηριστικά και το έργο του ζωγράφου, βλ. Τιβέ- 
ριος, Μελανόμορφη κεραμική, σ. 34 κ.ε.

515. Για το θέμα αυτό στα έργα του ζωγράφου, βλ. Τιβέριος, Μελανόμορφη κεραμική, σ. 98.
516. Ό.π., σ. 48 κ.ε.
517. Ό.π., σ. 32 κ.ε.
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αγγείου. Από την παράσταση σώζονται τα πόδια 
μιας μορφής σε διασκελισμό και στο αριστερό 
άκρο ίχνη μιας δεύτερης μορφής, 
ι. Ύψ. 0,07, πλ. 0,056 μ.
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου. Σώζεται 
τμήμα του κορμού γυναικείας πιθανόν μορφής. 
Φοράει χιτώνα με ελαφρά λοξές πτυχές, διακο
σμημένο με μια οριζόντια ταινία με εγχάρακτα 
χιαστί κοσμήματα. Δεξιά σοιζεται τμήμα μιας 
δεύτερης μορφής.
Ο κρατήρας 1292 (στ-ι) προέρχεται από το εργα
στήριο του Λυδού518. Στη μια όψη έχουμε διονυ
σιακή σκηνή και στην άλλη πιθανόν αναχοίρηση 
πολεμιστή. 550-540 π.Χ.

Ε147 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 1303, Π ίν. 193α 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,06, πλ. 0,08 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Η εσωτερική επιφάνεια απο
λεπισμένη. Αρκετά απολεπισμένο και το γάνωμα 
της διακόσμησης στην εξωτερική επιφάνεια. Σώ- 
ζεται το πάνω μέρος δύο πολεμιστών. Αυτός που 
βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο κρατάει ασπίδα 
και φέρει κράνος αττικού τύπου, ενώ ο δεύτερος 
κορινθιακού. Χρήση χάραξης για τη δήλωση των 
λεπτομερειών και ιώδους χρώματος στο λοφίο 
του κράνους και στην άντυγα της ασπίδας. Γ' τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε148 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 1304, Π ίν. 193β 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,102, πλ. 0,078 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Το γάνωμα αρκετά απολε
πισμένο. Από την παράσταση σώζεται το κάτω 
μέρος πολεμιστή που φοράει κοντό χιτωνίσκο 
και κρατάει ασπίδα. Ο πολεμιστής ετοιμάζεται 
να ανέβει σε άρμα. Στο αριστερό άκρο του θραύ
σματος και μπροστά από τη μορφή σώζεται μέ
ρος του τροχού άρματος. Με βαθιές χαράξεις

δηλώνονται οι ανατομικές λεπτομέρειες στα πό
δια, το περίγραμμα των περικνημίδων και του 
τροχού, η άντυγα της ασπίδας και η παρυφή του 
χιτωνίσκου. Τ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε149 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 810, Π ίν. 193γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,163 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Η εσωτε
ρική επιφάνεια φέρει μαύρο γάνωμα αρκετά 
απολεπισμένο. Στην εξωτερική επιφάνεια σώ
ζεται μέρος της παράστασης. Το κάτω μέρος κα
λύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα και πιο πά
νω, δύο ιώδεις γραμμές και μία μαύρη ανάμεσά 
τους αποτελούν το κάτω πέρας της μετόπης. Λί
γο ψηλότερα, μια γραμμή από αραιό γάνωμα 
αποτελείτο έδαφος όπου πατούν οι μορφές. Δε
ξιά, κατακόρυφη ζώνη με δύο σειρές φύλλων 
κισσού και ανάμεσά τους, μια λεπτή μαύρη 
γραμμή. Από τις μορφές σώζεται δεξιά το κάτω 
μέρος μιας γυναικείας που φοράει χιτώνα και 
ιμάτιο. Τα γυμνά της πόδια με λευκό επίθετο 
χρώμα. Ο χιτιόνας είναι μαύρος και διακοσμεί
ται με τρεις εξάφυλλους ρόδακες, το κέντρο των 
οποίων αποδίδεται με κόκκινο και τα φύλλα με 
λευκό επίθετο χρώμα. Η παρυφή του χιτώνα, 
που δημιουργεί ουρά προς τα πίσω, αποδίδεται 
με ιώδες χρώμα όπως και το ιμάτιο. Χρήση χά
ραξης για τις παρυφές του ιματίου και του χιτώ
να καθώς και για τις λεπτομέρειες των ποδιών. 
Αριστερά σώζεται το πόδι του Ερμή από την 
κνήμη και κάτω που φοράει φτερωτό σανδάλι. 
Το φτερό του σανδαλιού αποδίδεται με ιώδες 
χρώμα και χάραξη. 530-520 π.Χ.519.

Ε150 Τμήμα μελανόμορφου αττικού κιονωτού 
κρατήρα 820, Π ίν. 193δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,175 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός με γκρίζο πυρήνα. 
Προέρχεται από τον ώμο του αγγείου. Συγκολ-

518. Πρβλ. ενδεικτικά το κεφάλι του σατΰρου στο όστρακο 1292ζ με αυτά στα παρακάτω ε'ργα του Λυδου: στον αμφορέα 
C10634 του Λουβρου (Μ. Τιβέριος, Ο / Ι ν δ ό ς  κ α ι  το  έ ρ γ ο  τ ο ν ,  Αθήνα 1976, πίν. 10) και στην κύλικα του Μουσείου Ηρακλείου 
αριθ. 217 (ό.π., πίν. 16). Για τον Λυδό, βλ. Beazley, D e v e lo p m e n t,  σ. 41 κ.ε. και Τιβέριος, Ο Λ υ ό ό ς  κ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ,  Αθήνα 1976.

519. Για τη διακόσμηση του χιτώνα, βλ. C V A , M ü n c h e n . M u se u m  A n t ik e r  K le in k u n s t  7, πίν. 348, του ζωγράφου του Λονδίνου 
Β174 και πίν. 360 του Ζωγράφου της Αιώρας· C V A . B erlin  5, πίν. 18 του Ζωγράφου του Λονδίνου Β174.
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λήθηκε από τρία κομμάτια. Το γάνωμα έχει απο
λεπιστεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα η πα
ράσταση να είναι δυσδιάκριτη. Στην εσωτερική 
επιφάνεια έφερε μαύρο γάνωμα. Στην εξωτερι
κή, στον οίμο, γλωσσοειδές κόσμημα. Από την 
παράσταση που υπήρχε στο σώμα του αγγείου 
σώζεται αριστερά το κεφάλι και τμήμα του ώμου 
ανδρικής μορφής στραμμένης προς τα δεξιά, 
ενώ στο άκρο δεξί μέρος του θραύσματος, τμήμα 
του κεφαλιού και του στήθους γυναικείας μάλ
λον μορφής στραμμένης προς τα αριστερά, με το 
χέρι τεντωμένο μπροστά κρατώντας κάποιο 
αντικείμενο. Μπροστά από την ανδρική μορφή 
σώζεται το πάνω μέρος βακτηρίας (;). Τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ.

Ε151 Τμήμα του πλακιδίου της λαβής μελανό
μορφου κιονωτού κρατήρα 812, Π ίν. 193ε 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,102 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Σώζεται στο με
γαλύτερο μέρος του. Στις δύο πλευρές ζεύγος 
γραμμών πλαισιώνει ένα φυτικό κόσμημα από 
ένα κεντρικό ανθέμιο, που βγαίνει από κάλυκα 
με «δεσμό», και δύο μικρές έλικες, πλαισιωμέ- 
νες από δύο άλλες μεγαλύτερες. Δεξιά και αρι
στερά, δύο φυτικά-ανθεμωτά στοιχεία με ημικυ- 
κλικό πυρήνα και φύλλα που αποδίδονται εγχά
ρακτα (ριπίδια;). Ιώδες χρώμα στον κάλυκα και 
τον πυρήνα των ριπιδιόσχημων φυτικών στοίχε ί
ων. Το κόσμημα αυτό, εκτός από πλακίδια λα
βών520 521’, συναντάται στο λαιμό τυρρηνικών αμφο
ρέων και σε ορισμένους αμφορείς του Νικοσθέ- 
νη521. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε152 Λαβή μελανόμορφου κιονωτού κρατήρα 
1431, Π ίν. 193στ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,063 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Σώζεται το μεγα
λύτερο μέρος του πλακιδίου που διακοσμείται με

μια γυναικεία προτομή. Πιθανόν από κρατήρα 
του Ζωγράφου του Λούβρου Ε6"22. 550-540 π.Χ.

Ε153 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1384, Π ίν. 193ζ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην οριζόντια επι
φάνεια, μεγάλα άνθη λωτού και στην κατακόρυ- 
φη, μια σειρά από μεγάλα κισσόφυλλα. Γ' τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.523.

Ε154 Αττικός μελανόμορφος κιονωτός κρατή
ρας 1306. Πίν.  194,195 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,275, διάμ. βάσ. 0,192 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται το μεγαλύ
τερο μέρος από τη βάση έως το πάνω μέρος του 
σοδματος. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια. 
Στον πυθμένα οπή. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό 
γάνωμα, απολεπισμένο. Στο κάτω μέρος του σύρ
ματος, πάνω από τη βάση, ακτινωτό κόσμημα. 
Τα θέματα της διακόσμησης είναι ενταγμένα σε 
δύο μετόπες, μία σε κάθε όψη, που ορίζονται 
στα πλάγια από δύο κατακόρυφες ζώνες με δύο 
σειρές στιγμών. Α' όψη (Π ίν. 194): Σκηνή κυνη
γιού. Από δεξιά προς τα αριστερά ένας ιππέας 
με το άλογο του βαδίζει προς τα δεξιά σε ελα
φρύ καλπασμό. Λείπει το πάνω μέρος του ιππέα 
και το κεφάλι του αλόγου. Ο ιππέας κρατάει με 
το δεξί χέρι δύο ακόντια, ενώ με το αριστερό 
πρέπει να κρατούσε τα ηνία. Φοράει χλαμύδα 
που πέφτει σε δύο παραλληλόγραμμα κομμά
τια, διακοσμημένα με απλό μαίανδρο. Χαμηλά, 
σε δεύτερο επίπεδο, ένα σκυλί βαδίζει προς τα 
δεξιά. Πιο πίσω και εν μέρει σε πρώτο επίπεδο 
σε σχέση με τον ιππέα, σώζεται το μπροστινό 
και το κάτω μέρος ενός δεύτερου αλόγου σε 
γρηγορότερο καλπασμό καθώς και το δεξί πόδι 
του ιππέα. Φοράει και αυτός ανάλογη χλαμύδα, 
της οποίας σώζεται ένα μικρό τμήμα. Κάτω, ένα

520. X. ΓΤαπαδοπούλου-Κανελλοπούλου, Λ Δ  27 (1972) Μελε'ται, πίν. 131, αριθ. 251· C V A , B er lin , A n tik e n m u s e u m  5, πίν. 41.
521. Πρβλ. τον αμφορέα της Ομάδας του Pointed-Nose (C V A , L e id e n , R ijk s m u s e u m  van  O u d h e d e n  1, πίν. 3). Επίσης, πρβλ. 

τον αμφορέα C V A , M u se u m  o f F in e A r ts ,  B o s to n  1, U S A  14, πίν. 18, ο οποίος από τον Beazley αποδίδεται στον Επιτηδευμένο Ζω
γράφο.

522. Για γυναικείες προτομές στα πλακίδια λαβοίν σε κιονωτούς κρατήρες του Ζωγράφου του Λουβρου F6, βλ. Τιβέριος, Μ ε 

λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή , σ. 52, σημ. 179.
523. Για τη διακόσμηση αυτή στο χείλος κιονωτού κρατήρα, βλ. ό.π., σ. 57, σημ. 211.
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δεύτερο σκυλί με σηκωμένο το κεφάλι βαδίζει 
επίσης δεξιά. Μια τρίτη ομάδα με ιππέα, άλογο 
και σκυλί βρισκόταν στο άκρο αριστερά, όπως 
διαπιστώνεται από τα πόδια του αλόγου και του 
σκυλιού. Χρήση χάραξης για τις ανατομικές λε
πτομέρειες των αλόγων και των σκυλιών, τα 
ηνία, τα ακόντια, τα περιγράμματα και τη διακό- 
σμηση των χλαμύδων. Β' όψη (Πίν. 195): Διονυ
σιακή σκηνή. Στο μέσον, ανδρική γενειοφόρος 
μορφή στραμμένη προς τα δεξιά και πλαισιωμέ
νη από δύο ζεύγη μαινάδων-σατύρων. Η μορφή 
αυτή, της οποίας λείπει το κεφάλι, φοράει πο
δήρη χιτώνα και ιμάτιο και με το αριστερό χέρι 
κρατάει κλαδιά κισσού που πέφτουν ανάμεσα 
σε αυτήν και τις μαινάδες. Δεξιά σώζονται τα 
πόδια και η ουρά σατύρου στραμμένου προς τα 
δεξιά και πίσιυ του, μια μαινάδα, που σώζεται 
από το στήθος και κάτω, με χιτώνα και ιμάτιο 
ριγμένο στους ώμους το οποίο πέφτει δεξιά και 
αριστερά. Πίσω από τον Διόνυσο, ένα ακόμη 
ζευγάρι σατύρου και μαινάδας ντυμένης όπως 
και η προηγούμενη. Χρήση χάραξης για τις 
ανατομικές λεπτομέρειες και για τη δήλωση 
των πτυχώσεων και των παρυφών των ενδυμά
των. Ανήκει στην Ομάδα του Λεάγρου. Γύρα» 
στο 510 π.Χ.524.

Ε155 Τέσσερα θραύσματα αττικού μελανόμορ
φου καλυκωτού κρατήρα 1302. Π ίν. 196α 
Οικόπεδο 117
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχονται όλα 
από το πάνω μέρος του αγγείου. Χρήση χάρα
ξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες, 
α. Ύψ. 0,064, πλ. 0,092 μ.
Τμήμα από την κάθετη εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους. Πάνω και κάτω, δύο οριζόντιες γραμ
μές. Στο μέσον, μια οριζόντια ζιγκ ζαγκ γραμμή 
που χωρίζει δύο οριζόντιες σειρές φύλλων κισ
σού. Τα φύλλα της πάνω σειράς είναι όρθια, ενώ 
της κάτω ανάστροφα. Ανάμεσα στις κορυφές 
των φύλλων, στιγμές.

β. Ύψ. 0,05, πλ. 0,059 μ.
Τμήμα του χείλους με διακόσμηση όμοια με το 
θραύσμα α. Σώζεται και το πάνω μέρος του, κα
μπύλης διατομής. 
γ. Ύψ. 0,078, πλ. 0,13 μ.
Κάτω από το χείλος, διακόσμηση από δύο οριζό
ντιες σειρές φύλλων κισσού, ανάμεσά τους μια 
γραμμή ζιγκ ζαγκ και πάνω και κάτω, δύο λεπτές 
οριζόντιες γραμμές. Στο υπόλοιπο σώζεται τμή
μα από την παράσταση διονυσιακής σκηνής. 
Αριστερά, το πάνω μπροστινό μέρος του κεφα
λιού μορφής με στεφάνι κισσού που κρατάει κέ- 
ρας (Διόνυσος;). Μπροστά του, το πάνω μέρος 
ενός σατύρου με οξυκόρυφα αυτιά και ταινία 
στα μαλλιά που βλέπει προς τα δεξιά και παίζει 
λύρα. Ο σάτυρος αυτός πρέπει να εικονίζεται 
πίσω από άρμα, καθώς οι γραμμές κάτω από την 
παλάμη του πιθανόν παριστάνουν ηνία αλόγου. 
Στο άκρο δεξιά, το πάνω τμήμα κληματίδας, 
δ. Ύψ. 0,027, πλ. 0,035 μ.
Θραύσμα από το σημείο κάτω από το χείλος. 
Σώζεται το κεφάλι ενός αλόγου και τμήμα κλη
ματίδας.
Ο κρατήρας είναι έργο του Ζωγράφου του 
Rycroft525. 520-510 π.Χ.

Ε156 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου καλυκω
τού κρατήρα 1290, Π ίν. 196γ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,11 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Εσωτερι
κά, μαύρο στιλπνό γάνωμα. Στην εξωτερική επι
φάνεια σώζεται μέρος της παράστασης: αριστε
ρά το κάτω μέρος του σώματος γυναικείας μορ
φής που φοράει χιτώνα και ιμάτιο και δεξιά το 
κάτω μέρος του σώματος μιας δεύτερης γυναι
κείας μορφής με χιτώνα και ιμάτιο επίσης, που 
επιβιβάζεται σε άρμα. Από το άρμα σώζονται 
μέρος του τροχού και η άντυγα. Χρήση χάραξης 
για την απόδοση των πτυχιυσεων των ενδυμά-

524. Beazley,ABF, σ. 354-391· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 191 κ.ε. Για το θέμα και τη σύνθεση της διονυσιακής σκηνής, πρβλ. 
την υδρία C V A , F ie so ie , C o lle z io n e  C o n s ta n tin i  1, I ta lia  57, πίν. 24, αριθ. 2 και C V A , L o u v r e  12, πίν. 178.

525. Beazley,/!#!7, σ. 335-338 και ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 148-149. Πρβλ. τον καλυκωτό κρατήρα του ίδιου ζωγράφου με διο
νυσιακή σκηνή (K u n s tw e rk e  d e r  A n tik e , A u k tio n  26 (1963), αριθ. 109) καθώς και τον καλυκωτό κρατήρα με τη γαμήλια πομπή του 
Δία και της Ήρας (K u n stw e rk e  d e r  A n tik e , A u k tio n  51 (1975), αριθ. 131). Για καλυκωτούς κρατήρες ζωγραφισμένους από τον 
Ζωγράφο του Rycroft, βλ. S. F ra n k , A tt is c h e  K e lc h k ra te r e . E in e  U n te rsu c h u n g  z u m  Z u s a m m e n s p ie l  vo n  G e fä ss fo r m  u n d  B e m a lu n g ,  

Φραγκφούρτη 1990, σ. 82-85.
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τοον, των περιγραμμάτων και των λεπτομερειών 
του άρματος. Τεχνοτροπικά βρίσκεται κοντά 
στα έργα του Ζωγράφου του Νικοξένους'26. 510- 
500 π.Χ.

Ε157 Δύο θραύσματα αττικού μελανόμορφου 
καλυκωτού κρατήρα 1301, Π ίν. 196β 
Οικόπεδο 117
α. Ύψ. 0,14, πλ. 0,16, β. ύψ. 0,043, πλ. 0,059 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Το θραύσμα α. απο- 
τέλεσαν δύο κομμάτια που συγκολλήθηκαν. 
Προέρχεται από το μέσον περίπου του σώματος 
του αγγείου. Δεξιά και πάνω, βλαστοί με φύλλα 
κληματαριάς και ένα τσαμπί σταφύλι. Αριστε
ρά, το μεγαλύτερο μέρος του κορμού και τα χέ
ρια γυναικείας μορφής (μαινάδας;) σε χορευτι
κή κίνηση. Σοόζεται τμήμα του λαιμού που δηλοδ- 
νεται με λευκό επίθετο χρώμα και ψηλότερα, οι 
απολήξεις ταινίας η οποία πρέπει να δενόταν 
στο κεφάλι της. Σε αυτές έχει χρησιμοποιηθεί 
ιώδες χρώμα. Η μορφή φοράει χειριδωτό χιτώ
να διακοσμημένο κατά τόπους με εγχάρακτους 
σταυρούς. Χάραξη επίσης χρησιμοποιήθηκε 
για τη δήλωση τοον πτυχώσεων και των παρυ
φών του χιτώνα. Τελευταίο τέταρτο του 6ου αι- 
(ύνα π.Χ.'27.

Ε158 Δύο θραύσματα μελανόμορφης κύλικας
τύπου Σιανών526 527 528 529 1390, Π ίν. 197α
Οικόπεδο 117
Ύψ. α. 0,055, β. 0,045 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Και τα δύο θραύ
σματα σώζουν τμήμα του χείλους και του σώ
ματος. Στο χείλος, δύο σειρές από κισσόφυλλα. 
Στο τμήμα του σώματος του αγγείου, στο θραύ
σμα α, διακρίνεται το κεφάλι αλόγου. 560-550
__ ν  529π.Χ. .

Ε159 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης κύλικας
1330, Π ίν. 197β 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,033, πλ. 0,043 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό 
γάνωμα. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζεται ο 
κορμός γυμνού νέου και σε δεύτερο επίπεδο 
τμήμα της κεφαλής και ο κορμός γυναικείας 
μορφής που φοράει χιτοίνα διακοσμημένο με μι
κρές χαράξεις-στιγμές. Τ' τέταρτο του 6ου αιώ
να π.Χ.

Ε160 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης κύλικας
1331, Π ίν. 197γ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,03, πλ. 0,035 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Από την παράσταση σώζο
νται: δεξιά τα καπούλια και τα πίσω πόδια ενός 
αλόγου που αποδίδεται με μαύρο γάνωμα και 
χαράξεις και αριστερά το μπροστινό μέρος αλό
γου με τα πόδια του και το δεξί χέρι του ιππέα. 
Το δεύτερο άλογο αποδίδεται με λευκό χρώμα 
και με ιώδες τα ηνία. Τ' τέταρτο του 6ου αιώνα 
π.Χ.530.

Ε161 Θραύσμα μελανόμορφης ταινιωτής κύλι
κας 1466, Π ίν. 197δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,067 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Σώζονται 
τμήμα του χείλους και του σώματος. Το μαύρο 
γάνωμα έχει απολεπιστεί σε πολλά σημεία. Από 
την παράσταση σώζονται αριστερά το κεφάλι 
ενός αλόγου και δεξιά γυμνή ανδρική μορφή που 
τρέχει προς τα δεξιά. Χρήση χάραξης για την

526. Beazley,A B V ,  σ. 392-393’ ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 172. Για την ομοιότητα στην απόδοση των ενδυμάτιον, βλ. C V A , G o th a  

1, S c h lo s s m u s e u m , D e u ts c h la n d  24, πίν. 32 και C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  9, πίν. 9 και πίν. 7, αριθ. 2.
527. Πρβλ. τον τρόπο απόδοσης των κλαδιών και των τσαμπιών στον αμφορέα της Βοστώνης του Ζωγράφου του Λυσιππίδη 

(C V A , M u se u m  o f  F in e  A r ts ,  B o s to n  1, U S A  14. πίν. 24) καθώς και στον καλυκωτό κρατήρα του Λούβρου (C V A . L o u v r e  12, πίν. 
198, αριθ. 5).

528. Για τις κύλικες αυτές, βλ. Beazley, D e v e lo p m e n t ,  σ. 21 κ.ε.· J.D. Beazley, J H S  51 (1931), σ. 275 κ.ε. και Brijder, S ia n a  

C u p s  I.
529. Βλ. και σ. 240-241.
530. Πρβλ. τα άλογα στα θραύσματα ταινιωτής κύλικας του Ζωγράφου της Όλπης της Λευκωσίας (C V A , M ü n c h e n , A n t ik e n 

s a m m lu n g e n  11, πίν. 22, αριθ. 2, 4, 7).
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απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών. Το αγ
γείο βρίσκεται αρκετά κοντά στην τεχνοτροπία 
του Ζωγράφου των Δρομέων5'1. 550-525 π.Χ.

Ε162 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης ταινιω
τής κύλικας 1470, Π ίν. 197ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,04 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Σώζονται τμήμα 
του χείλους και του σώματος. Από την παράστα
ση σώζεται αριστερά τμήμα μιας μορφής και δε
ξιά κάτω η άκρη ανθεμίου. Γ' τέταρτο του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Ε163 Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας 1389, 
Π ίν. 197στ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,052 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σοοζονται τμήμα του 
χείλους και του σώματος. Ακριβώς κάτω από 
την ακμή του χείλους, μια οριζόντια αυλάκωση 
που καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. Από την πα
ράσταση στο σώμα του αγγείου σώζεται σχεδόν 
όλο το πάνω μέρος δύο ανδρικών μορφών με δό- 
ρατα και τμήμα μιας τρίτης. Όλες είναι στραμ
μένες προς τα αριστερά. Μπροστά από τη με
σαία μορφή, τρεις στιγμές που μιμούνται επι
γραφή. Χρήση χάραξης για τις ανατομικές λε
πτομέρειες και ιώδους χρώματος στα μαλλιά της 
μεσαίας μορφής. Ανήκει στον τύπο Α531 532. Τελευ
ταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε164 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης κύλικας
1512, Π ί ν. 197ζ
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,035, πλ. 0,043 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται το πηγούνι 
και μεγάλο τμήμα της ασπίδας πολεμιστή με επί
σημα τρίποδα. Στο έδαφος, μπροστά του, επτά 
στιγμές που μιμούνται επιγραφή. Ανήκει στον

τύπο Α και συγγενεύει με τις κύλικες του Ζω
γράφου των Φαντασμάτων"’3. Τελευταίο τέταρ
το του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε165 Τμήμα αττικής μελανόμορφης κύλικας 
1328, Π ίν. 197η 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,062, διάμ. βάσ. 0,082 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται το μεγαλύ
τερο μέρος της βάσης και τμήμα του σώματος. 
Το πόδι, εκτός από την κάθετη επιφάνεια της 
βάσης και την επιφάνεια έδρασης, καλύπτεται 
με μαύρο στιλπνό γάνωμα. Στον πυθμένα, με
τάλλιο στο χρώμα του πηλού με έναν παχύ και 
έναν λεπτό ομόκεντρο κύκλο και μικρή στιγμή 
για τη δήλωση του κέντρου. Στο σημείο σύνδε
σης του σιόματος με το πόδι, πλαστικό δαχτυλίδι. 
Στην εξωτερική επιφάνεια στο σώμα, γύρω από 
το πόδι, ακτινωτό κόσμημα. Από την υπόλοιπη 
παράσταση σώζεται το κάτω μέρος πέντε μορ
φών, από τις οποίες οι δύο ντυμένες, καθώς και 
ένα υδρόβιο πουλί. Ανάμεσα στις μορφές, κατα- 
κόρυφες σειρές στιγμών που μιμούνται επιγρα
φή. Περιορισμένη χρήση χάραξης και ιώδους 
χρώματος στα ενδύματα. Ανήκει στον τύπο Α. 
Τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε166 Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας 1377, 
Π ίν. 198α 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Συγκολλήθηκε από δύο κομ
μάτια. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζεται το 
κάτω μέρος τριών μορφοίν, που κινούνται προς 
τα δεξιά, και ένα κλαδί κισσού. Στην εσωτερική 
επιφάνεια, τμήμα μεταλλίου που περιβάλλεται 
από τρεις ομόκεντρους κύκλους με εγγεγραμμέ
νη ανδρική μορφή, της οποίας σώζονται μόνον 
τα πόδια. Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.534.

531. Πρβλ. H.A.G. Brijder, BABesch 50 (1975), εικ. 10, 12· Hannestad, Castellani Fragments, αριθ. 76b. Για το ζωγράφο, βλ. 
H.A.G. Brijder, BABesch 50 (1975), σ. 160 κ.ε.

532. Για τον τύπο, βλ. Bloesch, Fonnen, σ. 2 κ.ε. Πρβλ. CVA, The Metropolitan Museum ofArt 2, II Η, πίν. XXII.
533. Boardman,AßF, σ. 127, εικ. 174. Για τον τύπο, βλ. Bloesch, Fonnen, σ. 2 κ.ε.
534. Πρβλ. CVA, Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum 1, πιν. 18, αριθ. 5- CVA, Nordhein-Westfalen 1, Düsseldorf-Krefeld- 

Neuss., Deutschland 49, πιν. 2- Hannestad, Castellani Fragments, αριθ. 311.
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Ε167 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης κύλικας
1513, Π ίν. 198β
Οικόπεδο 117
Ύψ. α. 0,053, β. 0,074 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Συγκολλήθηκε από δύο κομ
μάτια. Από την παράσταση σώζεται το κάτω μέ
ρος του σώματος σατύρου που βαδίζει σκυφτός 
προς τα δεξιά. Ανήκει στην Ομάδα χωρίς Φύλ
λα515. Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

El 68 Θραύσμα κύλικας τύπου Droop’36 1396, 
Πίν.  198γ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,037 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους και του σώματος με διακόσμηση από 
εναλλασσόμενα ανθέμια και άνθη λωτού. Ανή
κει στον τύπο II του Ure535 536 537. 540-520 π.Χ.

Ε169 Θραύσμα κύλικας τύπου Droop 1467, 
Πίν.  198δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,045 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Σοίζονται 
τμήμα του χείλους και του σιύματος, όπου δια- 
κρίνονται άνθη λωτού και ανθέμια από τη δια- 
κόσμηση. 540-520 π.Χ.538.

Ε170 Τμήμα κύλικας τύπου Droop 1547, Πίν.  
198ε
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,047, πλ. 0,042 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Συγκολλή
θηκε από δύο κομμάτια. Στο κάτω μέρος, ακτι

νωτό κόσμημα και ψηλότερα, ανάμεσα σε ανι- 
σοπαχείς γραμμές, πλέγμα με μεγάλες στιγμές. 
540-520 π.Χ.539.

E l71 Θραύσμα κύλικας τύπου Droop 1469, 
Π ίν. 198στ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,065 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Εσωτερι
κά σώζεται το μαύρο γάνωμα και τμήμα του με
ταλλίου του πυθμένα στο χρώμα του πηλού. 
Εξωτερικά κάτω, ακτινωτό κόσμημα- ακολου
θούν πέντε λεπτές γραμμές, μια μαύρη ταινία, 
άλλες πέντε γραμμές και πάνω μια ζώνη με ένα 
ζιγκ ζαγκ κόσμημα που σχηματίζεται από φύλλα 
λοξά τοποθετημένα. 530-520 π.Χ.540.

Ε172 Θραύσμα κύλικας τύπου Droop 1534, 
Πίν.  198ζ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Η διακό- 
σμηση αποτελείται από τέσσερις κύκλους και 
μια ζώνη με μπουμπούκια λωτού και σχηματο
ποιημένα ανθέμια ενωμένα μεταξύ τους με ημι- 
κυκλικούς μίσχους στους οποίους παρεμβάλλο
νται στιγμές. Ανήκει στον τύπο ID του Ure541. Γ' 
τέταρτο του 6ου αιιονα π.Χ.

Ε173 Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας τύπου 
Kassel542 1468, Πίν.  199α 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,046 μ.

535. Beazley,A B V ,  σ. 629 κ.ε., 711 κ.ε.· ο ίδ ιο ς ,  P a r a lip o m e n a ,  σ. 310 κ.ε.
536. Ure, Droop Cups, σ. 55-71 · J.P. Droop, J H S  30 (1910), σ. 1-34 και P.N. Ure, στο S tu d ie s  P r e se n te d  to  D .M . R o b in s o n  II, 

Saint Louis 1953, σ. 45 κ.ε.· Pierro, C e r a m ic a  “io n i c a ”, o .  137, 138. Για πολλά παραδείγματα, βλ. C V A , M ü n c h e n , A n t ik e n 

s a m m lu n g e n  10, o. 60-66, πίν. 38-46 (με βιβλιογραφία). Για άλλα όμοια παραδείγματα, βλ. Α Δ  16 (1960) Χρονικά, πίν. 71δ· 
H is tr ia  II, 1966, πίν. 45, αριθ. 820" C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, πίν. 38, αριθ. 2' K u n s tw e r k e  d e r  A n tik e , A u k tio n  70 
(1986), αριθ. 198' Σ ι'νδ ο ς , αριθ. 229 (Μ. Τιβέριος) με βιβλιογραφία.

537. Ure, Droop Cups, σ. 61 κ.ε.
538. Για σχετική βιβλιογραφία, βλ. αριθ. 1396/Ε168.
539. Pierro, C e r a m ic a  “io n ic a ”, σ. 137, αριθ. 19· C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, πίν. 42, αριθ. 2.
540. Για τον τύπο, βλ. αριθ. 1396/Ε168. Το μοτίβο ζιγκ ζαγκ στις κύλικες τύπου Droop είναι συνήθως κόκκινο και όχι μαύρο 

όπως στην περίπτωση αυτή. Βλ. Ure, Droop Cups, εικ. 4, 8 και 11, (τύπος IIc)- C V A , M a in z , U n iv e rs itä t 1, πίν. 44, αριθ. 3.
541. Ure, Droop Cups, σ. 60-61. Πρβλ. και J. Boardman, B S A  53-54 (1958/59), πίν. 36, σ. 166, αριθ. 54.
542. Για τις κύλικες τύπου Kassel, βλ. C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, σ. 58-59, όπου και βιβλιογραφία. Επίσης, Γ. 

Μπακαλάκης,/ΙΕ 1938, σ. 147· Pierro, C e r a m ic a  “io n ic a ”, σ. 139 κ.ε.· J.D. Beazley, J H S  52 (1932), σ. 191 κ.ε.
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Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Εσωτερι
κά σώζονται το μαύρο στιλπνό γάνωμα και τμή
μα του μεταλλίου του πυθμένα στο χροόμα του 
πηλού. Εξωτερικά, ακτινωτό κόσμημα και μια 
ζώνη με φυλλάρια πλαισιωμένα πάνω και κάτω 
από τρεις λεπτές γραμμές. Γ' τέταρτο του 6ου αι
ώνα π.Χ.543.

Ε174 Δυο τμήματα αττικής μελανόμορφης κύλι
κας 1329, Π ίν. 199β 
Οικόπεδο 117
α. Ύψ. 0,035, πλ. 0,07, β. ύψ. 0,03, πλ. 0,05 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Το θραύσμα α σώζει 
μεγάλο μέρος του σώματος και τη μία λαβή, ενιό 
το β, τμήμα του σώματος όπου διακρίνεται η από
ληξη της άλλης λαβής. Στο ύψος των λαβών η κύ
λικα φέρει μια πλατιά ταινία στο χρώμα του πη
λού διακοσμημένη με δύο σειρές φύλλων κισσού, 
εναλλάξ δύο μαύρα και ένα ιώδες. Ανάμεσά 
τους, στιγμές. Το υπόλοιπο αγγείο καλύπτεται με 
μαύρο γάνωμα, εκτός από ένα μικρό κυκλικό έμ
βλημα στον πυθμένα, την εσωτερική επιφάνεια 
του χείλους, το εσωτερικό των λαβών και μια 
γραμμή στο κάτω μέρος του σώματος, που έχουν 
μείνει στο χρώμα του πηλού. Ανήκει στις κύλικες 
με φυτική διακόσμηση (floral cups)544. Η διακό- 
σμηση αυτού του τύπου θεωρείται ιωνική, αλλά 
συναντάται και στις αττικές κύλικες με φυτική 
διακόσμηση545. Γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.546.

Ε175 Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας 1514,
Π ίν.199γ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,04, πλ. 0,047 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Συγκολλήθηκε από έξι κομ

μάτια. Από τη διακόσμηση σώζεται τμήμα της 
ταινίας με ανθέμια και άνθη λωτού εναλλάξ όρ
θια και ανάστροφα, που συνδέονται με αλυσι
δωτό κόσμημα. Με λευκό χρώμα αποδίδονται 
τα σέπαλα των λωτών. Ανήκει στον τύπο των κυ
λικών με φυτική διακόσμηση547. 530-510 π.Χ.548.

Ε175α Τμήμα μελανόμορφου σκύφου 1333,
Π ίν. 202α
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,06, πλ. 0,093 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πέντε κομμάτια. Προέρχεται από το κάτω μέρος 
του σώματος, γύρο:» από τη βάση, και φέρει δια- 
κόσμηση από μια ζώνη με επιμήκη φυλλάρια, 
εναλλάξ ένα μαύρο και ένα ιώδες, που χωρίζο
νται μεταξύ τους με λεπτές γραμμές. Γύρω στα 
μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε176 Πόδι αττικής κύλικας 1471, Π ίν. 199δ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,093 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Εκτός από 
το πόδι σώζονται και το μισό περίπου της βάσης 
καθώς και ένα μικρό τμήμα από τον πυθμένα. 
Μαύρο γάνωμα στο μεγαλύτερο μέρος του πο
διού και στην πάνω επιφάνεια της βάσης. Β' μι
σό του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε177 Τμήμα του ποδιού αττικής κύλικας 1474 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,051 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Στο πάνω 
μέρος σώζεται τμήμα του πυθμένα όπου διακρί- 
νεται το μετάλλιο με έναν παχύ και έναν λεπτό 
κύκλο στο κέντρο. Στο σημείο όπου ενώνεται το 
πόδι με το σώμα υπάρχει πλαστικό δαχτυλίδι με

543. Πρβλ. CVA, München, Antikensammlungen 10, πίν. 36, αριθ. 6-7, πίν. 37, αριθ. 1-2" CVA, The Metropolitan Museum ofArt 
2, II Η, πίν. XX, αριθ. 33a· ΑΔ 16 (1960) Χρονικά, πίν. 189β· Γ. Μπακαλάκης, ΑΕ  1938, εικ. 22, 23.

544. Για τις κύλικες αυτού του τύπου, βλ. CVA, München, Antikensammlungen 10, σ. 67 κ.ε. (Blütenbandschalen), όπου και 
σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, Pierro, Ceramica “ionica ”, σ. 143 κ.ε. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κυλικών αυτών είναι η 
φυτική διακόσμηση, στο σχήμα όμως υπάρχει μεγάλη ποικιλία (π.χ. μικρογραφικε'ς, τύπου Κρακοβίας, stemless).

545. Alt-Ägina II, 1, πίν. 18, αριθ. 240.
546. Πρβλ. επίσης Boehlau, Nekropolen, πίν. VIII, αριθ. 20- Κ. Yfantidis, Antike Gefäße. Eine Auswahl Staatliche Kunst

sammlungen Kassel, Kassel 1990, αριθ. 102‘ Η αρχαία Μακεδονία από τους μυκηναϊκούς χρόνους ως το Μέγα Αλέξανδρο (Κα
τάλογος έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και την Μπολοίνια), Αθήνα 1988, αριθ. 81 ■ ΑΔ 34 (1979) Χρονικά, πίν. 161γ.

547. Για τις κύλικες αυτές, βλ. αριθ. 1329/Ε174 και ιδιαίτερα για τη διακόσμηση αυτή, Pierro, Ceramica “ionica ”, σ. 145 κ.ε.
548. Πρβλ. ό.π„ αριθ. 26, πίν. XLVIII.
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ιώδες χρώμα. Το υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο 
στιλπνό γάνωμα. Β' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε178 Τμήμα του ποδιού αττικής κύλικας 1473 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,024, διάμ. βάσ. 0,09 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Καλύπτεται 
όλο από μαύρο στιλπνό γάνωμα. Β' μισό του 6ου 
ακόνα π.Χ.

Ε179 Πόδι αττικής κύλικας 1472, Π ίν. 199ε 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,043, διάμ. βάσ. 0,088 μ.
Πηλός πορτοκαλερυθρος. Καλύπτεται ολόκλη
ρο από μαύρο στιλπνό γάνωμα. Β' μισό του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Ε180 Αττική μελανόμορφη λήκυθος 838, Π ίν. 
200α
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,149, διάμ. βάσ. 0,04 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Ακέραιη. 
Μαύρο γάνωμα απολεπισμένο στο χείλος μέσα 
και έξω, στην εξωτερική επιφάνεια της λαβής, 
στο κάτω μέρος του σώματος και στην κάτω επι
φάνεια της βάσης. Στον οόμο, δύο άνθη λοπού 
και ανάμεσά τους, ανθέμιο με έλικες. Στην κύ
ρια όψη, δύο αντωπές ανδρικές μορφές που φο
ρούν χιτοόνα και ιμάτιο. Χάραξη για τις λεπτομέ
ρειες στα κεφάλια τιον μορφοόν και στις παρυ
φές των ιματίων. Ανήκει στην Ομάδα του Βατι
κανού G 5254λ 520-510 π.Χ.

Ε181 Τμήμα αττικής μελανόμορφης ληκύθου 
1297, Π ίν. 200β 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,135, διάμ. χείλ. 0,048 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σιόζονται το στόμιο

με το λαιμό και μεγάλο τμήμα του ώμου και του 
σώματος. Μαύρο γάνωμα στο χείλος μέσα και 
έξω, στο κάτω μέρος του σώματος και στα δια- 
κοσμητικά θέματα. Στον ώμο, κλειστά και ανοι
χτά άνθη λωτού εναλλάξ, που συνδέονται με 
ημικυκλικούς μίσχους. Από την παράσταση του 
σαόματος σώζεται ένας γυμνός οπλίτης με κράνος 
και ασπίδα που τρέχει προς τα δεξιά. Μπροστά 
του, το ένα πόδι και η ασπίδα ενός δεύτερου 
οπλίτη που τρέχει και αυτός προς τα δεξιά. Πρό
κειται πιθανόν για παράσταση οπλιτοδρόμων. 
Χάραξη για τις ανατομικές λεπτομέρειες των 
μορφοόν, τις λεπτομέρειες στο κράνος, την ασπί
δα και τις περικνημίδες. Η λήκυθος μπορεί να 
ενταχθεί στην Ομάδα των Αθηνών 581 (Class of 
Athens 581)549 550. Αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε182 Δύο θραύσματα αττικής μελανόμορφης 
ληκύθου 1322, Π ίν. 200γ 
Οικόπεδο 117
α. Ύψ. 0,025, πλ. 0,07, β. ύψ. 0,037, πλ. 0,055 μ. 
Πηλός καθαρός, καστανός-γκρίζος μάλλον από 
καύση. Προέρχονται και τα δύο από το πάνιυ μι
σό του σώματος. Στο θραύσμα α σιόζονται μέρος 
από την κοιλιά, τα καπούλια και τις ουρές τεσ
σάρων αλόγων. Στην άκρη, πίσω από τα άλογα, 
τμήματα κλαδιών κισσού. Χάραξη για τις ανατο
μικές λεπτομέρειες. Στο θραύσμα β σώζονται το 
μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού και του λαιμού 
ενός αλόγου και τμήμα του λαιμού δύο άλλων. 
Πίσω από αυτά, το πάνω μέρος του άξονα με το 
σημείο όπου δένονται τα ηνία και το χέρι μορ
φής. Πάνω από τη χαίτη του ενός αλόγου σώζο
νται γράμματα από γραπτή επιγραφή. Χρήση χά
ραξης για τις λεπτομέρειες. Προέρχεται από 
αρκετά μεγάλο αγγείο551 με παράσταση προετοι
μασίας άρματος552. 520-510 π.Χ.553. Μπορεί να συ-

549. Beazley.HßH, σ. 460-462· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 202 κ.ε. Πρβλ. επίσης A th e n ia n  A g o ra  XXIII, αριθ. 805, πίν. 75’ C V A ,  

P a le r m o , C o lle z io n e  M o n n in o  1, I ta lia  50, III Η, πίν. 2, αριθ. 6, 7- Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 283 (Μ. Τιβέριος) με βιβλιογραφία.
550. Beazley, ÄßE, σ. 490 κ.ε. Την ομάδα αυτή η Haspels (A B L , σ. 93-94) τη συσχετίζει με τον Ζωγράφο του Μαραθώνα. Το 

θέμα των πολεμιστιόν συναντάται σε μια λήκυθο από την Trebenischte, την οποία o Beazley (A B V ,  σ. 490, αριθ. 39) κατατάσσει 
στην Ομάδα των Αθηνών 581. Για τη διακόσμηση του ώμου, βλ. Haspels. A B L , σ. 93. Πρβλ. επίσης τη λήκυθο C V A , F ogg  M u se u m  

a n d  G a lla tin  C o lle c t io n s , U S A  8, πίν. 42. αριθ. 6.
551. Για ληκύθους μεγάλων διαστάσεων, βλ. Haspels, A B L ,  σ. 56. Ο Ζιυγράφος του Εδιμβούργου θεωρείται ο πρώτος σημα

ντικός ζωγράφος των μεγάλων κυλινδρικών ληκύθων (Boardman,A B V ,  σ. 169).
552. Για το ίδιο θέμα σε λήκυθο, βλ. C V A , A d r ia  2, M u se o  A r c h e o lo g ic o  N a z io n a le ,  πίν. 19 (του Ζωγράφου του Αντιμένη)- C V A ,  

B n ix e lle s , M u sé e s  R o y a u x  d  A r t  e t  d ’H is to ire  2, III la, πίν. 1, αριθ. 9.
553. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα έργα που μπορούν να συγκριθούν στον τρόπο απόδοσης των αλόγων με τα θραύ-
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σχετιστεί με το εργαστήριο του Ζωγράφου της 
Φανυλλίδος554.

Ε183 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης ληκύθου 
1486, Π ίν.200δ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,06 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από τον ώμο του αγγείου και συγκολλήθηκε από 
δύο κομμάτια. Από τη διακόσμηση σώζονται δύο 
ανθέμια αντίθετης φοράς που συνδέονται μετα
ξύ τους με λυρόσχημες έλικες. Στην εξωτερική 
άκρη του ώμου, προς το σώμα, πέντε λεπτοί ομό
κεντροι κύκλοι. Στα κενά εκατέρωθεν των ανθε
μίων, από μία στιγμή. 500-490 π.Χ.555.

Ε184 Λαιμός αττικής μελανόμορφης οινοχόης
1524, Π ίν. 201α
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,075, διάμ. 0,072 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται το μεγαλύ
τερο μέρος του λαιμού του αγγείου. Εσωτερικά, 
μαύρο στιλπνό γάνωμα και στο εσωτερικό του 
χείλους, τμήματα από δύο ρόδακες με εναλλάξ 
μαύρα και κόκκινα σέπαλα. Στην εξωτερική επι
φάνεια υπάρχουν πέντε ρόδακες δεκαπεντά- 
φυλλοι και δεκατετράφυλλοι, οι οποίοι αποδίδο
νται εναλλάξ με μαύρο και κόκκινο χρώμα. Το 
κέντρο των ροδάκων αποτελείται από δύο κύ
κλους, από τους οποίους ο εσωτερικός είναι κόκ
κινος και ο εξωτερικός μαύρος. Β' τέταρτο του 
6ου αιώνα π.Χ.'-’56.

Ε185 Θραύσμα αττικής μελανόμορφης οινοχόης 
1516, Π ίν. 201β 
Οικόπεδο 117

"Υψ. 0,043 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
λαιμό του αγγείου. Στο κάτω μέρος ανάμεσα σε 
δύο γραμμές, φύλλα που αποδίδονται με λευκό 
χρώμα σε ζιγκ ζαγκ διάταξη. Στο σημείο που 
ενώνεται με τον ώμο διακρίνονται ακτινωτές 
γραμμές. Τέλος του 6ου αιώνα π.Χ.557.

Ε186 Τμήμα αττικής μελανόμορφης τριφυλλό- 
στομης οινοχόης 1291, Π ίν. 201γ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται μέρος του 
ώμου, ο λαιμός -σχεδόν ολόκληρος -  και τμήμα
τα του χείλους. Συγκολλήθηκε από έξι κομμά
τια. Το στόμιο μέσα και έξω καλύπτεται με μαύ
ρο στιλπνό γάνωμα. Στο λαιμό, ζώνη με ορθά 
και ανάστροφα ανθέμια εναλλάξ, τα οποία συν
δέονται με λυρόσχημες έλικες. Στον ώμο, ζώνη 
που διακοσμείται με πομπή βουαγών. Από τα 
δεξιά προς τα αριστερά σώζονται: ένας άνδρας 
και ένας ταύρος· πίσω, ένας δεύτερος άνδρας με 
ταύρο- πιο πίσω, το κεφάλι ενός ταύρου και το 
πάνω μέρος του κεφαλιού ενός άνδρα και, τέ
λος, το μπροστινό μέρος ενός ταύρου και το κε
φάλι ενός άνδρα. Συνολικά επομένως υπήρχαν 
τέσσερις ταύροι και τέσσερις άνδρες, οι οποίοι 
βρίσκονται σε δεύτερο επίπεδο, πίσω από τους 
ταύρους. Φορούν κοντό χιτώνα και χλαμύδα και 
στο κεφάλι ο πρώτος και ο τρίτος φέρουν στε
φάνι, ενώ ο δεύτερος και ο τέταρτος ταινία. Οι 
ταύροι είναι στολισμένοι με κομβόσχημες ται
νίες στο κεφάλι με κροσσωτές άκρες, ενώ ται
νίες στολίζουν και τις ουρές τους. Τα κενά στο 
βάθος γεμίζουν με κλαδιά κισσού. Χρήση χάρα
ξης για τις ανατομικές λεπτομέρειες των ταύρων

σματα της Ακάνθου: C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  8, πίν. 385, αριθ. 1, αμφορέας του Ζιυγράφου του Αντιμένη και πίν. 
384, αμφορέας του Ζωγράφου της Tarquinia RC 6847, πίν. 372, αριθ. 1, αμφορέας ζωγραφισμένος με τον τρόπο του Ζιυγράφου 
του Λυσιππίδη. Επίσης, C V A , B e r l in ,A n tik e n m u s e u m  5, πίν. 20, αμφορέας του κύκλου του Λυσιππίδη, και C V A , F e ira ra  2, M u se o  

N a z io n a le ,  III Η, πίν. 1 · C V A . K ie l,  K u n s th a lle , A n tik e n s a m m lu n g  1, πίν. 7, αριθ.'3-4, αμφορέας του Ζωγράφου της Αιώρας.
554. Beazley, A B V ,  σ. 463 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 204.
555. Πρβλ. τις ληκύθους C V A , L e id e n , R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  2, πίν. 103 του Ζιυγράφου του Εδιμβούργου, πίν. 93 του 

Ζωγράφου της Αθηνάς1 C V A , B a se l  3, A n tik e n m u s e u m  u n d  S a m m lu n g  L u d w ig ,  πίν. 34, αριθ. 2 του Ζωγράφου του Bowdoin· C V A ,  

T o le d o  M u se u m  o f A r t  1, U S A  17, πίν. 28, αριθ. 2 του Ζιυγράφου της Αθηνάς και A th e n ia n  A g o ra  XXIII, αριθ. 869-878, τις ληκύ
θους του Ζωγράφου της Γέλας.

556. Βλ. σ. 242-243.
557. Πρβλ. τις οινοχόες C V A , F ra n k fu r t a m  M a in  1, D e u ts c h la n d  25, πίν. 40, αριθ. 1-4· C V A , H a m b u r g  1, πίν. 28, αριθ. 5-6’ C V A ,  

M a in z , R ö m is c h -G e r m a n is c h e s  Z e n tra lm u se u m  1, πίν. 31, αριθ. 34.
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και των ανδρών καθώς και για τις πτυχώσεις και 
τις παρυφές των ενδυμάτων τους. Ιιόδες χρώμα 
για τη διακόσμηση των ενδυμάτων, τις γενειά
δες, τις ταινίες στα κεφάλια των δυο ανδριόν και 
το λαιμό των ταύρων. Το αγγείο είναι έργο του 
Ζωγράφου της Γέλας558 559 560. 500-490 π.Χ.

Ε187 Θραύσμα μελανόμορφης πελίκης 1289, 
Π ίν . 201δ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,155 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος του αγγείου. Εσωτερι
κά άβαφο. Εξωτερικά καλύπτεται με μαύρο γά- 
νωμα, εκτός από το τμήμα της διακοσμητικής με
τόπης. Στο πάνω μέρος της μετόπης, μια ζώνη με 
κρεμάμενα άνθη λωτού, εναλλάξ ένα ανοιχτό 
και ένα κλειστό, που συνδέονται με καμπύλους 
μίσχους, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν στιγ
μές. Στη μετόπη, διονυσιακή σκηνή. Αριστερά 
σώζονται το κεφάλι και ο ώμος γενειοφόρου σα- 
τύρου που βλέπει προς τα δεξιά. Φοράει στεφά
νι κισσού με δύο σειρές φύλλων, ένα μαύρο και 
ένα κόκκινο εναλλάξ. Απέναντι του διατηρείται 
το πάνω μέρος μιας μαινάδας, η οποία στο κε
φάλι φοράει κόκκινη ταινία και έχει μακριά 
μαλλιά ριγμένα πίσω και στα πλάγια σε κυματο
ειδείς πλοκάμους. Το πρόσωπο της αποδίδεται 
με λευκό επίθετο χρώμα, ενώ οι λεπτομέρειες με 
λεπτές γραμμές από αραιό μαύρο χριόμα. Στα 
κενά υπάρχουν κλαδιά κισσού με τρίφυλλα άν
θη. Το ίδιο τρίφυλλο άνθος επαναλαμβάνεται 
και στον ώμο της μαινάδας ως διακοσμητικό μο- 
τίβο του ενδύματος μαζί με μια στιγμή από ιώδες 
χρώμα. Χρήση χάραξης για τις ανατομικές λε
πτομέρειες του σατύρου, για την απόδοση του 
στεφανιού καθώς και για τα περιγράμματα των 
μαλλιών και των ενδυμάτων της μαινάδας. Ιώ
δες χρώμα στο στεφάνι του σατύρου, στα γένεια 
του, στην ταινία της κεφαλής της μαινάδας και

σε μία στιγμή του χιτώνα της. Βρίσκεται κοντά 
στα έργα του Ζωγράφου της Κόκκινης Γραμ
μής5511. 520-500 π.Χ.

Ε188 Τμήμα μελανόμορφου κιονωτού κρατήρα 
1335, Π ίν. 196δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,10, πλ. 0,15 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Προέρχεται από 
το κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Συ
γκολλήθηκε από πέντε κομμάτια. Εσωτερικά 
φέρει γάνωμα στιλπνό καστανοκόκκινο από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Στην εξωτερική επιφά
νεια, στο κάτω μέρος του σώματος, υπήρχε ακτι
νωτό κόσμημα. Το μεγαλύτερο μέρος του σώμα
τος καταλάμβανε μια πλατιά ζώνη από την πα
ράσταση της οποίας σώζονται αριστερά τα πό
δια ενός αλόγου, δεξιά τα πόδια και το κάτω μέ
ρος του χιτώνα μιας μορφής και πίσω της, το 
άκρο του ποδιού μιας δεύτερης. Γύρω στα μέσα 
του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε189 Τέσσερα όστρακα αττικού μελανόμορφου 
σκύφου 1374, Π ίν. 202β 
Οικόπεδο 117
Ύψ. (του μεγαλύτερου) 0,035, πλ. 0,06 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχο
νται όλα από το πάνω μέρος του σώματος και το 
χείλος του αγγείου. Από την παράσταση σώζο
νται φύλλα ανθεμίων, τα κεφάλια δύο ανδρικοον 
μορφών με ταινία στο κεφάλι καθιός και το πά
νω μέρος γυναικείας μορφής με χιτώνα και στε
φάνι στο κεφάλι. Χρήση χάραξης για την από
δοση των ανατομικών λεπτομερεκύν και των πα
ρυφών του χιτώνα, και ιιύδους χρώματος για τις 
ταινίες και το στεφάνι. 540-520 π.Χ.'60.

Ε190 Θραύσμα αττικού μελανόμορφου σκύφου
1334, Π ίν. 202γ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,03, πλ. 0,102 μ.

558. Beazley,A B V ,  σ. 473 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 214· J.M. Hemelrijk, B A B e sc h  49 (1974), σ. 134 κ.ε. Για την ερμηνεία 
της παράστασης ως πομπής θυσίας για τον Δία στα Διπόλεια ή για τον Διόνυσο, βλ. G. Bakalakis,/1«//C 12 (1969), σ. 56 κ.ε.

559. Beazley, A B V ,  σ. 600 κ.ε. Πρβλ. C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  9, πίν. 57· C V A , L im o g e s  e t  V an n es, F ra n ce  24, III 
He, πίν. 1, αριθ. 1-2. Για την απόδοση των κλαδιών του κισσού, βλ. C V A , P a r m a , M u se o  d i  a n tic h ità  1, III H, πίν. 3. Για το θέμα, 
βλ. C V A , J a p a n  2, πίν. 48,1 και C V A , T a rq u in ia  2, I ta lia  26, πίν. 24, αριθ. 1 και πίν. 30, αριθ. 4, με βιβλιογραφία. Για το κόσμημα 
στο πάνιο μέρος της μετόπης, βλ. C V A , B a se l, A n tik e n m u s e u m  1, πίν. 27, αριθ. 4.

560. C V A , K ie l, K u n s th a lle , A n tik e n s a m m lu n g  1, πίν. 21, αριθ. 1-5.
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Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
δυο κομμάτια και σώζει τμήμα του χείλους και 
του πάνω μέρους του σώματος του αγγείου. 
Ακριβώς κάτω από το χείλος, μια οριζόντια αυ
λάκωση. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό γάνωμα. 
Εξωτερικά, κάτω από την αυλάκωση, μια οριζό
ντια μαύρη γραμμή και κάτω από αυτήν, στα 
αριστερά, το πάνω μέρος της κεφαλής μιας μορ
φής με ταινία που βλέπει προς τα αριστερά. Δε- 
ξιότερα, το χέρι και το μεγαλύτερο μέρος της κε
φαλής ενός νέου που βλέπει προς τα δεξιά και 
χειρονομεί. Χρήση χάραξης για την απόδοση 
των ανατομικών λεπτομερειών και ιιυδους χρώ- 
ματος στις ταινίες. Τελευταίο τέταρτο του 6ου 
αιιονα π.Χ.

Ε191 Θραύσμα μελανόμορφου σκύφου 1400, 
Π ίν. 202δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,05 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Εσωτερικά, μαύ
ρο γάνωμα. Εξωτερικά, στο κάτω μέρος του σώ
ματος, μαύρο γάνωμα και κάτω από το χείλος, 
μια σειρά από κατακόρυφα επιμήκη σχηματο
ποιημένα φύλλα- χαμηλότερα, μια πλατιά ζώνη 
με σειρές ρόμβοον, εναλλάξ μαύρους και κόκκι
νους. Ανήκει στην Ομάδα του Αγίου Βαλεντί
νου. Μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.561.

Ε192 Δώδεκα μικρά και μεγάλα τμήματα μελα
νόμορφου σκύφου-κύλικας 1388, Π ίν. 203 
Οικόπεδο 117
"Υψ. (του μεγαλύτερου) με τη λαβή 0,07, πλ. 
0,092 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήματα 
του χείλους, του σώματος και των λαβοόν. Από 
την παράσταση διατηρούνται ανθέμια και βλα
στοί, ενώ στο ένα από τα δύο μεγάλα θραύσμα
τα διακρίνεται μορφή ντυμένη με ιμάτιο να κά

θεται σε οκλαδία δίφρο. Στο βάθος, κλάδοι κισ
σού. Ανήκει στο εργαστήριο του Ζωγράφου του 
Αίμονα562 563. 480-470 π.Χ.

Ε192α Θραύσμα μελανόμορφης όλπης 1243, 
Π ίν. 201ε 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,07 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
ώμου και η αρχή του λαιμού. Από την παράστα
ση διατηρείται τμήμα της μετόπης με κλαδί κισ
σού και άκρη θύρσου. Α' τέταρτο του 5ου αιώνα
__ 563
7 Τ . Λ .  .

Ε193 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου αμφο
ρέα 1298, Π ίν. 204α 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,055, πλ. 0,133 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του αγγείου και σώζει τμήμα της 
διακόσμησηςτου ώμου και του σώματος. Εσωτε
ρικά άβαφο, εκτός από τη βάση του λαιμού που 
φέρει μαύρο στιλπνό γάνωμα. Στον ώμο, επιμή
κη σχηματοποιημένα φυλλάρια που χωρίζονται 
μεταξύ τους με λεπτές διπλές γραμμές. Από την 
παράσταση του σοόματος σώζεται στο μέσον η 
κορυφή ενός ανθεμίου και δεξιά το πάνα» μέρος 
του κεφαλιού γυναικείας μορφής, που φοράει 
σάκκο και βλέπει προς τα αριστερά. Το θραύ
σμα βρίσκεται κοντά στα έργα του Ζωγράφου 
του Κλεοφράδη. 480-470 π.Χ.

Ε194 Όστρακο ερυθρόμορφου αμφορέα 1461, 
Π ίν. 204β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,042 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Εσωτερικά άβαφο. Εξωτε
ρικά διατηρείται το μεγαλύτερο μέρος του κε
φαλιού και τμήμα του ιματίου γενειοφόρου μορ-

561. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. C V A , M ila n o , C iv ic o  M u s e o  N a z io n a le  1, πίν. 17, 4 ‘ C V A , B ritish  M u sé u m  4, πίν. 32,14· 
C V A , B a rc e lo n e , M u sé e  A rc h é o lo g iq u e  N a t io n a l  1, πίν. 16, αριθ. 1-12.

562. B t a z \ t y , A B V ,  σ. 538 κ.ε., 705 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  ο. 269 κ.ε. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Ure, R h its o n a , ο . 71- 
72, πίν. XXII, αριθ. 108.6,139,140 (Group R)- C V A , P ra g u e , M u sé e  N a t io n a l  1, T c h é c o s lo v a q u ie  2 , πίν. 38, αριθ. 7-8' C V A , G e n è v e ,  

M u sé e  d  A r t  e t  (¡ ’H is to ir e  2 , πίν. 68, αριθ. 5 και 11. Για σκΰφους-κύλικες, που ανήκουν στην Ομάδα του Αίμονα, βλ. Beazley,/1/1Κ 
σ. 565 κ.ε.

563. C V A , B a s e l ,A n tik e n m u s e u m  1, III Η, πίν. 52· C V A , G o th a , S c h lo s s m u s e u m  1, D e u ts c h la n d  24, πίν. 40, αριθ. 5.
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φής. Βρίσκεται κοντά στα εργατών μανιεριστών 
ζωγράφων664. 470-460 π.Χ.

Ε195 Επτά θραύσματα αττικού ερυθρόμορφου 
κιονωτού κρατήρα 1299, Π ίν. 204γ 
Οικόπεδο 117 
Πηλός τεφρός από καύση, 
α. Ύ ψ. 0,06, πλ. 0,10 μ.
Σώζει τμήμα του λαιμού και του ώμου. Στον ώμο, 
επιμήκη σχηματοποιημένα φυλλάρια που χωρί
ζονται μεταξύ τους με λεπτές γραμμές. Στο άκρο 
αριστερά, η αρχή μιας κατακόρυφης ζώνης που 
διακοσμείται με δύο σειρές από στιγμές σε κα- 
τακόρυφη διάταξη. Από την παράσταση του σώ
ματος σώζεται το πάνω και το πίσω μέρος του 
κεφαλιού γυναικείας μορφής, 
β. Ύψ. 0,055, πλ. 0,05 μ.
Προέρχεται από τον ώμο του αγγείου και σώζει 
το πάνοο μέρος του κορμού και το μισό κεφάλι 
ανδρικής γενειοφόρου μορφής με ιμάτιο ριγμέ
νο στον αριστερό ώμο. 
γ. Ύψ. 0,045, πλ. 0,043 μ.
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου και σώ
ζει το χέρι και τμήμα του κορμού δύο μορφών, 
δ. Ύψ. 0,031, πλ. 0,062 μ.
Προέρχεται από την κοιλιά του αγγείου και σώ
ζει τμήμα του κορμού γυναικείας μορφής που 
παίζει αυλό (;). 
ε. Ύψ. 0,053, πλ. 0,072 μ.
Προέρχεται από το τμήμα κοντά στον ώμο και 
σώζει το μπροστινό μέρος ενός φιδιού, ενός στε
λέχους που πιθανόν είναι τμήμα θύρσου και στο 
άκρο δεξιά διακρίνονται οι απολήξεις μιας δο
ράς πάνθηρα, 
στ. Ύψ. 0,032, πλ. 0,033 μ.
Προέρχεται από το κάτω μέρος του σώματος του

αγγείου και σώζει τμήμα μορφής και λίγες πτυ
χώσεις του ενδύματος της. 
ζ. Ύψ. 0,04, πλ. 0,03 μ.
Προέρχεται από το κάτω μέρος του αγγείου και 
σώζει ακτινωτά φυλλάρια.
Το αγγείο απεικονίζει διονυσιακή σκηνή και εί
ναι έργο κάποιου μανιερίστα ζωγράφου και μπο
ρεί να χρονολογηθεί στη δεκαετία 470-460 π.Χ.564 565.

Ε196 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 1511, Π ίν. 204δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,055 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ώμο του αγγείου. Διακρίνεται τμήμα ζώνης με 
επιμήκη φυλλάρια και από την παράσταση τμή
μα της πλάτης και το μεγαλύτερο μέρος του κε
φαλιού ανδρικής μορφής. 480-470 π.Χ.566.

Ε197 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 818, Π ίν. 204ε 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,135 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ώμο του αγγείου. Εσωτερικά, μελανό στιλπνό 
γάνωμα. Στο σημείο όπου ενώνεται ο ώμος με το 
λαιμό, μια ζώνη που διακοσμείται με επιμήκη 
σχηματοποιημένα φυλλάρια σε ακτινωτή διάτα
ξη, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με λεπτές 
γραμμές. Πιο κάτω σώζεται ο κρόταφος, ο ιύμος 
και το δεξί χέρι ανδρικής μορφής που κρατάει 
ραβδί (;). Α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε198 Θραύσμα ερυθρόμορφου κιονωτού κρα
τήρα 1311. Π ίν. 204στ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,125, πλ. 0,08 μ.

564. Πρβλ. τον τρόπο απόδοσης του κεφαλιού του Ερμή σε όστρακο που αποδίδεται στον Ζωγράφο της Providence (C V A ,  

M ü n c h e n , M u se u m  A n t ik e r  K le in k u n s t  2, πίν. 54, αριθ. 1) καθο'ις και των κεφαλών των νέων κωμαστών στον κιονωτό κρατήρα 
του Ζωγράφου του Χοίρου (C V A , C le v e la n d , M u se u m  o f  A r t  1, U S A  15, πίν. 26).

565. Για τα χαρακτηριστικά των μανιεριστιόν, βλ. Boardman./IÆK, σ. 79 κ.ε. Πρβλ. C V A , S c h w e rin , S ta a tlic h e s  M u se u m , D D R  

1, πίν. 23 (κάλπις του Ζωγράφου του Χοίρου)· Α.Β. Follmann, D e r  P a n -M a ile r ,  Βόννη 1968, πίν. 3,11, αριθ. 5, πίν. 12, αριθ. 4 (για 
την απόδοση των αγκίστρων της κλείδας)· C V A , A d r ia ,  M u se o  C ív ic o  1, πίν. 5, αριθ. 4, 5· C V A . M ü n c h e n , M u se u m  A n tik e r  

K le in k u n s t 5 , πίν. 245, αριθ. l· C V A , T ü b in g en , A n tik e n s a m m lu n g  d e s  A rc h ä o lo g isc h e n  I n s titu ts  d e r  U n iv e rs itä t 5 , πίν. 7, αριθ. 3 και 
πίν. 9, αριθ. 4. Για παραστάσεις φιδιών σε διονυσιακές σκηνές, βλ. C V A , B a se l 2 , πίν. 18, αριθ. 2 και C V A , C o p e n h a g u e , M u sé e  

N a tio n a l  3, πίν. 135, σε στάμνο του Ζωγράφου του Συλέως.
566. Πρβλ. C V A , B o n n , A k a d e m is c h e s  K u n s tm u s e u m  1, πίν. 5, αριθ. 5, όστρακο κύλικας του Ζωγράφου της Γιγαντομαχίας του 

Παρισιού για τον όμοιο τρόπο απόδοσης των μαλλιών και του αυτιού.
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Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Συγκολλήθηκε από τρία κομ
μάτια. Δεξιά, δυο κατακόρυφες σειρές φύλλων 
κισσού που αποτελούσαν το πλαίσιο της μετόπης 
της παράστασης, από την οποία σώζεται ο αγκώ- 
νας, οι γλουτοί, τμήμα του μηρού και της κνήμης 
γυμνού νέου. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε199 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 1372, Π ίν. 204ζ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,028 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από τον ώμο του αγγείου και σώζει το μεγαλύτε
ρο μέρος κράνους αττικού τύπου, διακοσμημέ
νου με στιγμές από μελανό γάνωμα. Β' τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ.567.

Ε200 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονω- 
τού (;) κρατήρα 823, Π ίν. 204η 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,097 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος. Εσωτερικά μαύρο 
στιλπνό γάνωμα. Εξωτερικά, στο πάνω μέρος, 
μια σειρά από πολύ μικρά φυλλάρια. Σώζεται 
μέρος της ερυθρόμορφης παράστασης. Στα δε
ξιά, υψωμένο το χέρι (η παλάμη και ο πήχης) 
μιας μορφής. Αριστερά, το πάνω μέρος του κορ
μού και το κεφάλι γυναικείας μορφής που βλέ
πει προς τα δεξιά. Τα μαλλιά δεμένα με τριπλή 
ταινία στο πίσω μέρος του κεφαλιού σχηματί
ζουν κρωβύλο. Φοράει χειριδωτό χιτώνα και 
ιμάτιο που πέφτει από τον αριστερό της ώμο. Το 
αριστερό της χέρι είναι τεντωμένο μπροστά και 
κρατάει φιάλη. Με το δεξί κρατούσε οινοχόη, 
της οποίας σώζεται η λαβή στο κάτω μέρος του 
θραύσματος. Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα 
π.Χ.568.

Ε201 Θραύσμα ερυθρόμορφου κιονωτού κρα
τήρα 1549, Π ίν. 205α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,055, πλ. 0,07 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ώμο του αγγείου. Από την παράσταση σώζονται 
το πόδι τραπεζιού (;) με διακόσμηση μαιάνδρου 
και μέρος από το σώμα δύο γυμνών μορφών. Γύ
ρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε202 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κιονω- 
τού κρατήρα 1366, Π ίν. 205β 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,045 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
δύο κομμάτια. Από την παράσταση σώζονται 
τμήμα του κορμού, του αριστερού χεριού και οι 
μηροί γυμνής ανδρικής μορφής σε έντονη κίνη
ση προς τα αριστερά. Γύρω στα μέσα του 5ου αι
ώνα π.Χ.

Ε203 Πέντε θραύσματα αττικού ερυθρόμορφου 
κιονωτού κρατήρα 1300, Π ίν. 205γ 
Οικόπεδο 117
Πηλός καθαρός, κόκκινος και σε ορισμένα ση
μεία γκριζωπός από κακό ψήσιμο ή καύση. Προ
έρχονται από το πάνω μέρος του σώματος του 
αγγείου.
α. Ύψ. 0,047, πλ. 0,085 μ.
Στον ώμο, επιμήκη φυλλάρια που χωρίζονται με 
λεπτές γραμμές και πιο κάτω, το μπροστινό μέ
ρος του κεφαλιού γυναικείας μορφής προς τα δε
ξιά. Μπροστά της, το πάνω μέρος βακτηρίας (;). 
β. Ύψ. 0,05, πλ. 0,08 μ.
Τμήμα του ώμου με επιμήκη φυλλάρια και η αρχή 
μιας κατακόρυφης ζώνης με δύο σειρές στιγμών, 
γ. Ύψ. 0,036, πλ. 0,06 μ.
Τμήμα της κατακόρυφης ζώνης με δύο σειρές 
στιγμών.

567. Για τη διακόσμηση του κράνους, πρβλ. το κράνος του Μενελάου στην ερυθρόμορφη λήκυθο του Ζωγράφου του Βρΰγου 
(S. de Bourvie, P a p e r s  f r o m  th e  N o rw e g ia n  I n s titu te  a t  A th e n s  1, T h e f ir s t  f iv e  L e c tu r e s , Αθήνα 1991, o. 31, εικ. 2). Επίσης πρβλ. το 
κράνος του Μενελάου στον ερυθρόμορφο αμφορε'α του Ζωγράφου της Altamura (ό.π., ο. 39, εικ. 8· C V A , B a ltim o r e , R o b in s o n  

C o lle c tio n  2, U S A  6, πίν. XI, σε κύλικα του Δοΰριδος).
568. Για τον τρόπο απόδοσης της κόμης με την ταινία, πρβλ. τη μορφή στην υδρία του Ζωγράφου της Christie (C V A , G o th a ,  

S c h lo s s m u s e u m  2, D e u tc h la n d  29, πίν. 55).
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δ. Ύψ. 0,04, πλ. 0,047 μ.
Σώζεται τμήμα του ώμου με τα επιμήκη φυλλά- 
ρια. Από την παράσταση, το πάνω μέρος της κε
φαλής μορφής με ταινία, 
ε. Ύψ. 0,035, πλ. 0,031 μ.
Σώζεται τμήμα του ώμου και χαμηλότερα, από 
την παράσταση, το πάνω μέρος κεφαλιού. Το 
αγγείο είναι ζωγραφισμένο με την τεχνοτροπία 
του Ζωγράφου του Κλεοφώντος"’69. 440-430 π.Χ.

Ε204 Θραύσμα του χείλους αττικού μελανόμορ
φου κιονωτού κρατήρα 811, Π ίν. 206α 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,24 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Εκτός από το χείλος 
σώζεται και το πλακίδιο της μιας λαβής. Εσωτε
ρικά, μαύρο στιλπνό γάνωμα. Στην πάνω οριζό
ντια επιφάνεια του χείλους, το τυπικό κόσμημα 
με άνθη λωτού -εναλλάξ δύο κλειστά και ένα 
ανοιχτό-, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 
μίσχους που δημιουργούν πλέγμα. Ανάμεσα 
στους μίσχους, μαύρες στιγμές. Στο πλακίδιο της 
λαβής δύο ζεύγη λυρόσχημων ελίκων πλαισιιυ- 
νουν ένα ενδεκάφυλλο ανθέμιο, ο πυρήνας του 
οποίου βγαίνει από δύο μικρές ακτινωτές έλι
κες. Κάτω από τις λυρόσχημες έλικες, που βρί
σκονται προς το εσωτερικό του χείλους, από ένα 
κισσόφυλλο. Το όλο θέμα πλαισιώνεται δεξιά 
και αριστερά από δύο παράλληλες γραμμές. Γύ
ρο) στο 460 π.Χ.'’7".

Ε205 Τμήμα της λαβής αττικού κιονωτού κρατή
ρα 813 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,15 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια του πλακιδίου, λυρόσχημες έλικες 
που πλαισιοόνουν επτάφυλλο ανθέμιο.

Ε206 Λαβή αττικού κιονωτού κρατήρα 814 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,105 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην επιφάνεια του

πλακιδίου της λαβής, μετόπη που ορίζεται από 
μια μαύρη γραμμή και διακοσμείται με λυρό
σχημες έλικες οι οποίες πλαισιώνουν ενδεκά
φυλλο ανθέμιο.

Ε207 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1378, Π ίν. 206β 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,28 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην οριζόντια επι
φάνεια μπουμπούκια λωτών που συνδέονται με
ταξύ τους με μίσχους, ανάμεσα στους οποίους 
υπάρχουν στιγμές. Στην κατακόρυφη επιφά
νεια, που είναι ελαφρώς κοίλη, δύο οριζόντιες 
σειρές φύλλων κισσού.

Ε208 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1379, Π ίν. 206γ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,20 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Διακόσμηση ανάλο
γη με του προηγούμενου.

Ε209 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1380, Π ίν. 206δ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,21 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Διακόσμηση ανάλο
γη με του προηγούμενου.

Ε210 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1381, Π ίν. 206ε 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Διακόσμηση ανάλο
γη με του προηγούμενου.

Ε211 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1382, Π ίν. 206στ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,08 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Διακόσμηση ανάλο
γη με του προηγούμενου.

569. CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 4, πίν. 25, όπου και βιβλιογραφία για το ζω
γράφο.

570. Ό.π., πίν. 14, αριθ. 4.
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Ε212 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1383, Π ίν. 206ζ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Διακόσμηση ανάλο
γη με του προηγούμενου.

Ε213 Τμήμα του χείλους και η μία λαβή κιονω- 
τού κρατήρα 1385 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,135 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η οριζόντια επιφά
νεια του χείλους και του πλακιδίου της λαβής 
καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. Στην κατακόρυ- 
φη επιφάνεια, δύο σειρές από στιγμές.

Ε215 Τμήμα της λαβής κιονωτού κρατήρα 1387, 
Π ίν. 206η 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην επιφάνεια του 
πλακιδίου σώζονται από τη διακόσμηση μια έλι
κα και τμήματα από πέντε φύλλα ανθεμίου.

Ε216 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1427, Π ίν. 2060 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,19 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται επίσης και 
τμήμα του λαιμού. Συγκολλήθηκε από τρία κομ
μάτια. Καλύπτεται όλο από μαύρο στιλπνό γάνω
μα. Σιόζεται μόνο μια ιώδης ταινία στο πάνω μέ
ρος της εσοπερικής επιφάνειας του χείλους.

Ε217 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1428, Π ίν. 206ι 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,14 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Καλύπτεται όλο από 
μαύρο στιλπνό γάνωμα, εκτός από την εξωτερι
κή κατακόρυφη επιφάνεια του χείλους όπου υπάρ
χουν δύο σειρές από κισσόφυλλα. Στην εσωτερι
κή επιφάνεια του χείλους, στο πάνω μέρος, μια 
οριζόντια ιοόδης ταινία.

Ε218 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1429, Π ίν. 206ια 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το

σημείο κοντά στη λαβή. Καλύπτεται όλο από 
μαύρο στιλπνό γάνωμα και φέρει μια οριζόντια 
ιώδη ταινία στο πάνω μέρος της εσωτερικής επι
φάνειας του χείλους.

Ε219 Το μεγαλύτερο μέρος της λαβής αττικού 
κιονωτού κρατήρα 1430, Π ίν. 207α 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,086 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται σχεδόν ολό
κληρο το πλακίδιο, που καλύπτεται με μαύρο 
στιλπνό γάνωμα, σε ορισμένα σημεία κόκκινο 
από αποτυχημένο ψήσιμο.

Ε220 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1433, Π ίν. 207β 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,12 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην οριζόντια επι
φάνεια, μπουμπούκια λωτών ενωμένα με μί
σχους, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν στιγ
μές. Στο ένα άκρο σώζεται η αρχή του πλακιδίου 
της λαβής με τμήμα έλικας από τη διακόσμησή 
του. Στην κατακόρυφη επιφάνεια, δύο οριζό
ντιες σειρές φύλλων κισσού.

Ε221 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1434, Π ίν. 207γ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,123 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην οριζόντια επι
φάνεια, μπουμπούκια λωτών και στιγμές ανάμε
σα στους μίσχους τους. Στην άκρη, έλικα από τη 
διακόσμηση του πλακιδίου της λαβής. Στην κα
τακόρυφη επιφάνεια, δύο σειρές στιγμών από 
τις οποίες σώζεται η μία.

Ε222 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1435, Π ίν. 207δ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,11 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κατακόρυφη επιφάνεια του χείλους και φέρει 
διακόσμηση από δύο σειρές στιγμών.

Ε223 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1436 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η εσωτερική και η
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πάνω οριζόντια επιφάνεια καλύπτονται με μαύ
ρο γάνωμα. Η κατακόρυφη διακοσμείται με δύο 
σειρές από κισσόφυλλα.

Ε224 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1437, Π ίν. 207ε 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,066 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην πάνω οριζόντια 
επιφάνεια, μπουμπούκια λωτιόν και στιγμές 
ανάμεσα στους μίσχους. Στην κατακόρυφη πρέ
πει να υπήρχαν δύο σειρές φύλλων κισσού από 
τις οποίες σώζεται η μία.

Ε225 Τμήμα του χείλους αττικού κιονωτού κρα
τήρα 1438, Π ίν. 207στ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,122 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στην οριζόντια επι
φάνεια, μπουμπούκια λωτών των οποίων δεν 
σώζονται οι μίσχοι. Στην κατακόρυφη, δύο σει
ρές στιγμών.

Ε226 Λαβή αττικού κιονωτού κρατήρα 1441, 
Π ίν. 207ζ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,063 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται το μεγαλύ
τερο μέρος του πλακιδίου και ένα μικρό τμήμα 
του χείλους με τους μίσχους από άνθη λωτών. 
Στο πλακίδιο, ενδεκάφυλλο ανθέμιο που πλαι
σιώνεται από λυρόσχημες έλικες.

Ε227 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδιυ- 
νόσχημου κρατήρα 749, Π ίν. 208α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,11, πλ. 0,13 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Συγκολλήθηκε από τρία 
κομμάτια. Εσωτερικά, μαύρο γάνωμα. Από την 
παράσταση σώζονται, αριστερά, μεγάλο μέρος 
του σώματος ανδρικής μορφής με ιμάτιο και 
τμήμα από ραβδί που θα πρέπει να κρατούσε ο 
άνδρας με τεντωμένο το χέρι. Στην πάνα» δεξιά

γωνία, τμήμα του χεριού μιας άλλης μορφής που 
θα πρέπει να βρισκόταν απέναντι από την προη
γούμενη. Γύρω στα μέσα του 5ου αιιόνα π.Χ.

Ε228 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω- 
νόσχημου κρατήρα 1284, Π ίν. 208β 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του αγγείου και σώζει τμήμα της πα
ράστασης. Στο κάτω μέρος, ένα μικρό τμήμα 
μαιάνδρου όπου πατούσαν οι μορφές. Στα δε
ξιά, το κάτω μέρος του σιόματος γυναικείας μορ
φής που φοράει πέπλο. Η μορφή κρατάει δύο 
δάδες προς τα κάτω (Κόρη;). Γύρω στα μέσα του 
5ου αιώνα π.Χ.571.

Ε229 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω- 
νόσχημου κρατήρα 1305, Π ίν. 208γ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,07, πλ. 0,113 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Από την παράσταση σώζε
ται το κάτω μέρος δύο μορφών. Δεξιά, μια γυμνή 
ανδρική σε διασκελισμό και μπροστά της μια γυ
ναικεία, που στέκεται πατώντας στο αριστερό 
πόδι έχοντας άνετο το δεξί και είναι ντυμένη με 
πλούσια πτυχωμένο χιτιόνα, ο οποίος στο δεξί 
γόνατο δημιουργεί οφθαλμωτές πτυχές. Γ' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε230 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω- 
νόσχημου κρατήρα 1308, Π ίν. 208δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,138, πλ. 0,12 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτιυ μέρος του σώματος του αγγείου. Κάτω, 
τμήμα οριζόντιας ζώνης με μαίανδρο και αβα- 
κωτό κόσμημα. Πιο πάνω σώζονται αριστερά το 
γυμνό πόδι ανδρικής μορφής και δεξιά το πόδι 
μιας μορφής με χιτιόνα και ιμάτιο. Ανάμεσά 
τους, τμήμα βακτηρίας. Γ' τέταρτο του 5ου αιώ
να π.Χ.

571. Πρβλ. για την απόδοση των πτυχιόσεων, το χιτώνα και το ιμάτιο του Διονύσου στη στάμνο του Kassel (CVA, Kassel, 
Antikenabteilung der Staatlichen Kunstsammlungen 1, πίν. 35, αριθ. 1, του κύκλου του Πολυγνώτου I).
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Ε231 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω- 
νόσχημου κρατήρα 1310, Π ίν. 208ε 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,08, πλ. 0,10 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου όπου σώ
ζονται τα άκρα των ποδιών και τμήμα του χιτώ
να μορφής που είναι στραμμένη προς τα αριστε
ρά. Πίσω της σιυζονται πόδια επίπλου πάνω σε 
βάθρο. Γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε232 Θραύσμα ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου 
κρατήρα 1460, Π ίν. 208στ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Στο μέ
σον περίπου του θραύσματος, οριζόντια ταινία 
με μαίανδρο και σταυροειδή κοσμήματα. Πάνω 
από αυτήν σώζεται τμήμα της περιφέρειας και η 
απόληξη μιας κνήμης τροχού άρματος. Γύρω 
στα 430 π.Χ.572.

Ε233 Τμήμα του χείλους αττικού ερυθρόμορφου 
κωδωνόσχημου κρατήρα 689. Π ίν. 208ζ 
Οικόπεδο 31 
Ύψ. 0,098 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Κάτω από το χείλος, 
κλαδί δάφνης και πιο κάτω τμήμα της παράστα
σης, όπου σιόζεται το κεφάλι και τμήμα του κορ
μού γυναικείας μορφής μπροστά σε είσοδο σπη
λιάς5 '. Η σάρκα της μορφής αποδίδεται με λευ
κό επίθετο χρώμα. Τελευταίο τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Ε234 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κρατή
ρα 815, Π ίν. 208η 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος του αγγείου. Εσωτερι

κά, μαύρο στιλπνό γάνωμα και μια οριζόντια 
γραμμή στο χρώμα του πηλού. Στην εξωτερική 
επιφάνεια σώζεται τμήμα διονυσιακής σκηνής. 
Διακρίνεται το αριστερό άκρο του χεριού μορ
φής που κρατάει θύρσο. Στο άκρο δεξιά, η κο
ρυφή ενός δεύτερου θύρσου και ανάμεσά τους 
κλημοτόφυλλο. Τα άνθη στην κορυφή πυν θύρ
σων δηλώνονται με λευκό χρώμα. Τελευταίο τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε235 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω
νόσχημου κρατήρα 821, Π ίν. 208Θ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,185 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Προέρχεται από το κάτω μέρος 
του σώματος του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο 
γάνωμα. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζεται μέ
ρος της ερυθρόμορφης παράστασης. Πάνω σε 
ζώνη που διακοσμείται με μαίανδρο και αβακω- 
τό πατούν δύο μορφές, από τις οποίες σώζονται 
τα πόδια και το κάτω μέρος των ιματίων. Οι μορ
φές είναι στραμμένες προς τα αριστερά. Τελευ
ταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.574.

Ε236 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω
νόσχημου κρατήρα 822, Π ίν. 209α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,11 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Προέρχεται από το πάνω μέρος 
του σώματος. Εσωτερικά, μαύρο γάνωμα. Εξω
τερικά πάνω, φύλλα δάφνης οριζόντια τοποθε
τημένα και το κεφάλι με το πάνω μέρος του κορ
μού ανδρικής μορφής στραμμένης προς τα αρι
στερά που φοράει ιμάτιο και ταινία στα μαλλιά. 
420-410 π.Χ.575.

Ε237 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω
νόσχημου κρατήρα 1365, Π ίν. 209β 
Οικόπεδο 117

572. Πρβλ. τον κρατήρα του Ζιογράφου της Christie (C V A , W ien , K u n s th is to r isc h e s  M u se u m  3, III I, πίν. 113, αριθ. 1 ).
573. Είναι πιθανόν να έχουμε παράσταση «ανόδου». Με τον ίδιο τρόπο αποδίδονται τα σπήλαια σε παρόμοιες παραστάσεις 

(Cl. Bérard, A n o d o i .  E s s a i s u r  l'im a g ér ie  d e s  p a s s a g e s  c h to n ie n s , Neuchâtel 1974, πίν. 10, εικ. 34b και 35b).
574. Πρβλ. C V A , G o th a , S c h lo s s m u s e u m  2, D e u ts c h la n d  29, πίν. 61, αριθ. 2.
575. Πρβλ. C V A , B o n n , A k a d e m is c h e s  K u n s tm u s e u m  1, πίν. 19, αριθ. 2· C V A , C a s tle  A s h b y ,  N o r th a m p to n , G r e a t  B rita in  15, πίν. 

51, αριθ. 2.
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' Υψ. 0,08 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Βαθιά απολεπίσματα στην 
εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Από την 
παράσταση σιοζονται το κάτω μέρος ανδρικής 
μορφής και τμήμα της βακτηρίας στην οποία στη
ριζόταν. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε238 Θραύσμα ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου 
κρατήρα 1458, Π ίν. 209γ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,158 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Συγκολλήθηκε από έξι κομ
μάτια. Το γάνωμα έχει απολεπιστεί σε μεγάλο 
βαθμό. Από την παράσταση σιοζονται τμήματα 
του κορμού δύο ιματιοφόρων μορφών και ανά- 
μεσά τους ένα ραβδί. Τελευταίο τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Ε239 Τμήμα αττικού ερυθρόμορφου κωδωνό
σχημου κρατήρα 819, Π ίν. 209δ 
Οικόπεδο 49 
Ύ ψ. 0,19, πλ. 0,21 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
εννέα κομμάτια. Εσωτερικά φέρει μαύρο στιλ
πνό γάνωμα. Σώζονται τμήμα του χείλους και 
του σώματος. Εξωτερικά, κάτω από το χείλος, 
κλαδί δάφνης οριζόντια τοποθετημένο που 
πλαισιώνεται πάνω και κάτω από δύο παχιές 
γραμμές στο χρώμα του πηλού. Από την παρά
σταση του σώματος σώζονται: αριστερά, ανδρι
κή μορφή από τη μέση και πάνω τυλιγμένη στο 
ιμάτιό της. Δεξιότερα, μια δεύτερη ανδρική μορ
φή, που σώζεται από το ύφος των μηρών και πά
νω, τυλιγμένη και αυτή σε ιμάτιο, που αφήνει 
όμως ακάλυπτο τον δεξιό ώμο, το στήθος και το 
χέρι το οποίο προτείνει (πιθανόν κρατούσε βα
κτηρία). Τέλος, στο άκρο δεξιά σώζεται το πρό
σωπο μιας τρίτης μορφής που βλέπει προς τα 
αριστερά. Ανάμεσα στις δύο τελευταίες μορφές, 
δύο αναρτημένα αντικείμενα, ένα ορθογώνιου

και ένα κυκλικού σχήματος με διακόσμηση από 
γραμμές ακτινωτά τοποθετημένες. Τέλη του 
5ου-αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.576.

Ε240 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδιυ- 
νόσχημου κρατήρα 1307β, Π ίν. 209ε 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,148, πλ. 0,092 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
κάτω μέρος του σώματος του αγγείου. Στο μέ
σον περίπου σώζεται μια οριζόντια ζώνη με μαί
ανδρο και ψηλότερα η παράσταση: αριστερά, 
τμήμα κλίνης που σώζει το ένα πόδι και τμήματα 
από το μαξιλάρι και την τράπεζα μπροστά από 
την κλίνη· δεξιά, το κάτω μέρος γυναικείας μορ
φής με χιτώνα, του οποίου η παρυφή φέρει φε- 
στονοειδή διακόσμηση. Λευκό επίθετο χρώμα 
για την απόδοση του μαξιλαριού. Α' μισό του 
4ου αιώνα π.Χ.577.

Ε241 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 1368, Π ίν. 209στ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,047 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Από την παράσταση σώζο
νται τμήμα του κορμού και του χεριού φτερωτής 
γυναικείας μορφής (διακρίνονται οι απολήξεις 
της φτερούγας). Γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε242 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 1312, Π ίν. 210α 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,064, πλ. 0,11 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το πά
νω μέρος του σώματος του αγγείου και σώζει από 
την παράσταση το κεφάλι και τη φτερούγα" Ερωτα 
που βλέπει προς τα δεξιά. Γύρω στο 420 π.Χ.578.

Ε243 Θραύσμα ερυθρόμορφου καλυκωτού (;) 
κρατήρα 1459, Π ίν. 210β 
Οικόπεδο 49

576. ΓΤρβλ. τους κιυδωνόσχημους κρατήρες στο C V A , W ien , K u n s th is to r isc h e s  M u se u m  3, III I, πίν. 122, αριθ. 4 και 5 του Ζω
γράφου του Νικία και πίν. 123, αριθ. 3, του Ζωγράφου του Μελεάγρου, καθώς και τα κεφάλια σε κύλικα του Ζωγράφου της 
Βιέννης 155 στο C V A , F ra n k fu r t a m  M a in  2, πίν. 68, αριθ. 5, 6.

577. Πρβλ. C V A , W ien , K u n s th is to r isc h e s  M u se u m  3, III I, πίν. 127.
578. Πρβλ. C V A , B o n n , A k a d e m is c h e s  K u n s tm u s e u m  1, πίν. 20.
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Ύψ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στο πάνω μέρος, 
ακριβώς κάτω από το χείλος, φύλλα δάφνης. Πιο 
κάτω σώζονται το χέρι, ο ώμος και το πρόσωπο 
γυναικείας μορφής που βλέπει προς τα αριστε
ρά. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε244 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 1367, Π ίν. 210γ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος. Από την παράσταση 
σώζονται το κεφάλι και το στήθος ανδρικής μορ
φής που βλέπει προς τα αριστερά. Στο κεφάλι 
φέρει στεφάνι κισσού και με το δεξί χέρι κρατά- 
ει θύρσο. Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε245 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 817, Π ίν. 210δ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,103 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από την 
κοιλιά του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό 
γάνωμα. Εξωτερικά από την παράσταση σώζο
νται: αριστερά γυμνός Έρωτας σε στάση οκλα- 
δόν και δεξιά τα πόδια μιας άλλης μορφής και 
η απόληξη δοράς. Λευκό χρώμα για την απόδο
ση της σάρκας του Έρωτα, που έχει απολεπι
στεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Τέλη του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Ε246 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 1309, Π ίν. 210ε 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,072, πλ. 0,13 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους και του πάνω μέρους του σώματος. Στο 
χείλος, κλαδί δάφνης οριζόντια τοποθετημένο. 
Πιο κάτω σιόζεται το μεγαλύτερο μέρος του κε
φαλιού νέου προς τα δεξιά και το πάνω μέρος 
του κεφαλιού γυναικείας μορφής. Στο βάθος του 
αγγείου, δύο φύλλα που αποδίδονται με λευκό 
επίθετο χρώμα. Τέλη του 5ου-αρχε"ς του 4ου αι
ώνα π.Χ.

Ε247 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ- 
κωτού κρατήρα 1307α, Π ίν. 210στ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,09, πλ. 0,135 μ.

Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος του αγγείου. Σώζονται 
το πάνω μπροστινό μέρος αλόγου και το χέρι με 
τμήμα του ιματίου του ιππέα. Στα δεξιά, τμήμα 
από το πάνω μέρος γυναικείας μορφής με πέπλο, 
και στο μέσον μια Νίκη που αποδίδεται με λευκό 
επίθετο χρώμα. Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Ε248 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω-
νόσχημου κρατήρα 1314
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,057, πλ. 0,16 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται τμήμα του 
χείλους με διακόσμηση από μικρά φύλλα δάφ
νης οριζόντια τοποθετημένα.

Ε249 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου κωδω-
νόσχημου κρατήρα 1315
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,055, πλ. 0,16 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται τμήμα του χεί
λους με οριζόντια τοποθετημένα φύλλα δάφνης.

Ε250 Ααβή αττικού ερυθρόμορφου κωδωνό- 
σχημου κρατήρα 1439, Π ίν. 211α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,155 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
δύο κομμάτια. Η λαβή καλύπτεται με γάνωμα 
μαύρο και κατά τόπους καστανό από αποτυχη
μένο ψήσιμο, εκτός από την εσωτερική της επι
φάνεια που έχει μείνει στο χρώμα του πηλού. 
Γύρα) από τη ρίζα της λαβής γραπτό ιωνικό κυ
μάτιο.

Ε251 Τμήμα της λαβής κωδωνόσχημου κρατήρα 
1440, Π ίν. 211β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,105 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται σχεδόν η μι- 
σή λαβή και η ρίζα της. Εκτός από την εσωτερι
κή επιφάνεια που έχει το χρώμα του πηλού, το 
υπόλοιπο καλύπτεται με μαύρο γάνωμα. Στη ρί
ζα της λαβής, γραπτό ιωνικό κυμάτιο.

Ε252 Θραύσμα ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου 
κρατήρα 1443, Π ίν. 211γ 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,09 μ.
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Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
τρία κομμάτια. Σώζονται μέρος της λαβής και 
του σώματος. Γύρω από τη ρίζα της λαβής, σχη
ματοποιημένα επιμήκη φυλλάρια. Αριστερά δια- 
κρίνεται τμήμα του ενδύματος μορφής.

Ε253 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου καλυ-
κωτού κρατήρα 1313
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,10, πλ. 0,105 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται τμήμα του 
χείλους με κλαδί δάφνης οριζόντια τοποθετημέ
νο και από την παράσταση του σώματος τμήμα 
δένδρου.

Ε254 Τμήμα του χείλους αττικού ερυθρόμορφου
καλυκωτού κρατήρα 1316
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,075, πλ. 0,15 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται φύλλα δάφ
νης οριζόντια τοποθετημένα.

Ε255 Τμήμα της βάσης καλυκωτού (;) κρατήρα 
1445, Π ίν. 211δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,062 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η κάτω επιφάνεια 
άβαφη. Εξωτερικά, μαύρο στιλπνό γάνωμα, εκτός 
από τις ακμές και τις αυλακώσεις στις αρθρώσεις 
των επιπέδων που φέρουν κόκκινο χρώμα.

Ε256 Τμήμα της βάσης καλυκωτού (;) κρατήρα 
1447
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η κάτω επιφάνεια 
άβαφη. Εξωτερικά, μαύρο στιλπνό γάνωμα, 
εκτός από τα σημεία όπου αρθρώνονται τα επί
πεδα και δημιουργούν αυλακιές στο χρώμα του 
πηλού.

Ε257 Τμήμα της βάσης καλυκοπού (;) κρατήρα 
1448
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Η κάτω επιφάνεια 
άβαφη. Εξωτερικά, στις αρθρώσεις των επιπέ
δων, αυλακώσεις με κόκκινο χρώμα. Το υπόλοι
πο καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα.

Ε258 Τέσσερα θραύσματα αττικού μελανόμορ
φου κιονωτού κρατήρα 1426, Π ίν. 211ε 
Οικόπεδο 49
Ύψ. (του μεγαλύτερου) 0,085 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
λαιμό του αγγείου. Το ένα σώζει τμήμα του ώμου 
με διακόσμηση από σχηματοποιημένα επιμήκη 
φυλλάρια που χωρίζονται μεταξύ τους με λεπτές 
γραμμές. Όλη η υπόλοιπη επιφάνεια των θραυ
σμάτων καλύπτεται με μαύρο στιλπνό γάνωμα. 
Τέλη του 6ου ακύνα π.Χ.

Ε259 Όστρακο αττικής ερυθρόμορφης ληκύθου 
1373, Π ίν. 212α 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,042 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από το σώμα του αγγείου. Βαθιά απολεπίσματα 
στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Από 
την παράσταση σώζεται ένας κάλαθος. Β' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.579.

Ε260 Όστρακο ερυθρόμορφης ληκύθου 1482, 
Π ίν. 212β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,042 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Προέρχεται 
από το σώμα του αγγείου. Από την παράσταση 
σώζονται ένας κάλαθος και στο άκρο αριστερά 
το πόδι και το ένδυμα καθιστής γυναικείας μορ
φής. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.580.

579. Πρβλ. το καλάθι που αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο σε λήκυθο του Ζωγράφου της Καρλσρούης, στο C V A , K a r ls r u h e , 

B a d isc h e s  L a n d e s m u s e u m  3, πίν. 41, αριθ. 5 (γύρω στο 460 π.Χ.). Για τον Ζωγράφο της Καρλσρούης, βλ. Beazley.AÄlA σ. 730 
κ.ε. και ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 411 κ.ε.

580. Για παραστάσεις καλάθων σε ληκύθους μπροστά από γυναικείες μορφές που κάθονται ή είναι όρθιες κρατώντας κα
θρέφτη, βλ. C V A . B ru xelles , M u sé e s  R o y a u x d  A r t  e t  d 'H is to ir e  3, πίν. 21, αριθ. 1,2 και πίν. 12, αριθ. 7a-lr C V A , B o n n , A k a d e m is c h e s  

K u n s tm u s e u m  1, πίν. 25, αριθ. 8‘ C V A , S c h lo ss  F a sa n er ie  1, D e u ts c h la n d  11, πίν. 40, αριθ. 7-9 (του Ζωγράφου του Αισχίνη)· C V A ,
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Ε261 Θραύσμα ερυθρόμορφης αρυβαλλοειδούς 
ληκύθου 1481, Π ίν. 212γ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Από την παράσταση σώζεται 
το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού και του πά
νω μέρους του σώματος με το χέρι γυναικείας 
μορφής που φοράει πέπλο. Τα μαλλιά είναι χτε
νισμένα προς τα πίσω όπου μαζεύονται σε κρω- 
βύλο. Ο τρόπος απόδοσης του πέπλου της μορ
φής ανήκει στην παράδοση των έργων του Ζω
γράφου του Μειδία581. Τέλη του 5ου-αρχές του 
4ου αιώνα π.Χ.582.

Ε262 Θραύσμα αττικής ερυθρόμορφης αρυβαλ- 
λοειδούς ληκύθου 1326, Π ίν. 212δ 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,05 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του σώματος του αγγείου και σώζει 
από την παράσταση το κεφάλι λιονταριού. Α' τέ
ταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.583.

Ε263 Θραύσμα αττικής ερυθρόμορφης οινο-
χόης 1325, Π ίν. 212ε
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,047, πλ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ώμο και το σώμα του αγγείου. Στον ώμο, επιμή
κη φυλλάρια που χωρίζονται με λεπτές γραμμές. 
Από την παράσταση του σώματος σώζεται το 
πάνω μέρος τυλιγμένης σε ιμάτιο ανδρικής μορ

φής που χειρονομεί. Ανήκει σε μια σειρά οινο- 
χοών του α ' μισού του 4ου αιώνα π.Χ.584, οι πε
ρισσότερες από τις οποίες ανήκουν στην Ομάδα 
F.B. (Fat Boy Group)585.

Ε264 Θραύσμα αττικής ερυθρόμορφης οινο-
χόης 1324, Π ίν. 212στ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,045, πλ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
ώμου και του σώματος. Στον ώμο, κόσμημα από 
σπείρες. Από την παράσταση του σώματος δια
τηρείται το πάνω μέρος ανδρικής ιματιοφόρου 
μορφής που βλέπει προς τα δεξιά και μπροστά 
της τμήμα του κεφαλιού και της πλάτης μιας δεύ
τερης μορφής. Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. (βλ. 
1325/Ε263).

Ε265 Τμήμα ερυθρόμορφης πελίκης 1525, Π ίν. 
212ζ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,087, διάμ. χείλ. 0,14 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Σώζονται το με
γαλύτερο μέρος του λαιμού και του χείλους κα
θώς και τμήμα του ώμου. Στο ύψος της ρίζας των 
λαβών, γραπτό ιωνικό κυμάτιο. Από την παρά
σταση σώζεται το πάνω μισό κεφαλιού γυναικεί
ας μορφής. 450-440 π.Χ.586.

Ε266 Θραύσμα ερυθρόμορφης πελίκης 1529, 
Π ίν. 212η 
Οικόπεδο 117 
Πλ. 0,06 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Στο λαιμό, στο ύψος

Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 5, πίν. 25, αριθ. 5 (λευκή λήκυθος του Ζωγράφου του Αι
σχίνη). Δίπλα ή ανάμεσα σε μορφε'ς παριστάνονται κάλαθοι και σε άλλα αγγεία, όπως π.χ. στην ερυθρόμορφη υδρία του Ερμό- 
νακτα (CVA, Bnaelles, Musées Royatu d ’Art et d'Histoire 3, πίν. 15, αριθ. 1) και στην πυξίδα του Ζωγράφου της Καρλσρούης 
(CVA, Gotha, Schlossmuseum 2, Deutschland 29, πίν. 62, 63).

581. Για τον Ζωγράφο του Μειδία, βλ. Beazley, ARV2, σ. 1312-1315’ G. Nicole, Meidias et le style fleuri dans la céramique 
attique, Γενεύη 1908 και L. Bern, The Meidias Pointer, Οξφόρδη 1987.

582. Πρβλ. και τη γυναικεία μορφή στο θραύσμα από πώμα λεκανίδας (CVA, Tübingen, Antikensammlung des Archäologischen 
Instituts der Universität 4, πίν. 48, αριθ. 8).

583. CVA, Wien, Universität 1, Deutschland 5, πίν. 11, αριθ. 6' CVA, Bonn, Akademisches Kunstmuseum 1, πίν. 25, αριθ. 9.
584. CVA, Wien, Universität 1, Deutschland 5, πίν. 11, αριθ. 6’ CVA, Laon 1, France 20, πίν. 39, αριθ. 4· CVA. Nordhein - 

Westfalen 1, Düsseldorf - Ki-efeld - Neuss., 1, Deutschland 49, πίν. 16, αριθ. 1-3.
585. Beazley, ARV2, σ. 1484 κ.ε.
586. Πρβλ. CVA, München, Museum Antiker Kleinkunst 2, πίν. 76, αριθ. 1, 2’ CVA, Athènes, Musée National 2, Grèce 2, III Id, 

πίν. 20, αριθ. 8 (του Ζωγράφου του Sabouroff).
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των λαβιυν, γραπτό ιωνικό κυμάτιο. Στην περιο
χή του (ύμου σώζεται το κεφάλι γυναικείας μορ
φής. Γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε267 Πέντε θραύσματα αττικού ερυθρόμορφου 
σκύφου 1338, Π ίν. 213α 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,068, πλ. 0,145 μ. (και των πέντε θραυσμάτων) 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχονται από το 
σώμα του αγγείου. Τα θραύσματα συνανήκουν 
αλλά σε ένα σημείο, στο κεφάλι της γυναικείας 
μορφής, δεν ήταν δυνατόν να συγκολληθούν, 
γιατί η επιφάνεια είναι πολύ φθαρμένη. Μαύρο 
στιλπνό γάνωμα στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια, στην οποία και σώζεται τμήμα της 
παράστασης της μιας όψης του αγγείου. Στα δύο 
άκρα, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν ένα άνθος 
λωτού και ένα ανθέμιο αντίστοιχα που πλαισιώ
νουν την παράσταση και ανήκουν στα φυτικά 
θέματα που διακοσμούν την περιοχή εκατέρω
θεν των λαβών. Η παράσταση αποτελείται από 
δύο πρόσωπα. Δεξιά σώζονται το πάνω μέρος 
του σιύματος, το κεφάλι και το δεξί χέρι ενός νέ
ου προς τα αριστερά που κρατάει ραβδί. Το 
κορμί του, εκτός από το χέρι, καλύπτεται με ιμά- 
τιο. Απέναντι του, μια γυναικεία μορφή της 
οποίας σώζονται το μεγαλύτερο μέρος του κορ
μού, το πρόσωπο, το πάνω μέρος του κεφαλιού 
και τμήμα από το δεξί χέρι που κρατάει φιάλη. 
Στο κεφάλι φοράει σάκκο και είναι ντυμένη με 
χιτώνα χειριδωτό. Στο βάθος, πάνω από το νέο, 
κοντά στο χείλος, υπήρχε γραπτή επιγραφή 
ΚΑΛΟΣ, ενώ μπροστά από το κεφάλι της νέας 
ΚΑΛΗ. Το χρώμα των επιγραφών έχει εκπέσει 
αλλά διακρίνεται το αποτύπιυμά τους. Ο σκύφος 
προέρχεται από το εργαστήριο του Δούριδος587. 
470-460 π.Χ.

Ε268 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου 
1336, Π ίν. 213β 
Οικόπεδο 117

Ύψ. 0,044, πλ. 0,055 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σιόζονται τμήμα του 
χείλους και του σώματος. Το γάνιυμα εσωτερικά 
και εξωτερικά είναι μαύρο στιλπνό. Το χείλος 
στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Από την παρά
σταση του σώματος σώζεται αριστερά το άκρο 
χέρι μορφής. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε269 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου
1337, Π ίν. 213γ
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,023, πλ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους, που στρέφεται ελαφρά προς τα μέσα, 
και του σώματος. Το γάνωμα εσωτερικά και 
εξωτερικά είναι μαύρο στιλπνό. Από την παρά
σταση του σώματος διατηρείται το πάνω μέρος 
του κεφαλιού νέου και μπροστά του τμήμα από 
το ραβδί που θα πρέπει να κρατούσε. Β' τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε270 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου 
1425, Π ίν. 213δ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,025 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό 
γάνωμα. Από την παράσταση σώζονται αριστε
ρά τμήμα από φυλλωτή διακόσμηση και τα άκρα 
πόδια μορφής που έβλεπε προς τα δεξιά. Β' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε272 Θραύσμα μεγάλου ερυθρόμορφου σκύ
φου 1462, Π ίν. 213ε 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,065 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους, της μιας λαβής και του σώματος. Γάνωμα 
μαύρο και κατά τόπους καστανό από αποτυχημέ
νο ψήσιμο. Κάτω από τη λαβή, τμήμα ανθεμίου και 
βλαστόσπειρας. Γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

587. Για τις επιγραφές Κ Λ Λ Ο Σ  και Κ Α Λ Η ,  πρβλ. τοσκύφο του Lewis-Maler (Polygnotos II) γύρω στο 465 π.Χ. (C V A , S c h w e rin , 

S ta a tlic h e s  M u s e u m , D D R  1, πίν. 32), όπου στη μία όψη το κεφάλι του νέου χωρίζει τη λέξη Κ Α Λ Ο Σ  και στην άλλη η επιγραφή 
Κ Α Λ Η  βρίσκεται μπροστά στη νέα (Ηώς;). Για το πίσω μέρος του σάκκου της νέας, πρβλ. το σάκκο της μαινάδας στο μετάλλιο 
της κύλικας του εργαστηρίου του Δούριδος (C V A , H o p p in  C o lle c t io n , U S A  1, πίν. 9, αριθ. 1). Για τη μορφή του νέου, πρβλ. το κε
φάλι του καθήμενου νέου της β' όψης της κύλικας του Βερολίνου του Δούριδος (C V A , B er lin , A n tiq u a r iu m  2, πίν. 77), ενώ για τον 
τρόπο που πτυχώνεται το ιμάτιο στον τράχηλο του νέου, πρβλ. τα ιμάτια των κωμαστών στην κύλικα του Δούριδος (C V A . B erlin , 

A n tiq u a r iu m  2 , πίν. 80).
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Ε273 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου 
816, Π ίν. 213στ 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,09 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Εσωτερικά, μαύρο στιλπνό 
γάνωμα. Στην εξωτερική επιφάνεια σώζεται τμή
μα της παράστασης: το κεφάλι ανδρικής μορφής 
προς τα δεξιά, ο δεξιός ώμος και τα άκρα των χε- 
ριοόν του. Η μορφή κρατάει κεράς στο δεξί χέρι. 
430-420 π.Χ.588.

Ε274 Ερυθρόμορφος σκύφος 1339, Π ίν. 214 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,108, διάμ. χείλ. 0,165 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Το αγγείο σώζεται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του αλλά σε κομμά
τια που δεν συγκολλήθηκαν. Η περιοχή κάτω 
από τις λαβές διακοσμείται με έλικες, βλαστούς 
και ανθέμια. Το θέμα της παράστασης είναι ίδιο 
και στις δύο όφεις του σκύφου. Α' όψη: Στο κέ
ντρο, κιονίσκος. Αριστερά, ένας γυμνός νέος 
στραμμένος προς το κέντρο. Δεξιά, ένας δεύτε
ρος νέος που σιύζεται από τα γόνατα και πάνω, 
ο οποίος βλέπει προς το κέντρο αλλά το σώμα 
του είναι σχεδόν κατενώπιον. Στο αριστερό χέρι 
κρατάει δόρυ, ενώ το δεξί το απλώνει πάνω από 
τον κιονίσκο κρατώντας στλεγγίδα. Β' όψη: Στο 
κέντρο, κιονίσκος. Αριστερά, γυμνός νέος που 
σώζεται από το ύψος των ισχίων και κάτω. Δε
ξιά, το ένα πόδι και τμήμα δόρατος δεύτερου νέ
ου κατ’ αντιστοιχία με την παράσταση της πρώ
της όψης. Οι ανατομικές λεπτομέρειες αποδίδο
νται με μαύρες γραμμές, ενώ στο νέο με το ακό
ντιο της πριύτης όψης έχει χρησιμοποιηθεί και 
κιτρινωπό χρώμα. Τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε275 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου 
1463, Π ίν. 213ζ 
Οικόπεδο 49

Ύψ. 0,044 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του αγγείου. Το χείλος στρέφεται 
ελαφρά προς τα έξω. Από την παράσταση σοόζε- 
ται το πάνω μέρος γυναικείας (;) μορφής που 
βλέπει προς τα δεξιά και προτείνει το δεξί χέρι. 
Πρώιμος 4ος αιώνας π.Χ.589 590 591.

Ε276 Θραύσμα αττικού ερυθρόμορφου σκύφου 
1515, Π ίν. 215α 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,04 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του αγγείου και σώζει τμήμα του 
χείλους που στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. 
Από την παράσταση σώζεται το πάνω μισό αν
δρικής μορφής με ιμάτιο. Αρχές του 4ου αιώνα 
π.Χ. .

Ε277 Θραύσμα ερυθρόμορφης υδρίας 809, Π ίν. 
215β
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,092 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από τον 
ώμο του αγγείου, σώζεται όμως και το σημείο 
μετάβασης προς την κοιλιά του. Εσωτερικά 
άβαφο. Στην εξωτερική επιφάνεια, στο σημείο 
που ενώνεται ο ώμος με το σώμα, μια κόκκινη 
οριζόντια γραμμή, στην οποία πατάει μια γυναι
κεία μορφή που σώζεται από το στήθος και κά
τω. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο. Προτείνει το αρι
στερό χέρι με το οποίο κρατάει φιάλη, ενώ με το 
δεξί οινοχόη. Πάνω δεξιά σιύζονται το χέρι και 
τμήμα του κορμού μιας δεύτερης γυναικείας 
μορφής που φοράει πέπλο. Γύρω στο 470 π.Χ."91.

Ε278 Ερυθρόμορφο ληκύθιο 1351, Π ίν. 215γ 
Οικόπεδο 9
Ύψ. 0,09, διάμ. βάσ. 0,034 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από

588. Πρβλ. τα κεφάλια τιυν νέων στο μετάλλιο και την εξωτερική όψη της κύλικας στο C V A , C a s tle  A s h b y ,  N o r th a m p to n , G re a t  

B rita in  15, πίν. 39.
589. Ό.π., πίν. 40, για σύγκριση των μορφών.
590. Πρβλ. C V A , M a in z , R o m is h -G e r m a n is c h e s  Z e n tr a lm u s e u m  1, πίν. 38, αριθ. 3, 4.
591. Πρβλ. το χιτώνα και το ιμάτιο της Ωρειθυίας στην οινοχόη της Οξφόρδης του Ζωγράφου της Αμυμώνης (C C A . O x fo rd , 

A s h m o le a n  M u se u m  1, III I, πίν. 42, αριθ. 1) καθώς και τη μορφή στο αλάβαστρο του Ζωγράφου της Κοπεγχάγης 3830 (C C A .  

F ogg  M u se u m  a n d  G a lla tin  C o lle c tio n s , U S A  8, πίν. 58, αριθ. 1).
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δύο κομμάτια. Στο σώμα, στην κύρια όψη, ενδε- 
κάφυλλο ερυθρόμορφο ανθέμιο. Το υπόλοιπο 
καλύπτεται με μαύρο γάνωμα αρκετά απολεπι
σμένο. Α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.592.

Ε279 Ερυθρόμορφο ληκύθιο 1352, Π ίν. 215δ 
Οικόπεδο 9
Ύψ. 0,09, διάμ. βάσ. 0,037 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο, όμοιο με το 
ληκύθιο 1351/Ε278. Α' τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.

Ε279α Θραύσμα ερυθρόμορφου σκύφου 1242 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,034 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Από την παράσταση σώζεται 
τμήμα του κορμού γυναικείας (;) μορφής. Β' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.593.

Ε280 Ληκύθιο 1261, Π ίν. 215ε 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,087, διάμ. βάσ. 0,047 μ.
Πηλός καστανός-γκρίζος από καύση, καθαρός. 
Λείπουν το στόμιο και μέρος του λαιμού. Το 
υπόλοιπο συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. 
Στο λαιμό, τρεις κατακόρυφες γραμμές που 
φτάνουν μέχρι τον ώμο. Στην εξωτερική επιφά
νεια της βάσης, μαύρο γάνωμα. Το υπόλοιπο 
σώμα καλύπτεται με διαγώνιες γραμμές που 
δημιουργούν πλέγμα. Β' τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.594.

Ε281 Θήλαστρο 834, Π ίν. 215στ 
Οικόπεδο 49

Ύψ. (με τη λαβή) 0,067, διάμ. βάσ. 0,03 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Ακέραιο. Στον ώμο, 
γύρω από το χείλος, μια ταινία στο χρώμα του 
πηλού που διακοσμείται με τρέχουσα σπείρα. 
Στο χρώμα του πηλού και η κατακόρυφη επιφά
νεια της βάσης. Το υπόλοιπο καλύπτεται με μαύ
ρο στιλπνό γάνωμα. Γύρω στα μέσα του 4ου αι
ώνα π.Χ.595.

Ε282 Μελαμβαφές κάναστρο 831, Π ίν. 215ζ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,044, διάμ. χείλ. 0,122 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε η οριζόντια 
λαβή του. Το σώμα έχει σχήμα εχίνου και η βά
ση είναι δακτυλιόσχημη. Ολόκληρο το αγγείο 
καλύπτεται από μαύρο στιλπνό γάνωμα, ενώ στο 
χρώμα του πηλού έχουν μείνει μια οριζόντια 
γραμμή στο σημείο που ενώνεται η βάση με το 
σώμα, η οριζόντια επιφάνεια της βάσης και τέσ
σερις ομόκεντροι κύκλοι στο κοίλο τμήμα της. Η 
σύγκρισή του με το κάναστρο Ρ 2316 της Αγοράς 
των Αθηνοίν το τοποθετεί στο γ' τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.596.

Ε283 Μελαμβαφής κάνθαρος 1262, Π ίν. 215η 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,053 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συμπληρώθηκαν η 
μία λαβή και τμήμα της βάσης. Ολόκληρο το αγ
γείο καλύπτεται με στιλπνό γάνωμα μαύρο έως 
καστανό από αποτυχημένο ψήσιμο. Ανήκει στον 
συνηθισμένο αττικό τύπο του 4ου αιώνα π.Χ. και 
συγκρινόμενο με τους κανθάρους Ρ 6935 και Ρ

592. Πρβλ. C V A , F o g g  M u se u m  a n d  G a lla tin  C o lle c tio n s , U S A  8, πίν. XX, αριθ. 10-11 καθώς και αρκετά παραδείγματα από το 
σπήλαιο του Πανός στην Ελευσίνα (Α Δ  16 (1960) Χρονικά, πίν. 42α· C V A , B erlin , A n tik e n s a m m lu n g e n  8, πίν. 45, αριθ. 2). Για λη- 
κύθια με ανθέμια του α' μισού του 4ου αι. π.Χ., βλ. O ly n th u s  XIII, σ. 146 κ.ε. και Rudolph, B a u c h le k y th o s ,  σ. 104.

593. Πρβλ. τις πτυχές στα C V A , W ien , K u n s th is to r isc h e s  M u se u m  2, πίν. 74 και C V A , R e a d in g  3 ,1, πίν. 24, αριθ. 19.
594. Πρβλ. O ly n th u s  XIII, αριθ. 175. πίν. 108· Α Δ  19 (1964) Χρονικά, πίν. 261 (από τους Δελφούς). Ανήκει στην Ομάδα 

«Bulas». Βλ. Κ. Bulas, B C H  56 (1932), σ. 388 κ.ε. Για τον τύπο, βλ. επίσης O ly n th u s  V, σ. 474 κ.ε. και O ly n th u s  XIII, σ. 107-108.
595. Πρβλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 1416· C V A , U n ivers ity  o f  R e a d in g  1, G r e a t  B rita in  12, πίν. 39, αριθ. 12‘ Α Δ  20 (1965) Χρο

νικά, πίν. 39β· Β. Schlörb-Vierneisel, A M  81 (1966), πίν. 42, 5 και πίν. 46, 7· Α ρ χ α ία  Μ α κ ε δ ο ν ία  1988, αριθ. 357· C V A , Z ü r ic h ,  

Ö ffe n tlic h e  S a m m lu n g e n  1, πίν. 25, αριθ. 17· K e r a m e ik o s  XIV, αριθ. 8.2, πίν. 28· Α Δ  29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 298ζ· Α Δ  28 (1973) 
Χρονικά, πίν. 600α· C V A , L e id e n , R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  4, III C, πίν. 208, αριθ. 2· Κ. Ρωμιοπούλου,Τ£ 1964, σ. 37, εικ. 3. 
Γ ια το σχήμα και τη χρήση, βλ. G. Van Hoorn, D e  v ita  a tq u e  cu ltu  p u e r o r u m , m o n u m e n tis  a n tiq u is  e x p la n a to , Άμστερνταμ 1909, σ. 
25 κ.ε.· O ly n th u s  XIII, σ. 264 κ.ε.· J.H.C. Kern, M n e m o s y n e  10 (1957), σ. 16 κ.ε.-A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 161 κ.ε.

596. A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 31, αριθ. 750. Για άλλο παρόμοιο από την Έδεσσα, βλ.ΠΗ 23 (1968) Χρονικά, πίν. 284β.
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2876 της Αγοράς των Αθηνών μπορεί να τοπο
θετηθεί γύρω στο 323 π.Χ.597.

Ε284 Μελαμβαφής κάνθαρος 1263, Π ίν. 215Θ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,056, διάμ. χείλ. 0,053 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκαν τμήμα του σώματος και του χεί
λους. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται με γάνω- 
μα στιλπνό μαύρο έως καστανό από αποτυχημέ
νο ψήσιμο. Γύρω στο 325 π.Χ.

Ε284α Θραύσμα αττικής κύλικας με χείλος τύ
που Ο 1464598, Π ίν. 216α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,066 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται τμήμα του 
χείλους και του σώματος. Καλύπτεται όλο από 
γάνωμα στιλπνό μαύρο και κατά τόπους καστα
νό από αποτυχημένο ψήσιμο. Α' τέταρτο του 5ου 
αιώνα π.Χ.599.

Ε285 Θραύσμα αττικής κύλικας με χείλος 1465, 
Π ίν. 216β 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,071 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζεται τμήμα του 
χείλους. Καλύπτεται όλο από μαύρο στιλπνό γά
νωμα. Α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.600.

Ε286 Αττική μελαμβαφής κύλικα 688, Π ίν. 216γ 
Οικόπεδο 31
"Υψ. 0,076, διάμ. χείλ. 0,152 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια. Αείπουν ένα τμήμα του σώμα
τος και του χείλους. Το χρώμα του γανώματος 
ποικίλλει από μαύρο στιλπνό έως κοκκινωπό 
από αποτυχημένο ψήσιμο. Στο χρώμα του πηλού

έχουν μείνει η εσωτερική επιφάνεια των λαβών, 
το τμήμα του σώματος ανάμεσα στις λαβές, η κα- 
τακόρυφη επιφάνεια της βάσης καθώς και ένας 
πλατύς κύκλος στο κάτω μέρος της βάσης. Ανή
κει στον τύπο vicup601 602. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα 
π.Χ. .

Ε287 Τμήμα αττικής τριφυλλόστομης οινοχόης 
1527, Π ίν. 216δ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,055 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σώζονται ο λαιμός 
και το στόμιο. Καλύπτεται όλο από μαύρο στιλ
πνό γάνωμα. Γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Ε288 Αττικός μελαμβαφής σκύφος 1265, Σ χέδ . 
19, Π ίν. 216ε 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,081, διάμ. χείλ. 0,08 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε και 
συμπληρώθηκαν τμήματα του σώματος. Το γά
νωμα, που καλύπτει ολόκληρο το αγγείο, είναι 
μαύρο έως κοκκινωπό από αποτυχημένο ψήσι
μο. Στο χρώμα του πηλού έχει μείνει η κάτω επι
φάνεια της βάσης, που διακοσμείται από έναν 
μαύρο κύκλο. 375-350 π.Χ.603.

Ε289 Αττικός μελαμβαφής σκύφος 837, Π ίν. 
216στ
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,076, διάμ. χείλ. 0,079 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε σε αρκετά 
σημεία. Ολόκληρο το αγγείο καλύπτεται με 
στιλπνό γάνωμα μαύρο και σε ορισμένα σημεία 
σκούρο καστανό από αποτυχημένο ψήσιμο. Στο 
χρώμα του πηλού έχουν μείνει η επιφάνεια 
έδρασης της βάσης και η κοίλη κάτω επιφάνειά

597. A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 29, αριθ. 712, 713 και για τον τύπο ο. 122. Για άλλα όμοια παραδείγματα, βλ. C V A , G e n è v e ,  

M u sé e  d  A r t  e t  d 'H is to ir e  1, πίν. 28, αριθ. 9· Η.Α. Thompson, H e sp e r ia  3 (1934), ο. 320, εικ. 7, Α27-Α28.
598. Για τον τύπο, β λ . A th e n ia n  A g o r a  XII, ο. 91-92.
599. Πρβλ. K e r a m e ik o s  IX, αριθ. 197.10, πίν. 17 κ α ι A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 406, εικ. 4.
600. Πρβλ. αριθ. 1464/Ε284α.
601. Για τον τύπο και την ονομασία του από τους Bloesch και Beazley, β λ . A th e n ia n  A g o ra  XII, ο. 92-93 και σημ. 27-29.
602. Πρβλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 436, πίν. 20' C o rin th  XIII. πίν. 44, αριθ. 300.5· K e r a m e ik o s  IX, αριθ. 145.4, πίν. 33.
603. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 350, πίν. 16.
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της, όπου υπάρχουν δυο μικροί ομόκεντροι μαύ
ροι κύκλοι. 375-350 π.Χ.604.

Ε290 Αττικός μελαμβαφής σκύφος 686. Σ χ έδ . 
19, Π ίν.216ζ 
Οικόπεδο 31
Ύψ. 0,082, διάμ. βάσ. 0,033, διάμ. χείλ. 0,079 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει η μία λαβή. Η 
κάτω επιφάνεια της βάσης, που έχει μείνει στο 
χριομα του πηλού, φέρει τρεις ομόκεντρους μαύ
ρους κύκλους. Το υπόλοιπο αγγείο καλύπτεται 
με γάνωμα στιλπνό μαύρο έως κοκκινωπό από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Γύρο) στο 330 π.Χ.605 606 607.

Ε291 Δύο κομμάτια αττικού μελαμβαφούς σκύ- 
φου 1480, Σ χ έδ . 19, Π ίν. 216η 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,081 μ. (του μεγαλύτερου)
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Το μεγαλύ
τερο κομμάτι σιοζει τη βάση, ένα μεγάλο μέρος 
του σώματος και τμήμα του χείλους. Το άλλο 
σώζει μεγάλο μέρος του πάνω τμήματος του ο ιά
ματος. Δεν συγκολλήθηκαν. Το γάνωμα, απολε
πισμένο σε ορισμένα σημεία, είναι μαύρο έως 
καστανό από αποτυχημένο ψήσιμο. Γύρω στο 
330 π.Χ.'’06.

Ε292 Αττικός μελαμβαφής σκύφος τύπου Β 687, 
Σ χ έδ . 20, Π ίν. 217α 
Οικόπεδο 31
Ύψ. 0,071, διάμ. βάσ. 0,066, διάμ. χείλ. 0,117 μ. 
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Συγκολλήθηκε από 
πέντε κομμάτια αλλά λείπουν ακόμη μικρά τμή
ματα του σώματος και η κατακόρυφη λαβή. Το 
μαύρο γάνωμα, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος του

σιόματος, καστανωπό από αποτυχημένο ψήσιμο. 
Στο χροόμα του πηλού έχουν μείνει η κατακόρυ
φη επιφάνεια της βάσης καθώς και η κάτω που 
φέρει δύο παχείς ομόκεντρους κύκλους. Ο τύ
πος αυτός ονομάζεται και «σκύφος γλαυκός», 
επειδή συνήθως φέρει παράσταση γλαύκας στη 
μια όψη6"7. Β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.608.

Ε293 Αττικός σκύφος-κοτύλη κορινθιακού τύ
που 1264, Π ίν. 217β 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,055 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπουν τμήμα του 
χείλους, το μισό της μιας λαβής και τμήμα της 
βάσης. Το γάνωμα, που καλύπτει ολόκληρο το 
αγγείο, είναι στιλπνό καστανοκόκκινο από απο
τυχημένο ψήσιμο. Η κάτω επιφάνεια της βοίσης 
έχει μείνει στο χριόμα του πηλού, εκτός από 
έναν μαύρο κύκλο. 425-400 π.Χ.609.

Ε294 Τμήμα του κάτω μέρους του σιόματος σκύ- 
φου-κοτύλης 1483, Π ίν. 217γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,036 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός. Σιύζεται και 
η βάση. Στο κάτω μέρος του σώματος, λεπτές 
κατακόρυφες και λοξές γραμμές δημιουργούν 
πλέγμα. Το υπόλοιπο μέρος της εξωτερικής επι
φάνειας και η εσωτερική καλύπτονται με μαύρο 
γάνωμα. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα 
π.Χ.610.

Ε295 Σκυφίδιο 833, Π ίν. 217δ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,076 μ.

604. Ό.π., αριθ. 350. σ. 260, πίν. 16.
605. Ό.π., αριθ. 352, σ. 260, πίν. 17.
606. Ό.π., αριθ. 352, πίν. 17.
607. Για τον τύπο, βλ. J. Beazley - F. Magi, L a  R a c c o lta  B e n e d e tto  G u g lie lm i n e l M u se o  G re g o r ia n o  E tn is c o ,  Πόλη του Βατικα

νού 1939/41, σ. 87· A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 86-87" K e r a m e ik o s  IX, σ. 45-46· F. Johnson, A J A  59 (1955), σ. 119.
608. Γ ια όμοια παραδείγματα, βλ. C V A , R e n n e s , M u sé e  d e  B e a u x  A r ts  e t  d  A r c h é o lo g ie ,  F ra n ce  29, πίν. 27, αριθ. 3- Hornbostel, 

1980, αριθ. 77 (με βιβλιογραφία)- C V A , V eron a  1, I ta lia  34, III Η, πίν. 1, αριθ. 4- K e r a m e ik o s  IX, αριθ. 215.7, πίν. 58- C V A ,  

P r o v id e n c e , M u se u m  o f  th e  R h o d e  Islan d , S c h o o l  o f  D esig n  1, U S A  2, πίν. 26, αριθ. 5- C V A . O s tsc h w e iz , T ic in o , S c h w e iz  5, πίν. 2, 
αριθ. 8' A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 362, πίν. 17' C V A , L e id e n , R ijk sm u seu m  van  O u d h e d e n  3, III L, πίν. 159, αριθ. 1 F C V A , G u lu c h o w ,  

M u sé e  C za r to r y s k i, P o lo g n e  1, πίν. 46, αριθ. 11, 12.
609. Για ανάλογα παραδείγματα, β λ . A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 321, πίν. 15- Margreiter,/l/i-/ig//;<7 II, 3, αριθ. 247,248, πίν. 22. 

Για αττικούς σκύφους κορινθιακού τύπου, \]λ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 81 κ.ε.
610. A th e n ia n  A g o ra  XII. αριθ. 323, 325, πίν. 15.
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Πηλός κοκκινωπός. Συμπληρώθηκαν τμήματα 
του χείλους. Σε διάφορα σημεία του σώματος 
σώζονται ίχνη κοκκινωπού γανώματος. Μέσα 
του 5ου αιώνα π.Χ.611.

Ε296 Σκυφίδιο 884, Π ίν. 217ε 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,047, διάμ. βάσ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,07 μ. 
Πηλός ρόδινος, καθαρός. Συμπληρώθηκαν με
γάλο μέρος του σώματος, του χείλους και της 
μιας λαβής. Το γάνωμα, όπου υπάρχει, είναι 
στιλπνό μαύρο έως καστανό. Η εσωτερική επι
φάνεια καλύπτεται με γάνωμα καθώς και η εξω
τερική των λαβών, το χείλος, το κάτω μέρος του 
σώματος και η εξωτερική επιφάνεια της βάσης. 
Στο κάτω μέρος της βάσης, δύο μαύροι ομόκε
ντροι κύκλοι. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα 
π.Χ.612.

Ε297 Σκύφος boisai 1259, Π ίν. 217στ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,033, διάμ. χείλ. 0,068 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμή
ματα του σώματος, του χείλους και της μιας λα
βής. Γάνωμα αραιό εσωτερικά, στιλπνό μαύρο 
εξωτερικά, σε πολλά σημεία απολεπισμένο. Η 
κάτω επιφάνεια της βάσης στο χρώμα του πηλού 
με δύο λεπτούς μαύρους ομόκεντρους κύκλους. 
Α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.613.

Ε298 Αττικό μελαμβαφές φιαλίδιο 1353, Σ χέδ . 
21, Π ίν. 217ζ 
Οικόπεδο 9
Ύψ. 0,027, διάμ. χείλ. 0,085 μ.

Πηλός κόκκινος. Ακέραιο. Το γάνωμα είναι σε 
πολλά σημεία απολεπισμένο. Στο χρώμα του πη
λού έχουν μείνει μια οριζόντια γραμμή στο ση
μείο ένωσης της βάσης με το σώμα καθώς και η 
κάτω επιφάνεια της βάσης, όπου υπάρχουν δύο 
ομόκεντροι κύκλοι από μαύρο γάνωμα. Τ' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.614.

Ε300 Μελανόμορφη λήκυθος 839, Π ίν. 218α 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,134, διάμ. βάσ. 0,04 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Συγκολλημένη 
στο λαιμό. Φέρει πολλά απολεπίσματα ιδιαίτε
ρα στη δεξιά πλευρά του σώματος. Το χείλος μέ
σα και έξω, η εξωτερική επιφάνεια της λαβής, το 
κάτω μέρος του σώματος και η πάνω επιφάνεια 
της βάσης έχουν γάνωμα, που από αποτυχημένο 
ψήσιμο είναι μαύρο μόνο στην κύρια όψη ενώ 
στα άλλα σημεία είναι κοκκινωπό. Στον ώμο, 
επιμήκη φυλλάρια και κλειστά άνθη λωτού, 
ακτινωτά γύρω από το λαιμό. Στο σώμα, μια 
σύνθεση από πέντε μορφές. Ανάμεσα σε δύο 
ιματιοφόρους άνδρες, που στέκονται στα άκρα 
και βλέπουν προς το κέντρο, βρίσκονται τρεις 
μορφές σε χορευτική κίνηση (κωμαστές). Η λή
κυθος μπορεί να συσχετιστεί με τη βοιωτική 
Ομάδα των Κωμαστών (Boeotian Dancers 
Group)615. Β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.616.

Ε301 Θραύσμα μελανόμορφης ληκύθου 1548,
Π ίν. 218β
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,04, πλ. 0,56 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Προέρχεται από το 
σώμα του αγγείου. Αριστερά σώζεται το μεγα-

611. Πρβλ. C V A , M a d r id , M u se o  A rc q u e o ló g ic o  N a c io n a l  1, III C, πίν. 1, αριθ. 3 και 14. Επίσης, A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 17, 
αριθ. 373.

612. Θεωρείται τύπος που αποτελεί επιβίωση των γεωμετρικών σκΰφων του 8ου και του 7ου αι. π.Χ. και διατηρείται ε'ως το 
τέλος του 5ου (A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 87). Για ανάλογα παραδείγματα, (Μ.. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 374, πίν. 17 και Μυλωνάς, 
Δ Ν Ε  Α', αριθ. 390, πίν. 305.

613. Πρβλ. Β. von Freytag Gen. Löringhoff, ΑΛΓ91 (1976), πίν. 12, αριθ. 3· Β. Schlörb-Vierneisel, A M  81 (1966), πίν. 46.9- 
A th e n ia n  A g o r a  XII, αριθ. 556, πίν. 20.

614. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, αριθ. 863, πίν. 33, και Β. Schlörb-Vierneisel, A M  81 (1966), πίν. 27.4.
615. Κ. Kilinski 11, A J A  82 (1978), σ. 173-191 και ο ίδιος, B B F V , σ. 14 κ.ε. Οι χορευτές της ληκύθου μπορούν να συγκριθούν 

με αυτούς του Ζωγράφου των Θηβών 50.263 και του Ζωγράφου της Βοστώνης 01.8110 (Κ. Kilinski II, A J A  82 (1978), σ. 181 κ.ε., 
εικ. 13-20), παρ’ ότι δεν αναφέρονται λήκυθοι ως έργα των ζωγράφων αυτών και της ομάδας γενικότερα.

616. Για τη χρονολόγηση των αγγείων της ομάδας αυτής, βλ. Kilinski II, B B F V , σ. 65.
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λύτερο μέρος γυμνής ανδρικής μορφής με το ένα 
χέρι στη μέση. Με το άλλο χειρονομεί προς μια 
δεύτερη μορφή δεξιά, από την οποία σώζονται 
το χέρι και τμήμα του γλουτού. Βοιωτικού εργα
στηρίου617. Γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε302 Μελανόμορφη λήκυθος 840, Π ίν. 218γ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,121, διάμ. βάσ. 0,035 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Σχήμα ανάλογο με 
των ληκύθων 838/Ε180 και 839/Ε300. Συγκολλή
θηκε και συμπληρώθηκε. Φέρει ισχυρές απο
κρούσεις και απολεπίσματα σε όλο σχεδόν το 
σώμα, με αποτέλεσμα να μη διακρίνεται καθό
λου η παράσταση. Ίχνη στιλπνού μαύρου γανώ- 
ματος στο χείλος, τη λαβή, το κάτω μέρος του 
σώματος και στην πάνω επιφάνεια της βάσης. 
540-520 π.Χ.

Ε303 Μελανόμορφη λήκυθος 1279, Π ίν. 218δ 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,116, διάμ. βάσ. 0,032 μ.
Πηλός κόκκινος, καθαρός. Λείπει η λαβή. Η 
επιφάνεια είναι ισχυρά απολεπισμένη με απο
τέλεσμα να σώζεται ελάχιστο από το γάνωμα 
της διακόσμησης. Μαύρο γάνωμα στο χείλος, το 
κάτω μέρος του σώματος και την πάνω επιφά
νεια της βάσης. Στο λαιμό, χαμηλά, μια οριζό
ντια ταινία από μαύρο γάνωμα και στον ώμο 
ακτινωτό κόσμημα. Στην κύρια όψη του σώμα
τος του αγγείου, παράσταση σειρήνας με ανοιγ
μένα τα φτερά στραμμένης προς τα δεξιά. Βοιω- 
τικού εργαστηρίου. Το αγγείο μπορεί να εντα
χθεί στην Ομάδα του Δελφινιού. 540-530 π.Χ.618.

Ε304 Θήλαστρο (;) 835, Π ίν. 219β 
Οικόπεδο 49 
"Υψ. 0,042 μ.
Πηλός κοκκινωπός, καθαρός. Ακέραιο. Πρό
κειται ουσιαστικά για ένα κάναστρο με προχοή

απέναντι από τη λαβή. Η βάση είναι μια οριζό
ντια έδραση του σώματος, το οποίο έχει μορφή 
εχίνου. Όλο το αγγείο καλύπτεται με μαύρο γά
νωμα απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Πιθανόν 
ντόπιου εργαστηρίου. 5ος αιιόνας π.Χ.

Ε305 Κάναστρο 842, Σ χ έδ . 24, Π ίν. 219γ 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,035, διάμ. χείλ. 0,115 μ.
Πηλός κοκκινωπός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από τρία κομμάτια και συμπληρώθηκαν ορισμέ
να μικρά τμήματα. "Εχει μια οριζόντια λαβή και 
απέναντι της φέρει μαστοειδή απόφυση. Στο 
εσωτερικό υπάρχουν τρεις παχείς ομόκεντροι 
κύκλοι από καστανοκόκκινο θαμπό, αραιό γά
νωμα. Το υπόλοιπο άβαφο. Συγκρινόμενο με το 
κάναστρο 768/Τ1340 τοποθετείται πιθανόν στο 
τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.619.

Ε306 Κάναστρο 1522, Σ χέδ . 24, Π ί ν. 219δ 
Οικόπεδο 31
"Υψ. 0,021, διάμ. χείλ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιο. "Εχει 
ανοιχτό και ρηχό σώμα και μια οριζόντια ται
νιωτή λαβή. Η βάση είναι μια απλή οριζόντια 
έδραση. Άβαφο. Το σχήμα του και η μορφή του 
αγγείου μιμούνται πρότυπα του 6ου αιώνα π.Χ., 
πιθανόν ανατολικοϊωνικά620.

Ε307 Κύπελλο 830, Σ χ έδ . 26, Πίν. 219ε 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,08 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Ακέραιο 
με πολύ μικρές αποκρούσεις στο χείλος. Η βάση 
είναι μια οριζόντια έδραση. Το σώμα με σχεδόν 
κατακόρυφα τοιχώματα. Δεν έχει ιδιαίτερα δια
μορφωμένο χείλος. Φέρει μια κατακόρυφη λαβή 
που ξεκινάει από την ακμή του χείλους και φτά
νει μέχρι το κάτω μέρος του σώματος. "Εφερε 
παντού αραιό, θαμπό καστανοκόκκινο γάνωμα

617. Πρβλ. και τη λήκυθο 839/Ε300.
618. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Azl 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 279ζ (από το Ακραίφνιο)· Ρ.Ν. Ure, JHS 82 (1962), πίν. 

X, 5. Για την Ομάδα του Δελφινιού, βλ. Beazley, AßK, ο. 457 κ.ε.· ο ίδιος, Paralipomena, ο. 178, 179, 199 κ.ε.· D. von Bothner, 
MetrMusJ 2 (1969), ο. 34 κ.ε.

619. Για κάτι ανάλογο πρωιμότερο, πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2325, πίν. 36.
620. Πρβλ. Isler, Samos IV, αριθ. 152, πίν. 20.
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που πόρα είναι απολεπισμένο. Πιθανόν του β' 
μισού του 6ου ακόνα π.Χ.621.

Ε308 Κύπελλο 1294, Σ χ έδ . 26, Π ίν. 219στ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,051, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός κοκκινοιπός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
η λαβή. Ακέραιο. Βάση επίπεδη και χείλος ψηλό 
που ξεχωρίζει από το σώμα με μια αυλάκωση 
και στρέφεται έντονα προς τα έξω. Ολόκληρο το 
αγγείο εσωτερικά και εξωτερικά καλύπτεται 
από αραιό, θαμπό καστανοκόκκινο γάνοψια. 
Απολεπισμένο σε πολλά σημεία. Ντόπιου εργα
στηρίου. Α' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Ε309 Λοπάς 1280, Σ χ έδ . 28, Π ίν. 219ζ 
Οικόπεδο 117
"Υψ. (με τις λαβές) 0,072, διάμ. χείλ. 0,14 μ. 
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια. Σώμα με μορφή εχίνου, 
χοιρίς βάση. Το χείλος χαμηλό με φορά προς τα 
μέσα. Φέρει δύο σχετικά μεγάλες κατακόρυφες 
λαβές. Αρχές του 4ου αιιόνα π.Χ.622.

Ε310 Τμήμα λοπάδος 1485, Π ίν. 219η
Οικόπεδο 49
Ύψ. (με τη λαβή) 0,043 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Σοίζεται το ένα 
τρίτο περίπου. Άβαφη. Στο κάτω μέρος διακρί- 
νονται ίχνη αιθάλης. Ντόπιου εργαστηρίου. Β' 
μισό του 4ου αιοίνα π.Χ.

Ε311 Πήλινο λυχνάρι 1343, Π ίν. 2190 
Οικόπεδο 117
Ύψ. (με τη λαβή) 0,038, μήκ. 0,095 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Συγκολλή
θηκε και συμπληρώθηκαν τμήματα του δίσκου 
και του μυκτήρα. Η λαβή είναι κατακόρυφη με 
δύο αυλακώσεις στη ράχη της και απολήγει κά
τω σε φύλλο κισσού. Στο δίσκο εξωτερικά, ένας 
πλατύς κύκλος με δύο αυλακοίσε ις και πλοχμό. 
Στο μέσον, σε κύκλο, δύο αντωπές μορφές με 
κοντούς χιτώνες, οι οποίες χειρονομούν βίαια.

Πρόκειται για δύο μονομάχους, θέμα συνηθι
σμένο σε λυχνάρια της Κορίνθου της ριυμαϊκής 
εποχής. Στην κάτω επιφάνεια της βάσης σφρα
γίδα της Ακάνθου.

ΑΚ € Ν ( 0

Ίχνη αιθάλης στην οπή του μυκτήρα. 2ος αιώνας 
μ.Χ.

Ε312 Μυροδοχείο-αμφορίσκος 843, Π ίν. 219ι 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,17, διάμ. βάσ. 0,026 μ.
Πηλός γκρίζος. Συγκολλήθηκε και συμπληρώ
θηκε το μεγαλύτερο τμήμα του πάνω μέρους του 
αγγείου. Στον ώμο φέρει ψευδολαβές. Άβαφο. 
Τέλη του 4ου-αρχε"ς του 3ου αιώνα π.Χ.

Ε313 Πινάκιο 1277, Σ χ έδ . 33, Π ίν. 220α 
Οικόπεδο 117
"Υψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,124 μ.
Πηλός καστανόφαιος με γκρίζο πυρήνα. Συ
γκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και λείπουν 
πολλά τμήματά του. Η βάση πολύ χαμηλή, ελα
φρώς κοίλη κάτω. Το σώμα χαμηλό και το χείλος 
μεγάλο που στρέφεται προς τα έξω. Άβαφο εξω
τερικά, στο εσωτερικό φέρει διακόσμηση με κα- 
στανοκόκκινο χρώμα: στον πυθμένα δύο πλατείς 
ομόκεντροι κύκλοι και ένας τρίτος στα τοιχώμα
τα κοντά στο χείλος. Με το ίδιο χρώμα καλύπτε
ται και η οριζόντια επιφάνεια του χείλους. Ντό
πιου εργαστηρίου. Α' μισό του 6ου αιώνα π.Χ.623.

Ε314 Φιαλίδιο 825, Σ χέδ . 35, Π ίν. 220β 
Οικόπεδο 49
"Υψ. 0,042, διάμ. χείλ. 0,12 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμή
ματα του σώματος και του χείλους. Άβαφο. Το
πική απομίμηση των αττικών μελαμβαφών φια- 
λιδίων. Με βάση ανάλογα παραδείγματα από 
την Αγορά των Αθηνών μπορεί να χρονολογη
θεί στο γ' τέταρτο του 4ου αιοίνα π.Χ.624.

621. Για κάτι ανάλογο, βλ. Olynthus V, πίν. 27, αριθ. Ρ40.
622. Πρβλ. Olynthus XIII, πίν. 203, αριθ. 618, 615. Πρβλ. επίσης και τη λοπάδα 667/Τ1334.
623. Για κάτι ανάλογο, βλ. Lambrino, Histria, εικ. 153 (Β 1140).
624. Athenian Agora XII. αριθ. 839, πίν. 33.
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Ε315 Φιαλίδιο 1282, Σ χ έδ . 35, Π ίν. 220γ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,032, διάμ. χείλ. 0,077 μ.
Πηλός γκριζοκάστανος, ακάθαρτος. Ακέραιο. 
Συγκολλήθηκε από τέσσερα κομμάτια. Βάση 
χαμηλή κυλινδρική, κοίλη κάτω, και σώμα εχι- 
νόμορφο. Χείλος στραμμένο προς τα μέσα. Το 
αγγείο καλύπτεται με μαύρο θαμπό γάνωμα, 
απολεπισμένο. Τοπική απομίμηση των αττικών 
μελαμβαφών φιαλιδίων του 5ου αιώνα π.Χ. Τέ
λη του 5ου αιώνα π.Χ.625.

Ε316 Φιαλίδιο 1283, Σ χ έ δ. 35, Π ί ν. 220δ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,025, διάμ. χείλ. 0,06 μ.
Πηλός γκρίζος. Ακέραιο. Σώμα εχινόμορφο. Ως 
βάση χρησιμεύει μια οριζόντια έδραση στο κά
τω μέρος του σώματος. Έ χει λεπτά τοιχώματα 
και χείλος που στρέφεται ελαφρά προς τα μέσα. 
Έ φερε καστανό θαμπό γάνωμα που τώρα είναι 
σχεδόν εξ ολοκλήρου απολεπισμένο. Το σχήμα 
του αγγείου σε αττικά παραδείγματα συναντά- 
ται σε όλο τον 5ο αιώνα π.Χ. Τελευταίο τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ.62'’.

Ε317 Μικρή χύτρα 828, Π ίν. 220στ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,061 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκαν τμή
ματα του σώματος, του χείλους και η λαβή. Άβα
φη. 4ος αιώνας π.Χ.

Ε318 Μικρή χύτρα 824, Σ χ έ δ. 36, Π ί ν. 220ζ 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,047, διάμ. χείλ. 0,058 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Ακέραιη. Άβαφη. 
4ος αιώνας π.Χ.

Ε319 Μικρή χύτρα 1293, Σ χ έ  δ. 36, Π ίν. 220η 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,054, διάμ. χείλ. 0,048 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε και

συμπληρώθηκαν τμήματα του σώματος και του 
χείλους. Σώμα σε σχήμα πιεσμένης σφαίρας, χω
ρίς βάση, με χείλος που στρέφεται έντονα προς 
τα έξω. Εσωτερικά είναι άβαφο. Μελανό θαμπό 
γάνωμα υπάρχει στη λαβή και το κάτω μέρος του 
σώματος. Στην εσωτερική περιοχή του χείλους, 
ωοειδή φυλλάρια ακτινωτά τοποθετημένα. Στο 
πάνω μέρος του σώματος, κατακόρυφες μαύρες 
παχιές γραμμές που ξεκινούν από το χείλος και 
ανάμεσά τους ανά τέσσερις στιγμές σε κατακό- 
ρυφη διάταξη. 5ος αιώνας π.Χ.627.

Ε320 Πήλινο βαρίδιο 1498, Π ίν. 221δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,067 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Ακέραιο. Πυ
ραμιδοειδούς σχήματος φέρει στο πάνω μέρος 
οπή ανάρτησης.

Ε321 Λαβή αμφορέα 1497, Π ίν. 221ε 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,095 μ.
Πηλός καστανοκίτρινος, ακάθαρτος με μίκα. 
Σώζονται τμήμα του λαιμού και του χείλους. Στο 
οριζόντιο τμήμα της λαβής, στο πάνω μέρος, τρι
γωνική σφραγίδα.

Ε322 Λαβή αμφορέα 1496, Π ίν. 221στ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,10 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος με μίκα. 
Στην αρχή της σώζεται και τμήμα του λαιμού. 
Στο πάνω οριζόντιο τμήμα φέρει κυκλική σφρα
γίδα πιθανόν Ακάνθου.

Ε323 Λαβή αμφορέα 1508, Π ίν. 221ζ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,075 μ.
Πηλός κόκκινος, ακάθαρτος. Στο πάνω οριζόντιο 
τμήμα φέρει ελλειψοειδή σφραγίδα με γράμματα 
επί τα λαιά:

625. Kerameikos IX, αριθ. 228.3, πίν. 60· Athenian Agora XII, αριθ. 872, πίν. 33.
626. Kerameikos IX, αριθ. 142.3, πίν. 52, αριθ. 94.3, πίν. 52· Athenian Agora XII, αριθ. 915, πίν. 34, σ. 30l· CVA, Leiden 4, πίν. 

211, αριθ. 11.
627. Πρβλ. Ο ly η thus IX, σ. 179, πίν. XXIV, 3.
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Ε324 Θραύσμα σκύφου 1484, Π ίν. 219α 
Οικόπεδο 49 
Πλ. 0,045 μ.
Πηλός γκρίζος, καμένος. Προέρχεται από το 
πάνω μέρος του αγγείου με χαμηλό χείλος, που 
ξεχωρίζει από το σώμα με μια αυλάκωση και 
στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Στη σωζόμενη 
επιφάνεια του σώματος υπάρχει διακόσμηση 
από πέντε κατακόρυφες γραμμές, ενώ στα αρι
στερά διακρίνεται τμήμα περιφέρειας κύκλου. 
6ος αιώνας π.Χ.628.

Ε330 Ασημένιο δαχτυλίδι 1217, Π ίν. 222α 
Οικόπεδο 117 
Διάμ. ± 0,022 μ.
Ακέραιο. Αποτελείται από κρίκο κυκλικής δια- 
τομής που στο πάνω μέρος είναι πεπλατυσμένος 
και διαμορφώνει ρομβοειδή σφενδόνη. Η περί
μετρος της σφενδόνης φέρει πυκνές χαράξεις, 
ενώ στο κέντρο υπάρχει φυλλωτή διακόσμηση. 
Τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.629.

Ε331 Δύο χάλκινοι δακτύλιοι 1211, Σ χ έδ . 38,
Π ίν. 222β
Οικόπεδο 117
Διάμ. α. 0,02, β. 0,013 μ.
Ακέραιοι. Αποτελούνται από κρίκο κυκλικής 
διατομής. Ο ένας (α) είναι συγκολλημένος από 
δύο κομμάτια. Η επιφάνεια και των δύο πολύ 
διαβρωμένη.

Ε332 Χάλκινο βραχιόλι 1249, Π ίν. 222γ 
Οικόπεδο 49 
Διάμ. ± 0,05 μ.
Ακέραιο. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατά
σταση. Αποτελείται από ένα στέλεχος που στο 
μέσον είναι κυκλικής διατομής και σταδιακά 
προς τα άκρα πλαταίνει για να καταλήξει σε δύο 
κεφάλια φιδιών με έκτυπη απόδοση των ανατο
μικών λεπτομερειών630.

Ε333 Χάλκινη περόνη 929, Σ χ έδ . 39, Π ίν. 222δ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. 0,067 μ.
Λείπει το άκρο της βελόνας και το άκρο του 
σύρματος στην κεφαλή. Αποτελείται από σχετι
κά χοντρό σύρμα που στο πάνω μέρος είναι ορ
θογώνιας διατομής, δημιουργεί έναν κύκλο και 
στις πλευρές του φέρει εγχάρακτη διακόσμηση 
από ζιγκ ζαγκ γραμμή. Κατόπιν ελίσσεται μια 
φορά και διαμορφώνεται σε περόνη κυκλικής 
διατομής. Ανήκει στον λεγόμενο ιλλυρικό τύ
πο631. 6ος αιώνας π.Χ.

Ε334 Χάλκινη τριχολαβίδα 1223, Π ίν. 222ε 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,046 μ.
Ακέραιη. Αποτελείται από ένα πεπλατυσμένο 
έλασμα που διπλώνει στα δύο και στο σημείο της 
αναδίπλωσης δημιουργεί κύκλο. Επιφάνεια 
σχετικώς διαβρωμένη, ιδιαίτερα στο σημείο της 
αναδίπλωσης632.

Ε335 Χάλκινος δίσκος κατόπτρου 1355, Π ίν. 
222στ
Οικόπεδο 9 
Διάμ. 0,106 μ.
Η επιφάνεια ελαφρώς διαβρωμένη. Φέρει πρά
σινη και καστανή πάτινα.

Ε336 Χάλκινη «σπάτουλα» και τμήμα μιας δεύ
τερης 1251, Π ίν. 222ζ 
Οικόπεδο 49 
Μήκ. α. 0,155, β. 0,08 μ.
α. Μακρύ λεπτό στέλεχος κυκλικής διατομής με 
αιχμή στο ένα άκρο, το οποίο προς το άλλο άκρο 
πλαταίνει και δημιουργεί έλασμα, β. Σώζεται μό
νον τμήμα του επιμήκους στελέχους με την αιχμή. 
Επιφάνεια σχετικά διαβρωμένη. Τα αντικείμενα 
αυτά συνήθως ερμηνεύονται ως σπάτουλες, μο-

628. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 29, πίν. 54 (από τον Hayes θεωρείται απομίμηση παριανών σκύφων). Για τους 
σκίίφους αυτούς, τις απομιμήσεις και τα προβλήματα εργαστηριακής προέλευσης και χρονολόγησης, βλ. σ. 264-265.

629. Boardman, Finger Rings, τύπος F, σ. 18 κ.ε., πίν. 5' Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 197 τύπος V.
630. Γ ια τον τύπο, βλ. αριθ. 1206/Τ1654 και σ. 279.
631. Για τον τύπο και για συγκεντρωμένα παραδείγματα, βλ. Philipp, OF XIII, σ. 295 κ.ε., αριθ. 323, πίν. 37, αριθ. 1069, πίν. 

65" C. Rolley, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 267, εικ. 9· R. Vasic, ΡΖ 57 (1982), σ. 232 κ.ε., τύπος lila, Doppelnadeln ή Omega Nadeln.
632. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Olynthus X, αριθ. 1714, 1715, πίν. CXIII, σ. 356" ΑΔ 24 (1969) Χρονικά, πίν. 235β (ρω

μαϊκής εποχής).
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λονότι η χρήση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
απολύτως βέβαιη633.

Ε337 Μολύβδινο φιαλίδιο 1226, Π ίν. 222Θ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,017, διάμ. χείλ. 0,072 μ.
Έ χει σώμα εχινόμορφο, στερείται βάσης και το 
χείλος του στρέφεται έντονα προς τα έξω οίστε 
να γίνεται οριζόντιο. Σε ένα σημείο του χείλους 
διαμορφώνεται μεγάλη αναλογικά προχοή. Λεί
πουν ορισμένα τμήματα του σώματος και του 
χείλους.

Ε338 Χάλκινο νόμισμα Ακάνθου 682, Π ί ν. 222ι 
Οικόπεδο 31
Εμ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά.
Οπ. Τετράκνημος τροχός. Επιγραφή:Λ/Κ/Α/Ν. 
Διάμ. 0,014 μ., βάρος 3,64 γρ. (12).
400-348 (;) π.Χ.

Ε339 Χάλκινο κυλινδρικό στέλεχος με τμήμα
ξύλου 1250, Π ίν. 222η
Οικόπεδο 49
Μήκ. 0,12, διάμ. 0,0125 μ.
Αποτελείται από ένα έλασμα που αναδιπλώθη
κε κατά μήκος και οι άκρες του ενοίθηκαν ερμη
τικά για να δημιουργηθεί ο κύλινδρος. Μαζί του 
βρέθηκε και ένα μικρό τμήμα ξύλου κυλινδρικής 
μορφής.

Ε340 Γυάλινη μικροσκοπική υδρία 841, Π ί ν. 
222ια
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,055, διάμ. βάσ. 0,019 μ.
Λείπουν η κάθετη λαβή, το μεγαλύτερο μέρος του 
χείλους και τμήμα του λαιμού. Στον ώμο, μια λευ
κή γραμμή που ενώνεται πιο κάτω με μια συστά
δα από τρεις λευκές και δύο κίτρινες ζιγκ ζαγκ 
γραμμές. Στο κάτω μέρος του σοψιατος, δύο ζεύ
γη από μία λευκή και μία κίτρινη γραμμή. Το υπό
λοιπο είναι από μπλε γυαλί. 5ος αιώνας π.Χ.634.

Ε341 Τριφυλλόστομη οινοχόη 1521, Σ χ έδ . 31, 
Π ίν. 221α 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,12, διάμ. βάσ. 0,068 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος με μίκα. 
Λείπουν το μισό στόμιο και τμήμα του σώματος, 
που έχει σχήμα σφαιρικό. Η βάση είναι δισκό- 
μορφη. Στο πάνω μισό του αγγείου υπάρχει 
αραιό, θαμπό καστανό γάνωμα, που τοποθετή
θηκε με τη μέθοδο της εμβάπτισης. Ντόπιου ερ
γαστηρίου. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα 
π.Χ.635.

Ε342 Οινοχόη 1546, Π ίν. 221 β 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,09, διάμ. βάσ. 0,06 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπει το πάνω 
μισό περίπου του σώματος. Η βάση είναι δισκό- 
μορφη και το σώμα σφαιρικό, στο μέσον του 
οποίου υπάρχουν δύο οριζόντιες γραμμές από 
πορτοκαλέρυθρο επίχρισμα. Ντόπιου εργαστη
ρίου, πιθανόν της ίδιας εποχής με την οινοχόη 
1521/Ε341.

Ε343 Όλπη 1543, Σχέδ .  32, Πίν. 221γ 
Οικόπεδο 117
Ύψ. 0,134, διάμ. βάσ. 0,04 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπουν η λαβή 
και τμήμα του χείλους. Βάση επίπεδη. Το αγγείο 
είναι άβαφο, εκτός από την εσιυτερική επιφά
νεια του χείλους όπου σώζονται ίχνη μαύρου Θα
μπού γανιυματος. Ντόπιου εργαστηρίου. Λ' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.636.

Ε344 Φιαλίδιο 1532, Σχέδ .  35, Π ίν. 220ε 
Οικόπεδο 49
Ύψ. 0,027, διάμ. χείλ. 0,067 μ.
Πηλός καστανόφαιος, καθαρός. Σιύζεται σχε
δόν το μισό. Η επιφάνεια καλύπτεται από κα- 
στανόμαυρο Θαμπό γάνωμα. Ντόπιου εργαστη
ρίου. Τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

633. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. O ly n th u s  X, αριθ. 1689, 1691, 1696, 1697, πίν. CXIl· Karapanos, D o d o n e ,  πίν. L1, αριθ. 
19· Comstock - Vermeule, M F A ,  αριθ. 560, o. 398' D é lo s  XVI11. πίν. LXXIV, o. 22Γ B. Schlórb-Vierneisel, A M  81 (1966), πίν. 
56,4· Α Δ  27 (1972) Χρονικά, πίν. 638ζ.

634. Πρβλ. Harden, G re e k  a n d  R o m a n  G la s s , αριθ. 300, 301, o. 115, πίν. XVII.
635. Πρβλ. ως προς το σχήμα τις οινοχόες της Αγοράς (A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 6, αριθ. 117, 118).
636. Πρβλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, πίν. 13, αριθ. 274.
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Ε345 Χάλκινη ασπιδίσκη 1553, Σ χέδ .  40, Πίν. 
222ιβ
Οικόπεδο 31 
Διάμ. 0,032 μ.
Σώζεται ολόκληρη και αποτελείται από χοντρό 
έλασμα χυτό. Στο κέντρο φέρει οπή. Η περιφέ
ρεια αναδιπλιύνεται για την προσαρμογή της 
στο σώμα ενός αγγείου από οργανικό υλικό του 
οποίου αποτελούσε το στόμιο637.

Ε346 Πήλινο ειδοόλιο καθιστής γυναικείας μορ
φής 1161, Π ίν. 223α 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,13 μ.
Πηλός πορτοκαλής-καστανός. Ακέραιο. Η μορ
φή κάθεται σε θρόνο και πατάει σε υποπόδιο. 
Φοράει χιτώνα και ιμάτιο και ακουμπάει τα χέ
ρια πάνω στα γόνατα. Στο κεφάλι φέρει στεφά
νη και από πάνιο καλυπτρα που πέφτει στους 
ώμους. Η επιφάνεια είναι πολύ διαβριυμένη. 
Ανατολικοϊωνικού εργαστηρίου. Τελευταίο τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.638.

Ε347 Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορ
φής 1167, Π ίν. 223β 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,105 μ.
Πηλός καστανός και κατά τόπους φαιός από 
αποτυχημένο ψήσιμο. Σώζεται από τη μέση και 
κάτω. Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια. Καμω
μένο από μήτρα. Η μορφή, καθισμένη σε θρόνο, 
πατάει σε υποπόδιο. Φοράει χιτώνα και από πά
νω ιμάτιο που συγκρατεί με τα δύο της χέρια, τα 
οποία ακουμπάει στα γόνατα. Ανατολικοϊωνι- 
κού εργαστηρίου. Τέλη του 6ου-αρχές του 5ου 
αιώνα π.Χ.

Ε348 Πήλινο ειδώλιο καθιστής κουροτρόφου 
1168, Πίν.  223γ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,11 μ.

Πηλός καστανός και κατά τόπους φαιός από 
αποτυχημένο ψήσιμο, ακάθαρτος. Καμωμένο 
από μήτρα. Στην μπροστινή όψη σώζεται από το 
λαιμό και κάτω, ενώ στην πίσω μέχρι τον δεξιό 
ώμο. Αείπουν τα άκρα πόδια και τμήμα του υπο
ποδίου. Η γυναικεία μορφή, καθισμένη σε δί
φρο, πατάει σε υποπόδιο. Φοράει πέπλο με από- 
πτυγμα, που φτάνει κάτω από τα γόνατα, και 
από πάνω ιμάτιο. Το δεξί χέρι το φέρνει εμπρός, 
πάνω από την κοιλιά, όπου κρατούσε το βρέφος. 
Πιθανόν ντόπιου εργαστηρίου. Τελευταίο τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.639.

Ε349 Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορ
φής 1169, Π ίν. 223στ 
Οικόπεδο 117 
"Υψ. 0,095 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Σώζεται από το 
λαιμό έως το μέσον τοον κνημών. Συγκολλήθηκε 
από τέσσερα κομμάτια. Η μορφή κάθεται σε 
θρόνο με ερεισίνοπο και φοράει χειριδωτό χιτιο- 
να. Τα χέρια ακουμπούν στα γόνατα, ενώ με τα 
ακροδάχτυλα κρατούσε πιθανόν άνθος. Α' μισό 
του 5ου αιώνα π.Χ.640.

Ε350 Θραύσμα ειδοΑίου καθιστής γυναικείας 
μορφής 1545, Π ίν. 223δ 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,05 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Προέρχεται από 
τη δεξιά πλευρά του ειδωλίου και σώζει τμήμα 
του θρόνου, του ποδιού και του χεριού που 
ακουμπάει στο γόνατο. 5ος αιιόνας π.Χ.

Ε351 Πήλινη γυναικεία προτομή 1244, Π ίν. 223ε 
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,065 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Σώζεται 
μόνον το κεφάλι. Συγκολλήθηκε από δύο κομ
μάτια και συμπληρώθηκε ο αρμός. Καμωμένο 
από μήτρα. Το δεξί κάτω βλέφαρο αποδίδεται

637. Πρβλ. την ασπιδίσκη 1220/Τ1505, όπου και σχετική βιβλιογραφία για τα αντικείμενα αυτά.
638. Winter, D ie  T ypen  I, σ. 43· Higgins, B M C  I, αριθ. 121-123, σ. 64-65, πίν. 22· Goldman - Jones, Terracottas, πίν. VI, αριθ. 

Ic3‘ Bell. M o rg a n tin a  I. αριθ. 10. πίν. 5- Metzger, F o u ille s  d e  X a n th o s  IV, αριθ. 140, πίν. 30.
639. Για τον τύπο, βλ. Winter. D ie  T ypen  I, σ. 142, αριθ. l· Price-Hatzisteliou, K o u r o tr o p h o s ,  o. 35- O ly n th u s  VII, αριθ. 249, πίν. 

31. αριθ. 252, 253. πίν. 32" Blinkenberg, L in d o s  I, αριθ. 2946, πίν. 136.
640. O ly n th u s  VII, αριθ. 216-218, πίν. 27· Margreiter, A lt-À g in a  II. 3, πίν. 12, αριθ. 176, 177.
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με βαθιά χάραξη, τα μαλλιά είναι χτενισμένα 
προς τα πίσιο και αποδίδονται με λεπτές αυλα
κιές. Στο κεφάλι φοράει σάκκο και στα αυτιά δι- 
σκόμορφα ενώτια. Πιθανόν ντόπιου εργαστηρί
ου. 5ος αιώνας π.Χ.641.

Ε352 Πήλινη γυναικεία προτομή 1166, Π ίν. 223ζ 
Οικόπεδο 117 
Ύψ. 0,122 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, ακάθαρτος. Καμωμέ
νο από μήτρα. Συγκολλήθηκε από πολλά κομ
μάτια και συμπληροόθηκαν ορισμένα σημεία 
στο στήθος, τη δεξιά πλευρά και τη στεφάνη. 
Παριστάνεται γυναικεία μορφή κατενώπιον. 
Τα μαλλιά πάνω από το μέτωπο είναι χτενισμέ
να σε κομβόσχημους βοστρύχους, ενώ δυο πλό
καμοι πέφτουν στους ώμους. Φοράει στεφάνη 
και καλυπτρα και είναι ντυμένη με χειριδοοτό 
χιτώνα, του οποίου οι πτυχές στα μανίκια απο
δίδονται με λεπτές αυλακώσεις. Ο χιτώνας δη
μιουργεί κόλπο που αποδίδεται με μια οριζό
ντια πτύχωση. Με το δεξί χέρι κρατάει άνθος 
μπροστά στο στήθος, ενιυ με το αριστερό ελα- 
φάκι. Ντόπιου εργαστηρίου'’42. Α' τέταρτο του 
4ου αιώνα π.Χ.

Ε353 Πήλινο ειδιύλιο Πανός 683, Π ίν. 224α 
Οικόπεδο 31 
Ύψ. 0,133 μ.
Πηλός καστανοκόκκινος, καθαρός, σε μερικά 
σημεία γκριζωπός από αποτυχημένο ψήσιμο. Το 
μπροστινό μέρος καμωμένο από μήτρα, το πίσω 
πλασμένο με το χέρι. Η βάση είναι κοίλη, ενώ το 
υπόλοιπο συμπαγές. Η επιφάνεια είναι αρκετά 
διαβριυμένη. Πάν<υ σε κυκλική βάση στέκεται 
όρθιος ο τραγοπόδαρος θεός που στηρίζεται σε 
κορμό συμφυή με τον αριστερό του αγκώνα, 
φέρνοντας την παλάμη προς το μέρος της κοι
λιάς. Το δεξί χέρι λυγισμένο στον αγκιύνα έρχε
ται κάτω από το στόμα κρατώντας πιθανόν σύ
ριγγα -  η διάβρωση είναι μεγάλη και δεν είναι 
βέβαιη η ύπαρξη σύριγγας. Πιθανόν ντόπιου ερ
γαστηρίου. Τέλος του 5ου ή αρχές του 4ου αιώ
να π.Χ.

Ε354 Πήλινο ειδώλιο καθιστής μορφής 800, 
Πίν. 224β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,093 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Ακέραιο. Εσωτε
ρικά κοίλο. Το μπροστινό μέρος καμωμένο από 
μήτρα, ενώ το πίσω πλασμένο με το χέρι. Παρι- 
στάνεται ανδρική μορφή καθισμένη σε θρόνο. 
Φοράει ιμάτιο που καλύπτει τον αριστερό ώμο, 
το χέρι και το κάτω μέρος του σώματος. Ακου- 
μπάει τα χέρια πάνιυ στα γόνατα όπου έχει ανοι
χτό δίπτυχο. Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.643.

Ε355 Πήλινο ειδώλιο καθιστής μορφής 802, 
Π ίν. 224γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,071 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Λείπει το κεφάλι. 
Το υπόλοιπο συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκε 
σε πολλά σημεία. Παριστάνεται ανδρική μορφή 
να κάθεται πάνα» σε ορθογώνιο κάθισμα όπου 
έχει στρο^θεί λεπτό μαξιλάρι ή το ιμάτιό της. 
Φέρνει το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος κρατώ
ντας κάποιο αντικείμενο, που σήμερα δεν σώζε
ται, ενώ το αριστερό το ακουμπάει πάνω στο κά
θισμα (το σημείο αυτό έχει συμπληρωθεί). Στην 
επιφάνεια του στήθους ίχνη λευκού χρώματος. 
Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Ε356 Πήλινο ειδώλιο καθιστού αγοριού 804, 
Πίν. 224δ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,085 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Ακέραιο. Φέρει 
αρκετές αποκρούσεις, από τις οποίες δύο ισχυ
ρές στον δεξιό κρόταφο και στην αριστερή μα
σχάλη. Κοίλο εσωτερικά. Το μπροστινό μέρος 
καμωμένο από μήτρα, το πίσω πλασμένο με το χέ
ρι, Πάνιυ σε ελλειψοειδή βάση το αγόρι κάθεται 
πάνω στο δεξί του πόδι, ενώ το αριστερό είναι λο
γισμένο στο γόνατο και πατάει με το πέλμα. Φο
ράει ιματίδιο που καλύπτει μόνο τις πλάτες, το 
δεξί πόδι και το αριστερό του χέρι, Η κόμη είναι 
διαμορφωμένη σε κοντούς βοστρύχους και το κε-

641. Olynthus IV, αριθ. 91, πίν. 14, αριθ. 274, πίν. 24, 25.
642. Winter, Die Typen I, σ. 250, αριθ. 2, 7· Higgins, BMC I, αριθ. 1075, πίν. 147· Olynthus IV, αριθ. 69, πίν. 12· Olynthus XIV, 

πίν. 31, αριθ. 61.
643. Mollard-Besques, Catalogue II, πίν. 134c, d, f.
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φάλι ελαφρά γερμένο προς τα αριστερά. Με το 
δεξί χέρι κρατάει στο πλάι λαγό. Πιθανόν ντό
πιου εργαστηρίου. Α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.644.

Ε357 Πήλινο ειδώλιο καθισιού παιδιού 684, 
Πίν. 224ε 
Οικόπεδο 31 
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός καστανός. Το παιδί εικονίζεται καθισμέ
νο στο δεξί του πόδι, ενώ το αριστερό είναι λυ- 
γισμένο στο γόνατο. Τα χέρια ακουμπούν στα 
γόνατα. Η επιφάνεια πολύ φθαρμένη. Η μπρο
στινή όψη από μήτρα, ενώ η πίσω πλασμένη με 
το χέρι. Ο τύπος είναι πολύ διαδεδομένος τον 5ο 
αιώνα π.Χ.645. Μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.

Ε358 Πήλινο ειδώλιο καθιστού παιδιού 685, 
Π ίν. 224στ 
Οικόπεδο 31 
Ύψ. 0,064 μ.
Πηλός καστανός. Όμοιο με το ειδώλιο 684/Ε357.

Ε359 Πήλινο ειδώλιο κοριτσιού 801, Π ίν. 225β 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,10 μ.
Πηλός καστανός. Συγκολλημμένο από πολλά 
κομμάτια και συμπληρωμένο σε αρκετά σημεία. 
Κοίλο εσωτερικά με τετράγωνη οπή εξαερισμού 
στην πίσω πλευρά. Το μπροστινό μέρος καμω
μένο από μήτρα, το πίσω πλασμένο με το χέρι. 
Παριστάνεται όρθια νεαρή γυναικεία μορφή τυ
λιγμένη ολόκληρη σε ιμάτιο -και τα χέρια- εκτός 
από το κεφάλι. Το δεξί χέρι λυγισμένο ακου- 
μπάει στο στήθος, ενώ το αριστερό το προτείνει 
ελαφρά κρατώντας ένα σακούλι (πιθανόν για 
τους αστραγάλους της). Το πλάσιμο του προσώ
που με τους γεμάτους όγκους μαρτυρεί το νεα
ρόν της ηλικίας. Τα μαλλιά με χωρίστρα στη μέ
ση είναι ίσια και φτάνουν μέχρι τον αυχένα. 
Ντόπιου εργαστηρίου με βάση βοιωτικά πιθα
νόν πρότυπα. 3ος αιώνας π.Χ.

Ε360 Πήλινο ομοίωμα θεατρικού προσωπείου 
799, Πίν. 225α 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,084 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Ακέραιο. Φέρει 
δύο αποκρούσεις, μία κάτω από το σαγόνι και 
μία στο πίσω μέρος. Κοίλο εσωτερικά. Η μπρο
στινή όψη από μήτρα, ενιύ η πίσω πλασμένη με 
το χέρι. Παριστάνεται μορφή ανδρική με έντονα 
χαρακτηριστικά, η οποία φοράει φρυγικό πίλο 
που αφήνει να φαίνονται στο μέτωπο και στα 
πλάγια τα μαλλιά διαμορφιυμένα σε ελικοειδείς 
βοστρύχους. 4ος αιώνας π.Χ.

Ε361 Πήλινο ειδώλιο πετεινού 805, Π ίν. 225γ 
Οικόπεδο 49 
Ύψ. 0,102 μ.
Πηλός καστανός, ακάθαρτος. Συγκολλήθηκε 
και συμπληρώθηκε σε ορισμένα σημεία. Κοίλο 
εσωτερικά. Πλασμένο ολόκληρο με το χέρι, 
Συμφυές με κυκλική βάση, η οποία διαμορφώ
νεται πάνω σε κύλινδρο που φτάνει μέχρι την 
κοιλιά του πτηνού, έτσι ιάστε τα πόδια του να 
αποδίδονται ανάγλυφα πάνω στον όγκο της βά
σης. Πλαστικά έχουν αποδοθεί το λειρί και τα 
μάτια, ενώ οι λεπτομέρειες στις φτερούγες, την 
ουρά, αλλά και στα μικρά φτερά του σώματος με 
βαθιές χαράξεις. Δεν σώζονται χρώματα. 4ος 
αιώνας π.Χ.646.

Ε362 Πήλινο ειδώλιο περιστεριού 1170, Πίν. 
225δ
Οικόπεδο 117 
Μήκ. 0,075 μ.
Πηλός καστανόφαιος, ακάθαρτος. Λείπουν το 
κεφάλι και η ουρά. Πολλά απολεπίσματα στην 
επιφάνεια του στήθους. Με ανάγλυφο τρόπο 
αποδίδονται οι φτερούγες του πτηνού. Μικρή 
οπή εξαέρωσης στην κοιλιά, ανάμεσα στα πό
δια. 5ος αιώνας π.Χ.

644. O ly n th u s  VII, σ. 74, αριθ. 280, αριθ. 398, πίν. 56.
645. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Higgins, B M C  I, αριθ. 835-837, σ. 222-223, πίν. 115· O ly n th u s  VII, πίν. 36- Schmaltz, 

T e n a k o t te n , πίν. 21, 22· Orsi, C a m a r in a , αριθ. 1373.2, πίν. XCIII.
646. O ly n th u s  VII, αριθ. 349,351, πίν. 42· O ly n th u s  XIV, αριθ. 335, πίν. 104· C o lle z io n e  C o ll is a n i, αριθ. 93, πίν. 9· Schiirmann, 

T e n a k o t te n , αριθ. 282, πίν. 48, αριθ. 958, πίν. 157.
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ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΑΓΓΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπου τα παράλληλα ήταν ανύπαρκτα ή ανεπαρκή, τα περισσότερα 
από τα αγγεία που προέρχονται από εργαστήρια της Ανατολικής Ελλάδας αναγνιυρίστηκαν σχετικά εύ
κολα. Εκτός από αυτά που ανήκουν στο ρυθμό του αιγάγρου, τα υπόλοιπα είναι κατά κανόνα ακόσμη
τα ή φέρουν απλές διακοσμητικές ταινίες ή καλύπτονται εξ ολοκλήρου από κάποιο γάνωμα. Επισημαί- 
νεται επίσης ότι ένα μικρό μέρος των αγγείων αυτών ανήκουν στην κατηγορία των λεγομένων ιωνικών 
ή αιολικών bucchero,’47.

Αγγεία του ρυθμού του αιγάγρου (Π ίν. 171-172)

Ορισμένα θραύσματα, που βρέθηκαν έξω από τους τάφους, ανήκουν σε αγγεία του ρυθμού του αιγά
γρου647 648, του πιο χαρακτηριστικού είδους της κεραμικής της Ανατολικής Ελλάδας αλλά και του πιο πο
λύπλοκου ως προς το διαχωρισμό των επί μέρους εργαστηρίων649. Έντεκα θραύσματα προέρχονται από 
οινοχόες. Στη μέση περίοδο650 του ρυθμού αυτού ανήκει το θραύσμα 1272/ΤΑ120, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ροδιακό. Η χρονολόγηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο 1518 
που υπήρχε στο εσωτερικό του ίδιου ταφικού αμφορέα651. Στην τελευταία εικοσαετία του 7ου αιιονα 
π.Χ. τοποθετείται το θραύσμα οινοχόης 1278/Ε1, που αποτελεί τυπικό παράδειγμα των αγγείων της 
ομάδας της Καμίρου652. Όλα τα υπόλοιπα θραύσματα τιυν οινοχοιόν ανήκουν στην ύστερη περίοδο και

647. Για τα αιολικά bucchero, βλ. W. Lamb J H S  52 (1932), σ. 1 κ.ε.· J. Boehlau - Κ. Schefold, L a r isa  a m  H e n n o s . Ill: D ie  K le in 

fu n d e ,  1942, σ. 90' Villard, M a rs e i lle ,  σ. 51 κ.ε.· Alexandrescou, H is tr ia  IV, o. 31 κ.ε.' Ghali-Kahil, E tu d e s  th a s ie n n e s  VII, σ. 45' 
Boardman, E m p o r io ,  σ. 135' Για τα ιωνικά bucchero, βλ. Blinkenberg, L in d o s  I, σ. 275 κ.ε.· Villard, M a rs e i lle ,  σ. 50 κ.ε.· 
Alexandrescou, H is tr ia  IV, σ. 31 κ.ε.

648. Για το ρυθμό του αιγάγρου, βλ. Lambrino, H is tr ia , σ. 233 κ.ε.· Cook, G P P , a .  117 κ.ε.· Alexandrescou, Plistria  IV, σ. 19 κ.ε. 
και σ. 35 κ.ε.· Schiering, K e r a m ik  a u f  R h o d o s '  Καρδαρά, 1963' Walter, S a m o s  V, σ. 63 κ.ε.· Walter-Karydi, S a m o s  VI, l· P. 
Dupont, D a c ia  27 (1983), σ. 19 κ.ε.· Σημαντικές παρατηρήσεις εξάλλου υπάρχουν στις ανακοινώσεις στο L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  

G rè c e  d e  l ’E st.

649. Τα αγγεία αυτά στο σύνολό τους αρχικά είχαν ονομαστεί ροδιακά (Lambrino, H is tr ia , σ. 233 κ.ε., “Style de ‘Camiros’ ”). 
Σύντομα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλά τοπικά εργαστήρια της Ανατολικής Ελλάδας που παρήγαν τέτοια αγγεία. 
Η έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει ως προς αυτό το θέμα, αφού οι διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν αμφισβητήθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Για αγγεία από εργαστήρια της Ρόδου, βλ. κυρίως Schiering, K e r a m ik  a u f  R h o d o s  (βιβλιοκρισία X. Καρδαρά, 
A J A  63 (1959), σ. 209) και Καρδαρά, 1963 (βιβλιοκρισίες J.N. Coldstream, J H S  91 (1971), σ. 202-204· W. Schiering, G n o m o n  73 
(1971), σ. 280 κ.ε.). Για μια προσπάθεια διαχωρισμού τοπικών εργαστηρίων, βλ. Walter-Karydi, S a m o s  VI, 1 (βιβλιοκρισίες 
Hayes, A J A  (78) 1979, σ. 349 κ.ε·. Η. Metzger. R A  1977, σ. 142 κ.ε.). Για την κεραμική της Χίου. βλ. την πρόσφατα δημοσιευμέ
νη διδακτορική διατριβή της A. Lemos, A r c h a ic  P o tte ry  o f  C h io s . T h e  D e c o r a te d  S ty le , Οξφόρδη 1991.

650. Για τη χρονολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η διαίρεση του Cook σε πρώιμη, μέση και ύστερη φάση: Cook, G P P , σ. 118 κ.ε.
651. Βλ. σ. 155.
652. Γ ια την ομάδα της Καμίρου, βλ. Schiering, K e r a m ik  a u f  R h o d o s ,  σ. 9 κ.ε.· Καρδαρά, 1963, σ. 89 κ.ε. Γ ια τα διακοσμητικά 

μοτίβα του κλασικού καμιραϊκού ρυθμού, βλ. Καρδαρά, 1963, σ. 146-148 για τα υδρόβια πουλιά και σ. 167-170 για τα παραπλη
ρωματικά κοσμήματα.
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τοποθετούνται στο α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Από ροδιακά εργαστήρια θα πρέπει να προέρχονται 
τα θραύσματα 806/Ε2653, 807/Ε3654, 1490/Ε4, 1491/Ε5, 1517/Ε7, 1535/Ε8. Το θραύσμα 1257/Ε6, πιθανόν 
και αυτό ροδιακό, αποτελεί τυπικό παράδειγμα της λεγάμενης «μικτής τεχνικής»655. Από λαβές οινο- 
χόης προέρχονται τα θραύσματα 1539/Ε9 και 1540/Ε10 με τις χαρακτηριστικές δισκόμορφες απολήξεις 
κοντά στο χείλος, οι οποίες διακοσμούνται με γραπτούς ρόδακες. Τρία θραύσματα προέρχονται από δί- 
νους. Στα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει το θραύσμα 808/Ε11 από το κάτω μέρος 
του σώματος δίνου με διακόσμηση, που φαίνεται να είναι τυπική για μια ομάδα αγγείων της κατηγορίας 
αυτής, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από εργαστήρια της Αιολίδας656. Στο α' τέταρτο 
του 6ου αιώνα μπορούν να τοποθετηθούν και τα θραύσματα δίνων 712/Ε12657 και 1503/Ε13. Το τελευ
ταίο διατηρεί και τη μία λαβή του αγγείου.

Αλάβαστρο (Π ίν. 175α)

Το αλάβαστρο 1287/Ε32 ανήκει στην κατηγορία των ιωνικών δικχΙιείΌ658. Γενικώς τα αλάβαστρα με οξύ 
πυθμένα ή με βάση659 που φέρουν άλλοτε γραμμική διακόσμηση660 και άλλοτε οριζόντιες αυλακώσεις661 
θεωρούνται ιωνικά. Το αλάβαστρο της Ακάνθου χρονολογείται στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. και πιθα
νόν προέρχεται από εργαστήριο της Σάμου.

Αμφορείς

Από τον μεγάλο αριθμό ταφικών αμφορέων που χρησιμοποιήθηκαν για βρέφη, ένα μέρος αποτελεί πα
ραγωγή ντόπιων εργαστηρίων της Ακάνθου και άλλων γειτονικών, όπως της Αμφίπολης και της Θάσου, 
ενώ αρκετοί προέρχονται από νησιωτικά εργαστήρια662, όπως της Χίου. Δυστυχώς τα ενδεικτικά παρα
δείγματα που συλλέχθηκαν κατά την ανασκαφή του 1979 δεν έχουν ακόμη συντηρηθεί για να παρου
σιαστούν στη μελέτη αυτή.

Σε εργαστήρια της Ανατολικής ή της νησιωτικής Ελλάδας θα πρέπει να αποδοθούν τα θραύσματα 
πρώιμων αρχαϊκών αμφορέων 1493/Ε35,1507/Ε37 με γραπτή διακόσμηση από επιμήκη φύλλα στο λαι
μό, το με αριθ. 1494/Ε36 με ομόρροπες γωνίες, καθώς και ο αμφορίσκος 1072/Τ1638 από καστανό πη
λό με καστανόμαυρο αραιό, θαμπό γάνωμα. Με βάση τα υπόλοιπα μελανόμορφα αγγεία του ίδιου τά
φου, ο αμφορίσκος μπορεί να τοποθετηθεί στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.663.

653. Παρόμοιο αγγείο η Walter-Karydi (S a m o s  VI, 1, αριθ. 899, πίν. 108) το αποδίδει σε εργαστήριο της βόρειας Ιωνίας.
654. Τη μορφή των «αλυσιδωτών» ανθέων λωτών ο Cook (G P P ,  εικ. 9c) την τοποθετεί στην ύστερη περίοδο.
655. Καρδαρά, 1963, σ. 199 κ.ε.
656. Ε. Walter-Karydi, A n t K  Beih. 7 (1970), σ. 3 κ.ε., αριθ. 2. Παρόμοιο, ωστόσο, θραύσμα η Καρδαρά (1963, εικ. 265) το θε

ωρεί ροδιακό. Για παρόμοιο δίνο από την Πιτάνη, βλ. Akurgal, 1987, πίν. 4.
657. Για το μοτίβο των ομόρροπων σταυροειδών γωνιών και των κρεμάμενων ομόρροπων γωνιών που πλαισιώνουν ρόμβους, 

βλ. Καρδαρά, 1963, σ. 261, 265.
658. Γ ια αλάβαστρα ιωνικού bucchero, βλ. C V A , G e la ,  M u se o  A rc h e o lo g ic o  N a z io n a le  2, πίν. 39, αριθ. 2, σ. 9· P. Orlandini, στο 

L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  l ’E s t,  σ. 91, εικ. 1 και σ. 96, εικ. 23■ Μ. Martelli Cristofani, στο ίδιο, σ. 173-174 και σ. 176-182. Για 
αλάβαστρα με βάση, από γκρίζο πηλό, που προέρχονται πιθανόν από τη Σάμο, βλ. Boardman - Hayes, T o cra  I, σ. 65.

659. Ιωνικά αλάβαστρα με βάση έχουν βρεθεί και στην ανασκαφή της Σίνδου. Βλ .Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 423-424 (Μ. Τιβέριος), όπου 
και σχετική βιβλιογραφία.

660. C V A , B er lin , A n tiq u a r iu m  4, πίν. 170, αριθ. 8, 9.
661. Οξυπύθμενα αλάβαστρα, πιο επιμήκη από αυτό της Ακάνθου, που φέρουν δύο ή τρεις ομάδες των τριών οριζόντιων αυ

λακώσεων, έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του Ηραίου της Σάμου και συγκεκριμένα στο στρώμα που χρονολογείται έως τα 
630/20 π.Χ. Βλ. G. Kopeke, A M  83 (1968), πίν. 109, αριθ. 4 και Α. Furtwängler, A M  95 (1980), πίν. 45, αριθ. 4. Η διακόσμηση των 
σαμιώτικων αυτών αγγείων είναι ίδια με αυτή των αλαβάστρων με βάση της Σίνδου (Σ ίν ό ο ς ,  αριθ. 423).

662. Από εργαστήρια της Χίου προέρχονται π.χ. οι αμφορείς Τ1384 και Τ1555. Για αμφορείς από το νεκροταφείο της Ακάν
θου, βλ. K. Rhomiopoulou, B C H  S u p p l. 13, 1986, σ. 479-483.

663. Βλ. σ. 133.
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6. Αρύβαλλυι ιωνικών εργαστηρίων.

Αρΰβαλλοι (Σ χ έ δ. 6)

Με βεβαιότητα αποδίδονται σε ιωνικό εργαστήριο οι δυο αρΰβαλλοι 726/Τ1466 και 756/Τ1380. Ο πη
λός τους είναι καστανός-ρόδινος σχετικά καθαρός, αλλά η όπτησή τους δεν είναι πετυχημένη, με απο
τέλεσμα να έχει εκπέσει σε μεγάλο βαθμό ο εξωτερικός φλοιός των αγγείων. Το σοομα τους έχει μορφή 
πιεσμένης σφαίρας και το χείλος παρουσιάζει έντονα λοξή τομή με τη μείωση προς τα κάτω. Παρόμοια 
αγγεία, που βρέθηκαν στα Ταυχειρα της Κυρηναϊκής, ο Hayes τα θεωρεί ροδιακής προέλευσης664. Στον 
αρυβαλλο 756 το κάτω μέρος έχει σχεδόν διαμορφωθεί σε βάση, αφού παρουσιάζει μια εντελώς επίπε
δη έδραση. Η διακόσμηση και στα δυο αγγεία είναι απλή: μόνο μια πλατιά ταινία από καστανόμαυρο 
αραιό γάνωμα που κάλυπτε σχεδόν όλο το σώμα και μια οριζόντια γραμμή στον ώμο. Χρονολογικά τα 
δυο αγγεία διαφέρουν. Τους αρυβάλλους με βάση, στους οποίους ανήκει και ο 756/Τ1380, ο Hayes τους 
τοποθετεί στο β' και το γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Ο αρυβαλλος 756, σε συνδυασμό και με την κο- 
τυλίσκη 755 του ίδιου τάφου, μπορεί να τοποθετηθεί στα τέλη του α' ή στο β' τέταρτο του ίδιου αιώνα. 
Ο δεύτερος αρυβαλλος 726/Τ1466, χωρίς βάση, μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 6ου 
αιώνα, σε συνδυασμό και με την κοτυλίσκη 725/Τ1466 που ανήκει στην ύστερη κορινθιακή III περίο
δο665. Από ιωνικό εργαστήριο προέρχεται πιθανόν και ο μικρός, σφαιρικός, ακόσμητος, χωρίς βάση 
αρυβαλλος Ι086/Τ1664 από γκρίζο-καστανό πηλό, ο οποίος μπορεί να ενταχθεί στα λεγάμενα 
bucchero.

Αρυβαλλοειδείς λήκυθοι (Σ χέδ . 7)

Τα αγγεία 1092/Τ1686 και 1138/Τ1637 κατατάσσονται στην κατηγορία των αρυβαλλοειδών ληκύθων, 
γιατί το σχήμα τους σχετίζεται περισσότερο με τα αγγεία αυτού του είδους παρά με οποιουδήποτε άλ
λου666. Ο πηλός της ληκύθου 1092 είναι καστανός, ακάθαρτος και σχετικά εύθρυπτος. Η μόνη διακό- 
σμηση που διακρίνεται είναι τρεις οριζόντιες γραμμές στο κάτω μέρος του σώματος. Η λήκυθος 1138 εί
ναι από καστανοκόκκινο, ακάθαρτο πηλό και φέρει στο σώμα ανισοπαχείς οριζόντιες ταινίες και στον 
ώμο μια συνεχή ζιγκ ζαγκ γραμμή.

Τα αγγεία αυτά προέρχονται πιθανόν από τη Σάμο, εφ’ όσον, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω, πα
ρόμοια παραδείγματα έχουν επισημανθεί μόνο στο νησί αυτό και πιο συγκεκριμένα στο στρώμα της

664. Boardman - Hayes, Tocra I, σ. 46. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. σ. 51, αριθ. 756/T138Ü.
665. Βλ. σ. 84.
666. Όμοιο με το 1138/Τ1637 αγγείο ο Kopeke (AM 83 (1968), πίν. 108, αριθ. 2, σ. 279, αριθ. 77) το ονομάζει ιωνικό αρυβαλλο.
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7. Αρυβαλλοειόείς λήκυθοι.

προίτης φάσης του Ηραίου, που χρονολογείται έως το 630/20 π.Χ.667. Τα δυο παραπόνου αγγεία μπορούν 
να χρονολογηθούν στο γ' τέταρτο του 7ου αιοίνα π.Χ.

Ασκός (Π ίν. 175γ)

Ο ασκός 866/Ε33 ανήκει στον πολύ γνωστό «ροδιακό» τύπο του 6ου αιώνα π.Χ.'’68, παραδείγματα του 
οποίου έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς η ανεύρεσή του εκτός τάφου δεν βοηθάει σε μια 
ακριβέστερη χρονολόγηση.

Αίνος (Σ χέ  δ. 8, Π ίν. 175δ)

Τα δύο θραύσματα με αριθμό 1281/Ε34 προέρχονται από το πάνω μέρος ενός δίνου με πολύ λεπτά τοι
χώματα. Ο πηλός είναι σκούρος καστανός, ακάθαρτος με μίκα. Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου 
έχει καλυφθεί με υπόλευκο χρώμα, πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε το μαύρο γάνωμα για τη διακόσμη- 
ση μετοπών με κύκνους και συστάδων με κατακόρυφες γραμμές. Το αγγείο πιθανόν προέρχεται από 
εργαστήριο της Σάμου669.

Θήλαστρο (Σ χ έ δ. 9, Π ί ν. 32α)

Το αγγείο 745/Τ1366 με το «καδόσχημο» σώμα και προχοή-θήλαστρο στο μέσον του ύψους του μπορεί 
να καταταγεί στην κατηγορία των διιοώτεΐΌ. Ο πηλός του έχει χριυμα γκριζωπό προς το μαύρο και η επι- 
φάνειά του καλύπτεται με μαύρο θαμπό γάνωμα. Δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστεί βιβλιογραφικά 
κάποιο κοντινό παράδειγμα και μάλιστα από τις ανατολικές περιοχές της Ελλάδας. Θήλαστρα με την

667. Α. Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 46, αριθ. 4· G. Kopcke, AM  83 (1968), πι'ν. 108, αριθ. 2. Για τη διακόσμηση με ζιγκ ζαγκ 
γραμμή, πρβλ. και δυο υδρίες από τη Σάμο (G. Kopcke, AM  83 (1968), πίν. 103, αριθ. 1-2). Για την αρυβαλλοειδή λήκυθο 
1092/Χ1688, βλ. Α. Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 46, αριθ. 6.

668. Για τους ασκούς αυτού του τύπου, βλ. Delos X, πίν. 16-1 Τ' Athenian Agora XII, σ. 210 και σημ. 4· Lambrino, Histria. σ. 205 κ.ε.
669. Για ανάλογα θε'ματα στη διακόσμηση σαμιώτικων αγγείων, βλ. σ. 165, αριθ. 1281/Ε34.
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8. Θραύσμα όίνον ιωνικού εργαστηρίου. 9. Θήλαστρο από τον τάφο 1366.

προχοή στο μέσον του σώματος υπάρχουν βέβαια αττικά, αλλά πάντοτε με ηθμό στο στόμιο και με δια
φορετική διάρθρωση του σώματος67". Το αγγείο 745, με βάση και τα υπόλοιπα ανασκαφικά δεδομένα 
του τάφου 1366, μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.670 671.

Θυμιατήριο (Σ χέδ . 10, Π ίν. 59β)

Ο τύπος του θυμιατηριού με ψηλό πόδι και κωνικό-κωδωνόσχημο κάλυμμα, διάτρητο με τριγωνικές 
οπές θεωρείται ιωνικός672. Το θυμιατήριο 696/Τ1409, συγκρινόμενο με παρόμοια που βρέθηκαν στο 
Εμπόριό της Χίου, μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.67'.

Κάνθαρος (Σ χέδ . 11, Π ίν. 98δ)

Ο κάνθαρος 1007/Τ1484 με το καλυκόσχημο σώμα σε μορφή τουλίπας, από γκρίζο σκληρό πηλό, μπο
ρεί και αυτός να καταταγεί στα ιιονικά δικχΙιείΌ674 και να χρονολογηθεί στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., 
συγκρινόμενος ως προς το σχήμα με παρόμοιους κανθάρους από το Εμπόριό της Χίου675.

Κρατήρας (Π ίν. 147δ)

Το θραύσμα 1128/Τ1632 ανήκει σε κρατήρα του β' μισού του 7ου αιώνα π.Χ. και προέρχεται πιθανόν 
από κάποιο εργαστήριο της Χίου ή της Σάμου. Παρόμοιοι κρατήρες ή θραύσματα κρατήρων που έχουν 
και σχετική διακόσμηση έχουν βρεθεί πολλοί στη Χίο676.

Κύλικες (Σχέδ. 12)

Όλοι σχεδόν οι βασικοί τύποι των ιωνικών κυλικών677 αντιπροσωπεύονται σε ένα σύνολο πέντε ολό-

670. Πρβλ. C V A . Z ü r ic h , Ö ffe n tlic h e  S a m m lu n g e n  1, πίν. 28, αριθ. 13, 14. Για τέτοια αττικά θήλαστρα, βλ. επίσης A th e n ia n  

A g o r a  XII, αριθ. 1198,1199, πίν. 39.
671. Βλ. σ. 46.
672. Πρβλ. C V A , B a rc e lo n e , M u sé e  A rc h é o lo g iq u e  N a t io n a l  1, πίν. 5, αριθ. 3, σ. 17.
673. Boardman, E m p o r io , σ. 174, αριθ. 891-893, πίν. 66.
674. Ό.π., σ. 126, αριθ. 763.
675. Ό.π., αριθ. 763, 888, 889, πίν. 60,65.
676. Ό.π., αριθ. 1-137.
677. Για τις ιωνικές κύλικες, που αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη αγγείων της αρχαϊκής εποχής και συναντιόνται
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10. Θυμιατήριο από τον τάφο 1409. 11. Κάνθαρος ιωνικού εργαστηρίου από τον τάφο 1484.

κλήρων αγγείων και δώδεκα θραυσμάτων. Από κύλικα με πουλιά'’78 προέρχεται το θραύσμα 1391/Ε14, 
που σώζει και τη μία λαβή του αγγείου. Από τη διακόσμηση διακρίνονται οι κατακόρυφες γραμμές που 
υπάρχουν στις κύλικες αυτού του τύπου, οι οποίες τοποθετούνται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα 
π.Χ. Στην ίδια εποχή ανήκει και το θραύσμα κύλικας 1510/Ε15 του τύπου με ρόδακες'’74.

Στα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει η κύλικα 727/Τ1468 και το θραύσμα 
1392/Ε16 του λεγάμενου τύπου Α1680. Ο πηλός τους είναι κοκκινωπός καλοψημένος, τα τοιχώματα είναι 
πολύ λεπτά με μεταλλική υφή. Η βάση χαμηλή, κωνική, η κούπα ανοιχτή και βαθιά και το χείλος χαμη
λό στρέφεται προς τα έξω. Το γάνωμα είναι μαύρο στιλπνό και καλύπτει όλο το αγγείο εκτός από μια 
οριζόντια γραμμή στο ύψος των λαβών. Οι κύλικες αυτές προέρχονται από σαμιακά εργαστήρια“1 και 
έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές. Πιθανόν σαμιακών εργαστηρίων είναι και τα θραύσματα κυλικών

τόσο στις περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας όσο και της Δυτικής ως προϊόντα εξαγωγής, βλ. Vallet - Villard, Mégara Hyblaea 
V, σ. 7-34· οι ίδιοι, M ég a ra  H y b la e a  II, σ. 77 κ.ε.- K u n s t d e r  S c h a le , σ. 56-57· Η. Isler, στο L e s  c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  l'E s t, σ. 71- 
80, στο ίδιο, τα άρθρα των Μ. Martelli Cristofani, σ. 163-171 και Ε. Pierro, σ. 231 κ.ε., πίν. 102-103· Γ. Μπακαλάκης,ΗΕ 1938, σ. 
109 κ.ε-. Metzger, F o u ille s  d e X a n th o s  IV, σ. 43 κ.ε.· Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a ”· Boardman - Hayes, T o cra  II, σ. 111 κ.ε.

678. Για τις κύλικες με πουλιά (bird bowls), βλ. Vallet - Villard, M ég a ra  H y b la e a  II, σ. 78- Lambrino, H is tr ia , o .  39-46· 
Alexandrescou, H is tr ia  IV, αριθ. 200-208· D é lo s  XV, σ. 95 κ.ε.· Boardman, E m p o r io ,  σ. 132-134· A lt-À g in a  II, 1, σ. 9 κ.ε.· 
Coldstream, G G P ,  σ. 298 κ.ε.- Cook, G P P ,  σ. 116-117· Ghali-Kahil, É tu d e s  th a s ie n n e s  VII, πίν. 1, αριθ. 1-7.

679. Lambrino, H is tr ia ,  σ. 46-58· A lt-À g in a  II, 1, σ. 10 κ.ε.· Cook, G P P ,  σ. 117· Alexandrescou, H is tr ia  IV, αριθ. 21 l· Boardman 
- Hayes, T o cra  I, σ. 44 κ.ε.· οι ίδιοι, T o cra  II, αριθ. 2031-2036.

680. Για τον τύπο, βλ. Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a  ”, σ. 24-26, με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία.
681. Walter-Karydi, S a m o s  VI, 1, αριθ. 338’ Isler, S a m o s  IV, αριθ. 539, σ. 152. Για σαμιακές κύλικες, βλ. Isler, στο L e s  

c é r a m iq u e s  d e  la  G rè c e  d e  l ’E s t, σ. 71-80.
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1258

1285

1002

12. Κύλικες ιωνικών εργαστηρίων.

1395/Ε17, 1398/Ε18 και 1475/Ε19, που ανήκουν στον τύπο Α2 και χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 
6ου αιώνα π.Χ.<>82. 682

682. Για τον τύπο Α2, βλ. Μ. Martelli Cristofani, στο Les céramiques de la Grèce de l'Est, o. 196 κ.ε., πίν. LXXXVI, εικ. 65. Κύ
λικες του ίδιου τύπου που βρε'θηκαν στο ιερό της Παρθένου στην Καβάλα ο Μπακαλάκης τις εντάσσει στον τύπο Γ (ΑΕ 1938, σ. 
111-112). Παρόμοιες επίσης κύλικες από τα Ταύχειρα της Κυρηναϊκής ο Hayes τις κατατάσει στον τύπο IX και τις θεωρεί ρο- 
διακές (Boardman - Hayes, Tocra II, σ. 113-114).
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Ο τύπος της κύλικας 836/Ε20 και των θραυσμάτων 1476/Ε22,1477/Ε21 και 1399/Ε23 είναι από τους 
πιο διαδεδομένους του β' τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ.683. Πολλά παραδείγματα τέτοιων αγγείων έχουν 
βρεθεί σε αρκετά σημεία του βορειοελλαδικού χώρου'’84.

Στον τύπο Β3α των Vallet - Villard685 ανήκουν τα θραύσματα 1394/Ε24 και 1397/Ε25, ενώ σε έναν 
λιγότερο συνηθισμένο τύπο, πιθανόν των βόρειων περιοχών της Ανατολικής Ελλάδας, μπορεί να εντα
χθεί η κύλικα 1258/Ε26 και το θραύσμα 1393/Ε27. Η κύλικα 1002/Ε40, που ανήκει στον τύπο Β1686, με 
βάση ανάλογα παραδείγματα από τα Υβλαία Μέγαρα και τα Ταύχειρα μπορεί να τοποθετηθεί στα τέ
λη του 7ου ή τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.687.

Σπάνιος είναι ο τύπος της κύλικας 827/Ε28 χωρίς σαφώς διαμορφωμένο χείλος με τα σχηματοποι
ημένα φυλλάρια σε μια ζώνη κάτω από αυτό. Το αγγείο 1285/Τ1677 ανήκει ως προς το σχήμα στον τύ
πο της κύλικας Αθηνών 1 104688 και χρονολογείται στο β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Κύπελλα

Μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην κατηγορία A ανήκουν εννέα κύπελλα με 
σχετικά ψηλό σώμα και χείλος μικρό που ξεχωρίζει με σαφήνεια από το σώμα και στρέφεται προς τα 
έξω. Στα περισσότερα από τα κύπελλα αυτά η βάση είναι σαφώς διαμορφωμένη και η λαβή, που ξεκι
νάει από το χείλος, καταλήγει στο μέσον του σώματος. Ο πηλός τους, κατά κανόνα καθαρός, ποικίλλει 
από καστανοκίτρινος έως καστανόφαιος και το γάνωμα, που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια των αγ
γείων, είναι μαύρο ή καστανοκόκκινο θαμπό και αραιό.

Ανάμεσα στα κύπελλα της κατηγορίας A μπορούμε επιπλέον να διακρίνουμε τρεις τάσεις ή πα
ραλλαγές ως προς τη μορφή του σιόματος (Σ χέδ . 13). Στο κύπελλο 728/Τ1468, το σώμα είναι σχετικά 
χαμηλό και πολύ ανοιχτό σε σχέση με τα υπόλοιπα, ενώ το 1074/Τ1644 έχει σώμα πιθοειδές και είναι 
αρκετά ψηλό. Η βάση του είναι μια οριζόντια έδραση στο κάτω μέρος του σώματος. Τα υπόλοιπα κύ
πελλα 829/Ε30, 1067/Τ1625, 1068/Τ1631, 1127/Τ1632, 1148/Τ1705, 1063/Τ1617 και 1097/Τ1696 είναι 
όμοια μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί με βεβαιότητα ο τόπος προέλευσης των κυπέλλων 
αυτών. Βέβαιο είναι ότι το σχήμα τους ανάγεται στη γεωμετρική εποχή. Αγγεία των οποίων το σχήμα 
μοιάζει με αυτό του κυπέλλου 728/Τ1468, συνήθως με γεωμετρική διακόσμηση, συναντάμε σε πολλές 
περιοχές του ελλαδικού χώρου κατά την εποχή αυτή689. Το κύπελλο 728 μπορεί να χρονολογηθεί στο τε
λευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. σε σχέση και με τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου690.

Περισσότερο ασυνήθιστο είναι το σχήμα του αγγείου 1074/Τ1644. Τέσσερα κύπελλα από την Κνω-

683. Ανήκει στον τύπο Α2 των Vallet - Villard (Mégara Hyblaea V, o. 18 κ.ε. εικ. 3) και στον τΰπο IX του Hayes (Boardman - 
Hayes, T o cra  II, αριθ. 1222, πίν. 87).

684. Σ ι'νό ο ς , αριθ. 415 (Μ. Τιβέριος)- Η  Μ α κ ε δ ο ν ία  α π ό  τ ο υ ς  μ υ κ η ν α ϊκ ο ύ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  ω ς  τ ο  Μ έ γ α  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο  (Κατάλογος έκ
θεσης στη Θεσσαλονίκη και την Μπολιόνια, Αθήνα 1988, αριθ. 65 (Κ. Σισμανίδης, από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής)- 
Α ρ χ α ία  Μ α κ ε δ ο ν ία  1988, αριθ. 211 (απότηνΤράγι λ ο ) ·  Η  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  α π ό τ α  π ρ ο ϊσ τ ο ρ ικ ά  μ έ χ ρ ι  τ α  χ ρ ισ τ ια ν ικ ά  χ ρ ό ν ια  (Ο δ η 

γ ό ς  τη ς  Έ κ θ ε σ η ς ) ,  Αθήνα 1986, ο. 88, εικ. 71 (I. Βοκοτοποΰλου, από την Τουμπα Θεσσαλονίκης)- Μ. Τιβέριος, ΗΕΜΘ 1 (1987), 
εικ. σελίδας 260 (πάνω)- Ε. Γιοίίρη - X. Κουκουλη,ΗΕΜΘ 1 (1987), ο. 386, εικ. 130· I. Βοκοτοποΰλου, A Ε Μ Θ  2 (1988), ο. 342, 
εικ. 11.

685. Vallet - Villard, Mégara Hyblaea V, o. 27 κ.ε.
686. Ό.π., ο. 23 κ.ε., εικ. 4.
687. Βλ. ο. 166 και υποσημ. 451.
688. A th e n ia n  A g o ra  XII, o. 88-89- Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a  ”, αριθ. 31. Για παραδείγματα ιωνικών κυλικών αυτοΰ του τΰπου, 

βλ. ο. 146, αριθ. 1285/Τ1677.
689. Coldstream, G G P , ο. 10-11, 14, 18, 86-87 για αττικά παραδείγματα, ο. 102 για κορινθιακά, ο. 117, 119, 122 για αργείτι- 

κακαι ο. 184,187,191 για κυκλαδικά και ευβοϊκά. Ένας αριθμός τέτοιων αγγείων έχει βρεθεί και στη Χίο (Boardman, E m p o r io ,  

o. 124, αριθ. 369-377, εικ. 78), που χρονολογούνται στον 7ο αι. π.Χ.
690. Βλ. ο. 87, ΤΙ468.
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13. Κύπελλα κατηγορίας A.

σό, περίπου της ίδιας μορφής με το δικό μας, ο Payne τα τοποθετεί στην ανατολίζουσα περίοδο'’'1 και πο
λύ σωστά παρατηρεί ότι το σχήμα είναι επιβίωση της μινωικής παράδοσης^2. Η συνύπαρξη του κυπέλ- 691 692

691. Η. Payne, BSA 29 (1927/28), πίν. IX, αριθ. 2.
692. Ό.π., σ. 259. Η καταγωγή του σχήματος από το Νότιο Αιγαίο μπορεί ίσως να επιβεβαιωθεί και από την ανεύρεση πα

ρόμοιων αγγείων και στη Θήρα (Thera II, εικ. 20b).

229



14. Κύπελλα κατηγορίας Β.

λου 1074 στον ίδιο τάφο με το αλάβαστρο 1075 τοποθετεί το πρώτο στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώ
να π.Χ. Τα επτά κύπελλα, που ομαδοποιήθηκαν σε μια τρίτη παραλλαγή της κατηγορίας Α, βρίσκουν τα 
λιγοστά παράλληλό τους στον νησιωτικό χώρο. Ορισμένα παραδείγματα από τα Ταΰχειρα της Κυρη
ναϊκής ο Hayes τα θεωρεί σιφνιακά693, τα γνωστά παραδείγματα, ωστόσο, από το Κάστρο της Σίφνου εί
ναι ελάχιστα για να θεωρήσει κανείς ως τόπο παραγωγής τους το νησί αυτό694. Παρόμοια κύπελλα έχουν 
βρεθεί στη Σάμο6'5, τη Θήρα696, τη Θάσο697, την Εύβοια698 και αλλού. Ντόπιας παραγωγής θεωρούν οι 
Vallet - Villard παρόμοια κύπελλα που βρέθηκαν στα Υβλαία Μέγαρα699. Θεωρώ τα κύπελλα αυτού του 
τύπου γενικότερα κυκλαδικής προέλευσης, αν και ορισμένα μπορεί να είναι εγχώριας παραγωγής, αλ
λά πιθανόν κάτω από κυκλαδική επίδραση. Μια βέβαιη απομίμηση του τύπου αυτού αποτελεί το κύ
πελλο 1294/Ε308700.

693. Boardman - Hayes, Tocra I, σ. 73, αριθ. 887-893, πίν. 51.
694. J.K. Brock. BSA 44 (1949), σ. 44, πίν. 16, 2.
695. Η. Walter - K. Vierneisel,/1M 74 (1959), πίν. 60, αριθ. 4 (από το βόθρο του Ηραίου).
696. Thera II, σ. 64, αριθ. 223.
697. Ghali-Kahil, Etudes thasiennes VII, πίν. XXX. αριθ. 128, σ. 72 (θεωρείται πιθανόν ντόπιο).
698. Α. Ανδρειωμε'νου, BCH 110 (1986), σ. 101, εικ. 29, αριθ. 31-36.
699. Vallet - Villard. Mégara Hyblaea II, σ. 185, πίν. 207, αριθ. 3-6.
700. Βλ. σ. 259-260.
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15. Θραύσμα υποστατού από τον τάφο 1412.

Στην κατηγορία Β ανήκουν έξι κύπελλα που διαφέρουν από τα προηγούμενα ως προς το σχήμα, 
καθώς το σώμα τους είναι πολύ χαμηλό και ανοιχτό (Σ χέδ . 14). Στα αγγεία 826/Ε29 και 1132/Τ1625 το 
κάτω μισό του σώματος έχει μορφή πιεσμένου εχίνου, ενώ το πάνω μισό αποτελεί ουσιαστικά το χείλος 
του αγγείου που στρέφεται προς τα έξοα. Στα δύο αυτά αγγεία το χείλος ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώ
μα, ενώ στα άλλα η γραμμή από το χείλος έως τη βάση είναι ενιαία και έχει σε κατατομή μορφή κυμα
τίου. Ο πηλός παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία: από φαιοκίτρινος καθαρός έως καστανός και κοκκινωπός 
ακάθαρτος. Το γάνωμα είναι αραιό, θαμπό καστανοκόκκινο έως μαύρο. Τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή 
ο πηλός και ο τρόπος κάλυψης του αγγείου με γάνωμα, συνδέουν τα κύπελλα της κατηγορίας Β με αυτά 
της Α, παρά τη διαφορά στο σχήμα τους. Είναι πολύ πιθανόν και αυτά τα κύπελλα να προέρχονται από 
νησιωτικά εργαστήρια ή και ευβοϊκά, παρ’ ότι τα παράλληλα είναι ελάχιστα. Μερικά παραδείγματα 
έχουν βρεθεί στη Βοιωτία701 702 * 704 705 706, την Εύβοια7"7 και τη Χαλκιδική °3.

Το αγγείο 1054/Τ1587, από γκρίζο πηλό και με πολύ λεπτά τοιχώματα, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
και διιαΤυτο. Χρονολογικά τα κύπελλα αυτά κατατάσσονται από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. έως το α' 
τέταρτο του 6ου. Τα αγγεία 1054/Τ1587, 1145/Τ1702 και 1132/Τ1625 μπορούν να χρονολογηθούν με 
σχετική ασφάλεια, εφ’ όσον συνυπάρχουν στους τάφους με κορινθιακά αγγεία της πρώιμης και μέσης 
κορινθιακής περιόδου7"4.

Πινάκιο (Π ίν. 176γ, δ)

Στον κοινότατο τύπο πινακίων του 6ου αιώνα π.Χ., που γενικά θεωρείται ροδιακός71”, ανήκει και το αγ
γείο 1509/Ε39 με το τυπικό κόσμημα στον πυθμένα από τέσσερα μπουμπούκια λωτού σε σταυροειδή 
διάταξη και με τις οριζόντιες γραμμές στην εξωτερική επιφάνεια.

Υποστατό (Σ χέδ . 15, Π ίν. 60α)

Από μεγάλο υποστατό δίνου προέρχεται το θραύσμα 697/Τ1412, από το σημείο όπου γίνεται η μετάβα
ση στο πόδι700.

701. Ad 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 280α (από το νεκροταφείο της Ακραιφίας).
702. Α. Ανδρειωμένου, ΑΔ 27 (1972) Μελέται, σ. 174, πίν. 59γ.
703.1. Βοκοτοποΰλου - Μ. Παππά - Ε.Μπ. Τσιγαρίδα, ΑΕΑ/Θ 3 (1989), σ. 407, εικ. 23γ (από το Πολύχρονο Χαλκιδικής)- 1. 

Βοκοτοπούλου,ΗΕ'ΜΘ 1 (1987), σ. 290. εικ. 13 (από τη Μένδη Χαλκιδικής). Κύπελλο όμοιο με το 830/Ε38 βρέθηκε στην Όλυν- 
θο. Ο Robinson (Olynthus V, πίν. 27, αριθ. Ρ40) το ονομάζει «ολυνθιακό προπερσικό».

704. Τα ίδια ανασκαφικά δεδομένα υπάρχουν και για παρόμοια κύπελλα από τάφο στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής. I. Βο- 
κοτοπούλου - Μ. Παππά - Ε.Μπ. Τσιγαρίδα, ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 397, εικ. 23α-γ.

705. Πρβλ. Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 621, πίν. 34, αριθ. 638, πίν. 35- CVA, Berlin, Antiquarium 4, πίν. 161, αριθ. 1.
706. Βλ. σ. 60, Τ1412, υποσημ. 123.
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Σημαντική θέση στην κεραμική από το νεκροταφείο της Ακάνθου κατέχουν τα κορινθιακά αγγεία. Εί
ναι αξιοσημείωτο ότι στο μικρό αυτό τμήμα του νεκροταφείου που εξετάζουμε βρέθηκαν εκατόν τριά
ντα οκτώ ολόκληρα αγγεία και επιλέχθηκαν όστρακα από άλλα είκοσι έξι. Η αναλογία τους προς τα ατ
τικά, που αποτελούν και το μεγαλύτερο σύνολο, είναι 1:1,34. Ο πηλός τους είναι κατά κύριο λόγο κίτρι
νος με αποχρώσεις προς το ωχροπράσινο και το ωχροκάστανο. Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, είναι 
όλα διακοσμημένα με γάνωμα σκούρο καστανό έως μαύρο και ανοιχτό καστανό ως πορτοκαλόχρωμο 
και συχνά υπάρχει επίθετο ιώδες ή λευκό χριόμα. Οι αποχροίσε ις του γανώματος οφείλονται στην εκά- 
στοτε πυκνότητά του και στο καλό ή το κακό ψήσιμο του αγγείου. Στον τελευταίο αυτόν παράγοντα 
οφείλεται και η σταθερότητά του πάνω στο αγγείο. Τις περισσότερες φορές το γάνωμα είναι απολεπι
σμένο και σε ορισμένες περιπτοίσεις η διακόσμηση αναγνωρίζεται δύσκολα και διακρίνεται από τα 
αποτυπώματα που έχει αφήσει πάνω στον πηλό και από τις χαράξεις οι οποίες υπάρχουν στα περισσό
τερα αγγεία. Όσον αφορά στα σχήματα, συναντάμε κυρίως τα τρία συνηθέστερα: αρυβάλλους, αλάβα
στρα και κοτύλες, ενώ από τα άλλα υπάρχουν δείγματα σε σχετικά περιορισμένο αριθμό.

Αρύβαλλοι

Π ρ ω τ ο κ ο ρ ι ν θ ι α κ ή  π ε ρ ί ο δ ο ς
Δώδεκα οξυπύθμενοι αρύβαλλοι ανήκουν στην περίοδο αυτή. Μπορούν όλοι να καταταγούν στην κα
τηγορία των αρυβάλλων με ωοειδές σώμα (ovoid aryballoi), οι οποίοι, σύμφωνα με τη λεπτομερή μελέ
τη και κατάταξη του Neeft χρονολογούνται από το 665 έως το 620 π.Χ.70λ

Από τα αγγεία που εξετάζουμε, τα παλαιότερα είναι τα με αριθ. 1082, 1083/Τ1662, 1078/Τ1652, 
1137/Τ1637 και 1271/Τ1540 που χρονολογούνται στα 650-630 π.Χ. Ο αρύβαλλος 1082/Τ1662 ανήκει 
στον τύπο Mozia του Neeft71", ο με αριθ. 1271/Τ154Θ στον τύπο Σελάδας707 708 709 710 711 και ο με αριθ. 1078/Τ1652 
προέρχεται από το εργαστήριο του Ζωγράφου του Oberdam712 713. Στα 640-620 π.Χ. τοποθετείται ο αρύ
βαλλος 1518/ΤΑ120, που μπορεί να σχετιστεί με τους τύπους LXXXII και LXXXV του Neeft Α  Στον τύ
πο Navara714 ανήκει ο αρύβαλλος 1143/Τ1634, που χρονολογείται στα 630-620 π.Χ. Στην ίδια περίοδο 
ίσως και λίγο αργότερα θα πρέπει να τοποθετηθούν και τα αγγεία 1098/Τ1696, 1079 και 1080/Τ1658, 
1538/Ε41 και 1064/Τ1617715.

Π ρ ώ ι μ η  κ ο ρ ι ν θ ι α κ ή  π ε ρ ί ο δ ο ς
Αν εξαιρέσουμε τους τέσσερις οξυπύθμενους αρυβάλλους 1098, 1079, 1080 και 1064 που εντάχθηκαν

707. Για την ονομασία, την προέλευση και τη χρήση των αρυβάλλων, βλ. J.D. Beazley, B S A  29 (1927/28), σ. 187-215. Για τον 
τρόπο με τον οποίο κρατούσαν τον αρύβαλλο, βλ. C.H.E. Haspels, B S A  29 (1927/28), σ. 216-223. Για τον σφαιρικό αρύβαλλο, βλ. 
Κ. Wallenstein, Α Α  87 (1972), σ. 458-474. Για τους ίδιους αρυβάλλους και τους τύπους τους, βλ. R. Klinisch. Α Α  87 (1972), σ. 557- 
567 και εικ. 6 με σχέδια των σχημάτων των τύπων (κορινθιακών, λακωνικών και άλλων αρυβάλλων).

708. Neeft, P m to c o r in th ia n  A ry b a llo i. Για την τυπολογία και τη χρονολόγηση των αρυβάλλων αυτών ακολούθησα τη μελέτη 
του Neeft. Για τα υπόλοιπα αγγεία ακολούθησα τη χρονολόγηση του Payne.

709. Γ ια τη χρονολόγηση των ωοειδιόν αρυβάλλων, βλ. Neeft, P m to c o r in th ia n  A ty b a l lo i , σ. 315 κ.ε.
710. Ό.π., σ. 132-137, 330-331.
711. Ό.π., σ. 146 κ.ε.
712. J.L. Benson, A J A  75 (1971), σ. 83-85· Amyx, C V P , σ. 40-42· Neeft, P m to c o r in th ia n  A ty b a l lo i .  σ. 162 κ.ε. και για τη χρονο

λόγηση σ. 335.
713. Ό.π., σ. 219, εικ. 130.
714. Ό.π., σ. 255, εικ. 158.
715. Για τους αρυβάλλους 1079,1080 ο Neeft (P m to c o r in th ia n  A ry b a llo i ,  σ. 356) υποστηρίζει ότι αρχίζουν στην ύστερη περίο

δο των ωοειδών (640-630 π.Χ.), αλλά κυρίως είναι συνήθεις πριν από την πρώιμη κορινθιακή περίοδο, δηλαδή μετά το 620 π.Χ. 
Για τον τύπο, βλ. και Payne, N C , σ. 23, 26, 27, εικ. 87 και σ. 286, αριθ. 478Α.
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στο τέλος της πρωτοκορινθιακής περιόδου, αλλά που θα μπορούσαν να ανήκουν και στην αρχή της πρώ
ιμης κορινθιακής716 717, οι υπόλοιποι αρυβαλλοι έχουν όλοι σφαιρικό σώμα.

Σε έναν αρκετά γνωστό τΰπο με διακόσμηση ενός κύκνου με ανοιγμένα τα φτερά του σε όλη σχε
δόν την επιφάνεια του αγγείου, ανήκει ο αρύβαλλος 849/Ε44 ι7. Οι με αριθ. 713/Τ1432, 851/Ε46 και 
1053/Τ1584 έχουν μια σειρήνα με απλωμένες τις φτερούγες, οι οποίες αφήνουν ελάχιστο χώρο για πα
ραπληρωματικά κοσμήματα718 719.

Ο με αριθ. 851 διαφοροποιείται κάπιυς με την απεικόνιση ενός υδρόβιου πουλιού στο πίσω μέρος 
του αγγείου, κάτω από τη λαβή. Των αρυβάλλιυν αυτών, αλλά και όλων όσοι ανήκουν στην προοιμη κο
ρινθιακή περίοδο και απεικονίζουν ζώα, πουλιά και σπανιότερα μορφές, χαρακτηριστικό γνώρισμα εί
ναι το καθαρό σχέδιο, η πλούσια χρήση της χάραξης και του ιώδους χρώματος για την απόδοση των λε
πτομερειών καθώς και η καλή ποιότητα του γανώματος και το επιμελημένο και σχεδόν πάντοτε επιτυ
χημένο ψήσιμο. Στην κάθετη επιφάνεια του χείλους όλοι έχουν διακόσμηση με μια σειρά από στιγμές, 
ενοί στην οριζόντια, γύρω από την οπή του στομίου, έχουν ομόκεντρους κύκλους, εκτός από τους με 
αριθ. 849/Ε44 και 1085/Τ1664 στους οποίους υπάρχουν ρόδακες.

Ο αρύβαλλος 1085/Τ1664 ανήκει στην ομάδα «πάνθηρα-πουλιού» και ειδικότερα στα αγγεία εκεί
να όπου απεικονίζεται λέαινα με μια φτερούγα716. Στον αρύβαλλο 1269/Ε47 μια σειρήνα πλαισκύνεται 
από δύο πάνθηρες. Η όλη σύνθεση εντάσσεται σε μια ζώνη στο μέσον του σιυματος, η οποία ορίζεται 
κάτω από οριζόντιες γραμμές και πάνοο από μια ταινία με δύο σειρές στιγμών720, στοιχεία που χαρακτη
ρίζουν τον Ζοογράφο της Βασιλικής Βιβλιοθήκης721.

Ο αρύβαλλος 855/Ε48 αποτελεί δείγμα του τύπου με κωμαστές722, ο οποίος εμφανίζεται στην πρώ
ιμη κορινθιακή περίοδο και συνεχίζει έως και την ύστερη723. Στην κατηγορία των αρυβάλλων με γραμ
μική διακόσμηση και σε έναν αρκετά κοινό τύπο724 εντάσσεται ο με αριθ. 1081/Τ1661, ο οποίος, εκτός 
από τις οριζόντιες ταινίες και τις γραμμές στο μέσον της κοιλιάς, έχει δύο οριζόντιες σειρές στιγμών'2'.

Τον χαρακτηριστικό τύπο της «μπάλας ποδοσφαίρου» αντιπροσωπεύει ο αρύβαλλος 1066/Τ1625 
με διακόσμηση από κατακόρυφες λωρίδες από μαύρο γάνωμα, οι οποίες εναλλάσσονται με άλλες από 
ιιόδες και λευκό επίθετο χρώμα726.

Στον τύπο των σφαιρικών αρυβάλλων με φυτική διακόσμηση, ο οποίος εμφανίζεται στην πρώιμη 
κορινθιακή περίοδο, ανήκουν οι αρύβαλλοι 738/Τ1470, 857/Ε49, 859/Ε50, 867/Ε51 και 1477α/Ε68. Η 
διακόσμησή τους συνίσταται σε ένα κόσμημα από δύο αντιθετικά τοποθετημένα ανθέμια, κατακόρυφα 
ή οριζόντια, τα οποία ενώνονται με έναν διπλό «δεσμό» και βγαίνουν από βλαστούς που σχηματίζουν 
χιαστί καθοός απλοίνονται στο υπόλοιπο σώμα727.

716. Βλ. υποσημ. 179.
717. Payne, NC, σ. 290, αριθ. 585.
718. Ό.π., σ. 290, Group Ε.· \Jxt,Atyballoi, σ. 29, τύπος IV.IVa.
719. Group G του Payne (NC, σ. 290, “The Panther-bird Group”, αριθ. 621,470, 619).
720. Τεχνοτροπικά το αγγείο μπορεί να συγκριθεί με έργα του Ζωγράφου του Βερολίνου F 1090 (Kunstwerke der Antike, 

Auktion 56 (1980), αριθ. 37) και του Ζωγράφου της Βασιλικής Βιβλιοθήκης (Amyx, CVP, πίν. 51, la-lb, σ. 126-128).
721. Για το ζωγράφο, βλ. Amyx, CVP, σ. 126-128.
722. Για κορινθιακά αγγεία με κωμαστές, βλ. Seeberg, CKV.
723. Για παραδείγματα διαφόρων περιόδων, βλ. Corinth VII, II, αριθ. 31, πίν. 5 (πρώιμο κορινθιακό), αριθ. 90, πίν. 15 (με- 

σοκορινθιακό)· CVA, Heidelberg, Universität 1, πίν. 12, αριθ. 10 (ύστερο κορινθιακό).
724. Payne, NC, αριθ. 672 για τον τύπο.
725. Πρβλ. Coiinth XV, III, αριθ. 1553, όπου και σχετική βιβλιογραφία με παραδείγματα.
726. “Football” ή “Orange-quarter”. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 291, εικ. 126' Hopper, Addenda, σ. 201 και Ure, 

Aryballoi, σ. 23.
727. Ανήκουν στον τύπο με ανθέμια και λωτούς που παρουσιάζουν διάφορες παραλλαγές. Για τους αρυβάλλους αυτούς, βλ. 

Payne, NC, αριθ. 637 και Urq, Aryballoi, σ. 43, πίν. IX. Το κόσμημα των τεσσάρων αρυβάλλων της Ακάνθου συναντάται και σε 
άλλα αγγεία της πρώιμης κορινθιακής περιόδου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα πλακίδια κιονωτών κρατήρων. 
Βλ. Corinth VII, II, αριθ. 80-81, πίν. 13.
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Μέση κ ο ρ ι ν θ ι α κ ή  π ε ρ ί ο δ ο ς
Στην περίοδο αυτή ανήκουν αρΰβαλλοι τριών βασικών τύπων. Η «ομάδα των πολεμιστών»72* αντιπρο
σωπεύεται από τα αγγεία 846/Ε52, 852/Ε53, 853/Ε54, 1084/Τ1664,1055/Τ1587 και 1142/Τ1647. Ο τύπος 
αυτός κυριαρχεί στη μέση κορινθιακή περίοδο και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζονται 
από τον τρόπο απόδοσης των πολεμιστών και των παραπληρωματικών κοσμημάτων. Έτσι, στους αρυ- 
βάλλους 853/Ε54 και 1142/Τ1647 το βάθος είναι ακόσμητο, ενώ στους με αριθ. 852/Ε53 και 846/Ε52 τα 
κενά γεμίζουν με ρόδακες διαφόρων μεγεθών. Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση των αγγείων 
1055/Τ1587 και 1084/Τ1664 με πυκνές στιγμές ανάμεσα στις μορφές728 729.

Στην τεχνοτροπία της γραμμικής διακόσμησης κατατάσσονται οι αρύβαλλοι 858/Ε55 και 860/Ε56. 
Ο τύπος, που επικρατεί από τη μέση κορινθιακή περίοδο και μετά και ουσιαστικά εκτοπίζει στα

διακά κατά την ύστερη κορινθιακή περίοδο όλους τους άλλους, είναι αυτός με τετράφυλλο κόσμημα730. 
Σύμφωνα με τον ΒοατόιτίΗη, οι αρύβαλλοι των οποίων η διακόσμηση στην οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους είναι ένας ρόδακας τοποθετούνται στη στροφή της μέσης κορινθιακής περιόδου προς την ύστε
ρη731. Από τα πρωιμότερα, λοιπόν, παραδείγματα του τύπου είναι οι αρύβαλλοι 732/Τ1468, 844/Ε57, 
1286/Τ1677 και 1267/ΤΊ557. Στη μέση κορινθιακή περίοδο μπορεί να τοποθετηθεί και ο αρύβαλλος 
854/Ε58 με τη σπάνια διακόσμηση, που αποτελείται από τρεις μεγάλους ρόδακες οι οποίοι καλύπτουν 
όλη την επιφάνεια του σώματος του αγγείου. Παρόμοιοι ρόδακες διακοσμούν κυρίως κοτύλες και χεί
λη κρατήρων της μέσης κορινθιακής περιόδου732.

Ύ σ τ ε ρ η  κ ο ρ ι ν θ ι α κ ή  π ε ρ ί ο δ ο ς
Κατά την περίοδο αυτή γνωρίζει τη μεγάλη του ακμή ο τύπος του αρυβάλλου με τετράφυλλο κόσμημα. 
Στην πρώτη φάση, την ύστερη κορινθιακή I, ανήκουν οι αρύβαλλοι 698/Τ1412, 699/Τ1420, 700/Τ1420, 
737/Τ1457, 845/Τ1462, 868/Ε65, 1003/Τ1419, 1126/Τ1632 και 1266/Ε66, ενώ στο τέλος της ύστερης κο
ρινθιακής I ή στην ύστερη κορινθιακή II περίοδο ανήκουν οι αρύβαλλοι 861/Ε60, 862-865/Ε61-Ε64, 
1076/Τ1651 και 1268/Ε67. Από τους παλαιότερους τύπους των προηγούμενων περιόδων ο με αριθ. 
1133/Τ1636 συνεχίζει την παράδοση των αρυβάλλων με κωμαστές. Η μορφή των κωμαστών και των πα
ραπληρωματικών κοσμημάτων τον τοποθετούν στα τέλη της μέσης κορινθιακής ή στις αρχές της ύστε
ρης κορινθιακής I περιόδου733.

Οι αρύβαλλοι 714/Τ1439, 715/Τ1439 και 1135/Τ1621 ανήκουν στην κατηγορία με επίπεδη βάση και 
χρονολογικά τοποθετούνται στην ύστερη κορινθιακή I περίοδο734. Η βάση τους είναι διαμορφωμένη με 
σαφήνεια και έχει μορφή δίσκου. Η διακόσμηση και στα τρία αγγεία είναι ίδια: στον ώμο γλωσσοειδή 
φυλλάρια και μια ταινία με δύο σειρές στιγμών, ενώ η επιφάνεια του σώματος διαιρείται σε κατακόρυ- 
φες λουρίδες με διπλές εγχάρακτες γραμμές, που ξεκινούν από τον ώμο και φθάνουν έως τη βάση.

Κοτύλες

Ανάλογα με το είδος της διακόσμησής τους, οι κοτύλες μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγο
ρίες: σε αυτές με γραμμική διακόσμηση και σε εκείνες που φέρουν ζωφόρους με ζώα. Όλα τα αγγεία

728. '‘Warrior Group”. Βλ. σχετικά Payne, N C ,  αριθ. 517-519 για πρώιμα παραδείγματα και ο. 320, αριθ. 1244-1249 για υστε- 
ράτερα. Για τον τύπο, βλ. επίσης Hopper, Addenda, σ. 200 και \]x Q ,A r y b a llo i, σ. 38.

729. \J x e ,A iy b a lI o i ,  τύπος b grave, σ. 38.
730. Για τον τύπο και την εξε'λιξή του, βλ. Payne, N C , σ. 146-148, 287 για πρώιμα παραδείγματα και σ. 320 κ.ε. για τον μετα

γενέστερο τύπο. Επίσης, βλ. Hopper, Addenda, σ. 201 και Urt ,A i y b a l l o i ,  σ. 43-45.
731. Boardman - Hayes, T o cra  I, σ. 22. Βλ. επίσης C o rin th  XIII, σ. 114.
732. C o rin th  XV, III, πίν. 26, αριθ. 526-528 και πίν. 30, αριθ. 654a.
733. Πρβλ. C V A , H e id e lb erg , U n iv e rs itä t  1, πίν. 12, αριθ. 10 και C V A , S c h w e r in , S ta a tlic h e s  M u s e u m , DDR 1, πίν. 2, αριθ. 5-6.
734. Για τον τύπο, βλ. Payne, N C ,  αριθ. 1294, εικ. 162 και Ur& ,A iy b a llo i ,  σ. 24.
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με γραμμική διακόσμηση ανήκουν στην κατηγορία των μικκυλων αγγείων735, πλην των κοτυλών 
1274/Ε79 και 1542/Ε80.

Προς το τέλος της πρώιμης κορινθιακής ή στις αρχές της μέσης κορινθιακής περιόδου κατατάσσο
νται οι κοτυλίσκες 725/Τ1466, 739/Τ1470, 731/Τ1468,870/Ε71 και 1146/Τ1702, των οποίων το σιυμα δια
κοσμείται με ανισοπαχείς οριζόντιες γραμμές, και φαίνεται να συνεχίζουν την παράδοση των γεωμε- 
τρικών κοτυλών73'1.

Όλες οι υπόλοιπες κοτυλίσκες με γραμμική διακόσμηση ανήκουν στην ύστερη κορινθιακή περίο
δο737. Στην πρώτη φάση της περιόδου (ύστερη κορινθιακή I) μπορούν να τοποθετηθούν τα αγγεία 7Θ1 
και 702/Τ1420, 734-736/Τ1457, 765/Τ1353, 880-883/Ε72-Ε75, 878/Ε76, 879/Ε77, 1093 και 1094/Τ1693 
και 1495/Ε78. Η διακόσμηση είναι σε όλα ή ίδια και τυποποιημένη: κάθετες γραμμές στο χείλος, και στο 
σώμα μια πλατιά οριζόντια ταινία που πλαισιώνεται από λεπτές γραμμές. Σπανιότερα, όπως στην περί
πτωση των κοτυλών 881/Ε73 και 701/Τ1420, υπάρχουν δύο οριζόντιες ταινίες, από τις οποίες η μία κα
λύπτεται με ιώδες χρώμα. Στην ίδια περίοδο θα πρέπει να τοποθετηθεί και η κοτυλίσκη 1077/Τ1651 με 
το σπάνιο μοτίβο του γραπτού ιωνικού κυματίου738, χρονολόγηση που ενισχύεται και από τη συνύπαρξη 
με τον αρύβαλλο 1076/Τ1651 που ανάγεται στην περίοδο αυτή. Στην ύστερη κορινθιακή περίοδο II ανή
κουν τα θραύσματα των πολύ μεγάλιον κοτυλιύν 1274/Ε79 και 1542/Ε80, όπου κάτω από το χείλος φέ
ρουν μια ζώνη με άνθη και μπουμπούκια λωτών739.

Οι κοτυλίσκες 7Θ4/Τ1421, 872-875/Ε81-Ε84 και 1004/Τ1419 ανήκουν στην ύστερη κορινθιακή III 
περίοδο και κατατάσσονται σε μια ομάδα της οποίας χαρακτηριστικό γνιόρισμα είναι το πυραμιδοειδές 
κόσμημα στο χείλος740. Στο υπόλοιπο σώμα φέρουν δύο ταινίες, μία μαύρη και μία ιώδη, που πλαισιώ
νονται από λεπτές γραμμές. Στον πολύ κοινό τύπο με διακόσμηση ζιγκ ζαγκ κάτω από το χείλος ανή
κουν οι κοτυλίσκες 690/Τ1403, 753/Τ1390, 755/Τ1380, 1107 και 1108/Τ1427 και 1062/Τ1609, που κατα
τάσσονται στην ύστερη κορινθιακή III περίοδο. Στην ίδια περίοδο εντάσσονται και η κοτυλίσκη 
752/Τ1390, διακοσμημένη με μια σειρά από σταγόνες στο χείλος, και η με αριθ. 1136/Τ1621 με σχημα
τοποιημένα μπουμπούκια λωτών που ενώνονται με ημικυκλικούς μίσχους.

Τη δεύτερη κατηγορία κοτυλών αποτελούν αυτές που διακοσμούνται με ζωφόρους από ζώα στο 
μέσον περίπου του σώματος. Από το σύνολο των αγγείων αυτών, οι κοτύλες 871/Ε85, 1087/Τ1664, 
1Θ34/Τ1546 και 1149/Τ1705 είναι «κανονικού» μεγέθους, ενώ οι υπόλοιπες είναι μικροσκοπικές. Η κο
τύλη 1149/Τ1705 είναι η μόνη στην οποία έγινε χρήση χάραξης για τις λεπτομέρειες στα ζώα και στους 
παραπληρωματικούς ρόδακες και τοποθετείται στο τέλος της προόιμης ή στην αρχή της μέσης κορινθια
κής περιόδου741. Οι κοτύλες 871/Ε85 και 1087/Τ1664 μπορούν να τοποθετηθούν στη μέση κορινθιακή 
περίοδο και είναι ζωγραφισμένες με τη μέθοδο της σκιαγραφίας, ενώ η κοτύλη 1034/Τ1546 ανήκει πι
θανότατα στην ύστερη κορινθιακή III περίοδο.

Από τις μικροσκοπικές κοτυλίσκες, ζωγραφισμένες επίσης με την τεχνική της σκιαγραφίας που 
εντάσσονται ειδικότερα στην κατηγορία των «σκυλιών που τρέχουν»742, πρωιμότερες είναι οι με αριθ.

735. Για τα μικκύλα (μικροσκοπικά) κορινθιακά αγγεία, βλ. Perachora II, σ. 290 κ.ε.
736. Οι Stillwell και Benson παρόμοιες κοτύλες τις τοποθετούν χρονολογικά ακόμη νωρίτερα, στη μεταβατική ή πρώιμη κο

ρινθιακή περίοδο. Βλ. Corinth, XV, III, αριθ. 1485.
737. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 334, εικ. 181Β.
738. Το κόσμημα δεν είναι συνηθισμένο, αλλά μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία με κοτύλες που φέρουν διακόσμηση με 

συνεχή ή διακοπτόμενο μαίανδρο. Βλ. Corinth XV, III, αριθ. 1625, πίν. 65.
739. Payne, NC, ο. 334, τύπος Β, αριθ. 1516, εικ. 180. Χαρακτηριστικά την ονομάζει “Very large class".
740. Για το κόσμημα, βλ. Payne, NC, σ. 287, 334.
741. Πρβλ. τις κοτύλες στο Corinth VII, II, αριθ. 50-59, πίν. 9 και ιδιαίτερα τις με αριθ. 58 και 59, που μπορεί να είναι και του 

ίδιου ζωγράφου. Βλ. και Corinth VII, II, σ. 8.
742. Για την τεχνοτροπία της σκιαγραφίας και ιδιαίτερα των «σκυλκύν που τρέχουν», βλ. Hopper, Addenda, σ. 185-186.
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1095 και 1096 του τάφου 1696, 1025/Τ1541,1091/Τ1676, 729/Τ1468. Από αυτές, οι δυο πρώτες μπορούν 
να τοποθετηθούν στην ύστερη πρωτοκορινθιακή περίοδο, ενώ οι άλλες δύο στην πρώιμη κορινθιακή πε
ρίοδο. Στο τέλος της πρώιμης κορινθιακής περιόδου ανήκουν και οι κοτυλίσκες 1260/Ε86, 1270/Ε87, 
876/Ε88, 877/Ε89,1478/Ε90 και 1479/Ε91.

Αλάβαστρα

Μόνον οκτώ αλάβαστρα743 βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του 1979, από τα οποία τα πέντε προέρχονται 
από τάφους. Το παλαιότερο αγγείο αυτού του είδους είναι το 848/Ε43, που μπορεί να σχετιστεί με τα 
έργα του Ζωγράφου του Τυφώνα744 και να τοποθετηθεί προς τα τέλη του γ' τετάρτου του 7ου αιώνα π.Χ. 
Στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο ανήκουν τα αγγεία 847/Ε42,1099/Τ1697,1125/Τ1697 και 1075/Τ1644, 
ενιό προς το τέλος της πρώιμης ή στη μέση κορινθιακή περίοδο ανήκουν τα υπόλοιπα με αριθ. 1140 και 
1141 του τάφου 1647 και 1520/Ε70.

Κρατήρες

Συγκεντρώθηκαν συνολικά δώδεκα θραύσματα κορινθιακών κρατήρων που χρονολογούνται στην 
πρώιμη και τη μέση κορινθιακή περίοδο745.

Προς τα τέλη της πρώιμης περιόδου ανήκουν τα θραύσματα 1276/Ε92 και 1442/Ε93, με το τυπικό 
για την εποχή αυτή ακτινωτό κόσμημα στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους746, καθώς και τα 1288/Ε94, 
1505/Ε96,1504/Ε95,1506/Ε97 και πιθανόν και η βάση κρατήρα 1449/Ε98.

Στη μέση κορινθιακή περίοδο μπορούν να τοποθετηθούν τα θραύσματα 1273/Ε99, 1432/Ε100, 
1129/Τ1632 και 1492/Ε101. Το τμήμα χείλους 1273 και το τμήμα πλακιδίου λαβής 1432 πιθανόν να προ- 
έρχονται από τον ίδιο κρατήρα με διακόσμηση ανθεμίων και λωτών στην οριζόντια επιφάνεια του χεί
λους και γοργόνεια στα πλακίδια των λαβών, θέματα με τα οποία συνηθίζει να διακοσμεί τους κρατή
ρες του ο Ζωγράφος των Τριών Γυναικών747.

Οινοχόες

Στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο ανήκουν τα θραύσματα από οινοχόες 1489/Ε102 και 1544/Ε103 και 
πιθανόν το τμήμα του κάτω μέρους του σώματος της οινοχόης 1502/Ε104. Η τριφυλλόστομη οινοχόη με 
την πλατιά ταινιωτή λαβή 1275/Τ1483 ανήκει σε έναν πολύ συνηθισμένο τύπο της μέσης κορινθιακής πε
ριόδου748 749 και μπορεί να σχετιστεί με τα έργα του Ζωγράφου της Βοστώνης F471744. Στην ίδια περίοδο 
ανήκει και το θραύσμα 1488/Ε105.

Οι υπόλοιπες οινοχόες χρονολογούνται στην ύστερη κορινθιακή περίοδο. Στους συνηθέστερους τύ-

743. Για την ονομασία, τη χρήση κ.λπ. των αγγείων αυτών, βλ. σ. 246, υποσημ. 840.
744. Γ ια το ζωγράφο και τα αγγεία που σχετίζονται ή βρίσκονται κοντά σε αυτόν, βλ. Payne, N C ,  σ. 275· Benson, G  K V .  σ. 79 

και Amyx, C V P ,  σ. 56-57.
745. Για τη δημιουργία του κιονωτού κρατήρα στα εργαστήρια της Κορίνθου, τα προβλήματα χρονολόγησης και εξέλιξής του 

καθώς και τη σχε'ση με τους αττικούς κιονωτούς κρατήρες, βλ. Τ. Bakir, D e r  K o lo n e tte n k m te r  in K o r in th  u n d  A n ik a  z w is c h e n  6 2 5  

u n d  5 5 0  V. C h r.. Würzburg 1974 και Τιβέριος, Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  o . 120 κ.ε., όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία 
για τις διάφορες γνώμες που έχουν διατυπωθεί.

746. Payne, N C ,  σ. 301. Ο Payne αναφέρει ότι κατά την πρώιμη κορινθιακή περίοδο η οριζόντια επιφάνεια του χείλους των 
κρατήρων διακοσμείται με ακτίνες, κατά τη μέση κορινθιακή με ανθέμια και λωτούς ή με ζιγκ ζαγκ γραμμές, οι οποίες γίνονται 
το τυπικό κόσμημα για την ύστερη κορινθιακή περίοδο.

747. J.L. Benson, A J A  60 (1956), σ. 226-228.
748. Για τον τύπο, βλ. Payne, NC, σ. 315, αριθ. 1130 καθώς και C V A , T ü b in gen  1, σ. 56-57 (Typus mit breiden, niedrigen Hals), 

όπου και βιβλιογραφία.
749. Amyx, C V P , σ . 221, πίν. 92, αριθ. 1, 2.
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Ιό. Οινοχοΐσκη και όλπες κορινθιακών εργαστηρίων.

πους της κυλινδρικής οινοχόης750 751 752 ανήκει η με αριθ. 1103/Τ1427 της ύστερης κορινθιακής III περιόδου.
Στην κατηγορία των μικροσκοπικών αγγείων εντάσσονται η οινοχόη τύπου Β"' 691/Τ1403 (Σχέδ.  

16) και η τριφυλλόστομη 1006/Τ1419· και οι δύο της ύστερης κορινθιακής III περιόδου.

Ό λπες (Σχέδ.  Ιό,Πίν.  186α, β)

Τα δύο κορινθιακά αγγεία αυτού του είδους ανήκουν στην κατηγορία των μικκύλων (Σχέ  δ. 16). Πρό
κειται για το με αριθ. 885/Ε1Θ7 και το 869/Ε106 το οποίο φέρει λευκό επίχρισμα. Και τα δύο εντάσσο
νται σε κοινότατους τύπους της ύστερης κορινθιακής III περιόδου.

Αμφορίσκοι (Π ίν. 186γ, δ)

Τα τμήματα από το κάτω μέρος των αγγείων 1341/Ε1Θ8 και 1342/Ε1Θ9 ανήκουν σε αμφορίσκους του τέ
λους της μέσης κορινθιακής ή της ύστερης κορινθιακής I περιόδου με διακόομηση από γραμμικά θέμα
τα, χαρακτηριστική πολλών αγγείων αυτής της κατηγορίας7"2.

Πώματα πυξίδων (Π ίν. 115γ, 186ε)

Κορινθιακές πυξίδες δεν βρέθηκαν στην ανασκαφή που εξετάζουμε, παρά μόνο δύο πώματα. Και τα 
δύο φέρουν διακόομηση από ομόκεντρους ανισοπαχείς κύκλους. Το με αριθ. 1340/Ε110, που μπορεί να 
τοποθετηθεί στη μέση κορινθιακή ή στην πρώιμη κορινθιακή περίοδο, φέρει και δύο κύκλους από στιγ
μές. Το μικρότερο σε μέγεθος πώμα 1020 του τάφου 1525 ανήκει σε έναν συνηθισμένο τύπο της ύστερης 
κορινθιακής I περιόδου.

750. Payne, NC, σ. 336, αριθ. 1542.
751. Για τον τύπο, βλ. Corinth XIII, σ. 136-137.
752. Οι αμφορίσκοι αυτοί κατά τον Payne (NC, σ. 314, 324) αρχίζουν από τη μέση κορινθιακή περίοδο και συνεχίζουν στην 

ύστερη κορινθιακή I.
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ATTIKA ΑΓΓΕΙΑ

Η εισαγωγή των αττικών αγγείων στην Άκανθο αρχίζει τουλάχιστον από το β' τέταρτο του 6ου αιοόνα 
π.Χ., σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ευρήματα του τμήματος του νεκροταφείου που 
παρουσιάζεται εδοί, όταν πλέον τα αττικά αγγεία εξάγονται σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου753 754. 
Από τότε και έως τα τέλη του αιώνα, τα αττικά αγγεία θα εισάγονται παράλληλα με αυτά των ανατολι- 
κιόν και κορινθιακιόν εργαστηρίιον, ενώ από τις αρχές του 5ου θα μονοπωλούν σχεδόν την παρουσία 
τους στην Άκανθο, παράλληλα με τις σχετικά ασήμαντες παραγωγές των τοπικών εργαστηρίων.

Στο σύνολο των αττικών αγγείων, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της κεραμικής, αντιπροσω
πεύονται σχεδόν όλα τα είδη των αγγείων ή τουλάχιστον τα περισσότερο γνωστά και συνηθισμένα. Ο 
διαχωρισμός των αττικών αγγείων από αυτά των υπόλοιπων εργαστηρίων δεν ήταν δύσκολος και υπα
γορεύτηκε τόσο από τη διακόσμηση και το στιλπνό γάνωμα όσο και από τον πηλό ο οποίος είναι καθα
ρός ρόδινος έως ροδοκάστανος. Τα τρία αυτά στοιχεία συνεκτιμώμενα οδήγησαν στην ομαδοποίηση 
των αγγείων που είχαν εισαχθεί από τα αττικά κεραμικά εργαστήρια. Τα αττικά αγγεία που εξετάζο
νται εδοί ανήκουν στις τρεις μεγάλες κατηγορίες: μελανόμορφα, ερυθρόμορφα και μελαμβαφή.

Α. ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ
Ο αριθμός των ακέραιων μελανόμορφων αττικών αγγείων είναι σχετικά μικρός, ενώ ακόμη πιο περιο
ρισμένη είναι η ποικιλία των σχημάτων τους, που περιορίζεται σε μικρά σχήματα, όπως ληκύθους και 
σκύφους. Αντίθετα, πολύ μεγαλύτερη είναι η παρουσία θραυσμάτων που κατά κανόνα βρέθηκαν έξω 
από τους τάφους και στα οποία αντιπροσωπεύονται και τα μεγάλα αγγεία.

Αμφορείς (Πίν.  187-189,191α, β)

Η απόδοση σε συγκεκριμένους τύπους αμφορέων έγινε σχεδόν σε όλα τα όστρακα, εκτός από μερικά 
των οποίων οι πολύ μικρές διαστάσεις δεν ήταν δυνατόν να δείξουν τον τύπο του αγγείου από το οποίο 
προέρχονται. Εννέα τουλάχιστον θραύσματα ανήκουν σε αμφορείς με ενιαίο περίγραμμα (one 
piece) ™, του οποίου η διακόσμηση εντάσσεται συνήθως σε μετόπες στις δύο όψεις του αγγείου.

Τα παλαιότερα ανήκουν σε αμφορείς της Ομάδας Ε. Πρόκειται για τα θραύσματα 1453/Ε121 και 
1376/Ε120, που προέρχονται από το σημείο μετάβασης του ιύμου προς το λαιμό, όπου διατηρείται από 
τη διακόσμηση η πάνω ταινία της μετόπης με ανθέμια και άνθη λωτών ορθά και ανάστροφα εναλλάξ755. 
Σχεδόν σύγχρονα, γύρω στο 550-540 π.Χ., είναι τα δύο θραύσματα 1528/Ε122 και 1530/Ε123, που μπο
ρούν να ενταχθούν στην όψιμη περίοδο του έργου του Ζωγράφου του Λούβρου F6756, καθώς επίσης και 
τα θραύσματα 1370/Ε124 και 1371/Ε125, τα οποία πιθανόν προέρχονται από το ίδιο αγγείο. Από τις δύο

753. Για το εμπόριο των αττικοίν αγγείων με πολλά παραδείγματα στον βορειοελλαδικό χώρο από τις αρχε'ς του 6ου αι. π.Χ., 
βλ. Τιβε'ριος, Μελανόμορφη κεραμική, σ. 151 κ.ε.

754. Για τον τύπο των αμφορέων αυτών, βλ. Athenian Agora XII, σ. 48. Για συγκεντρωμένα παραδείγματα και διαπραγμά
τευση του τύπου, βλ. CVA, Louvre 3 και 11 · CVA, München, Museum Antiker Kleinkunst 7- CVA, British Museum 3 και CVA, The 
Metropolitan Museum of Art 3. Για τη διάκριση των αμφορέων με ενιαίο περίγραμμα σε τρεις παραλλαγές A, Β και C, βλ. J.D. 
Beazley,7//S 42 (1922), σ. 70-71 και ο ίδιος, AntK 4 (1961), σ. 49-50' R. Lullies, AntK 7 (1964), σ. 85-88 (ειδικά για τον τύπο Β). 
Γ ια τους τύπους Β και C, βλ. Η. Mommsen, Der Affecter, Kerameus I, 1975, σ. 48-51.

755. Πρβλ. ενδεικτικά τους αμφορείς CVA, Oxford, Ashmolean Museum 3, πίν. 2' CVA. Hannover, Kestner Museum 1, πίν. 8' 
CVA, Cleveland, Museum of Art 1, πίν. 8' CVA, Los Angeles, County Museum of Art 1, πίν. 3 και CVA, Chiusi, Museo Archeologico 
Nazionale 1, πίν. 15. Για την Ομάδα Ε καθιός και για τη σχέση της με τον Εξηκία, βλ. J.D. Beazley, BSA 32 (1931/32), σ. 3 κ.ε.· ο 
ίδιος, ÄßE, σ. 133 κ.ε.

756. Πρβλ. CVA, Louvre 11, πίν. 129, αριθ. 2 και 3- Athenian Agora XIII, αριθ. 55 και 59. Για τα χαρακτηριστικά των όψιμων 
έργων του ζωγράφου αυτού και ιδιαίτερα για τη διακόσμηση της πάνω ταινίας της μετόπης των αμφορέων με φύλλα κισσού, βλ. 
Τιβέριος, Μελανόμορφη κεραμική, σ. 101 κ.ε. Γ ια το ζωγράφο, βλ. Beazley ,ABV, σ. 123 κ.ε.
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όψεις ενός αγγείου μάλλον προέρχονται και τα θραύσματα 1450/Ε126 και 1451/Ε127, που χρονολο
γούνται στη δεκαετία 530-520 π.Χ. Σύγχρονο με αυτά είναι και το θραύσμα 1452/Ε128.

Ο τύπος του αμφορέα με λαιμό αντιπροσωπεύεται από θραύσματα που ανήκουν σε τρεις αμφο
ρείς757. Τα με αριθ. 1295/Ε129 και 1296/Ε130 προέρχονται από το χείλος και το λαιμό των αγγείων. Το 
1296 ανήκει στη δεκαετία 540-530 π.Χ., ενώ το με αριθ. 1295, που σώζει και τη μία τρίδυμη λαβή, είναι 
λίγο νεότερο, καθώς τα φύλλα των ανθεμίων έχουν πλέον χωρίσει μεταξύ τους και έχουν γίνει πιο λε
πτά θυμίζοντας τα έργα των Ζωγράφων του Λυσιππίδη και του Αντιμένη758. Σε έναν τρίτο αμφορέα με 
λαιμό ανήκουν τα όστρακα 1327α-γ/Ε131, που προέρχονται από τον ώμο του αγγείου. Τα α και γ από τη 
μια όψη και το β από την άλλη. Η σκηνή της παράστασης είναι γνωστή κυρίως στη διακόσμηση του ώμου 
υδριιύν και παριστάνονται νέοι γυμνοί και ιματιοφόροι ανάμεσα σε ιππείς και μια καθιστή μορφή στην 
άκρη της ζωφόρου που κρατάει άνθος751'. Ο αμφορέας, που χρονολογείται γύρω στο 530 π.Χ., θα πρέπει 
να είναι έργο του ζωγράφου που διακόσμησε την υδρία 3793 του Εθνικού Μουσείου της Φλωρεντίας7'’1’.

Από παναθηναϊκούς αμφορείς προέρχονται τέσσερα θραύσματα761. Στα 530-520 π.Χ. μπορεί να 
χρονολογηθεί το θραύσμα 1369/Ε132 από τη δευτερεύουσα όψη του αγγείου, όπου υπήρχε παράσταση 
αρματοδρομίας. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει το θραύσμα 1323/Ε133, στο οποίο διακρίνεται τμή
μα του κιονίσκου και τα γράμματα ΝΑ από την επιγραφή [ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕ]Ν Α[ΘΑΩΝ], καθώς και το 
1454/Ε134 από σχετικά μικρό αμφορέα με παράσταση πυγμάχων. Το θραύσμα 1455/Ε135 μπορεί να 
χρονολογηθεί στα 490-480 π.Χ.

Δυσδιάγνωστος είναι ο τύπος των αμφορέων στους οποίους ανήκουν τα υπόλοιπα θραύσματα. Γύ
ρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει το θραύσμα 1533/Ε136 με παράσταση ασπίδας που φέρει ως 
επίσημα τρίποδα. Σε ένα αγγείο της δεκαετίας 540-530 π.Χ. ανήκουν τα θραύσματα 1375α-γ/Ε137, στο 
οποίο υπήρχε παράσταση με αναχώρηση πολεμιστή (;) στη μια όψη (θραύσμα γ) και σκηνή μάχης στην 
άλλη (θραύσματα α, β). Τα υπόλοιπα έξι θραύσματα ανήκουν στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 
Πρόκειται για τα με αριθ. 1317/Ε138, 1318, 1319/Ε139, 1457/Ε140, 1320/Ε141, 1321/Ε142, 1456/Ε143 
και τη βάση αμφορέα 1444/Ε144.

Κρατήρες (Πίν.  191γ-196)

Στα παλαιότερα δείγματα ανήκουν θραύσματα από δύο κιονωτούς κρατήρες7“. Στον πρώτο, που απο
δίδεται στον Ζωγράφο του Λούβρου Εθ763, ανήκουν τα θραύσματα 1292 α-ε/Ε145. Από την κύρια όψη

757. Γ ια τον τύπο του αμφορέα, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 47 κ.ε.· Η. Mommsen, D e r  A ffe c te r , K e r a m e u s  I, 1975, σ. 8-11 κα
θώς επίσης και στα C V A , L o u v r e  4 και 5, C V A , M ü n c h e n , M u se u m  A n t ik e r  K le in k u n s t  7 και C V A . L o n d o n ,  B ritish  M u se u m  3, όπου 
και σχετική βιβλιογραφία.

758. Τα δύο αυτά θραύσματα δείχνουν την εξέλιξη του θέματος των ανθεμίων και των λωτών που συνδέονται με αλυσιδωτό 
κόσμημα στη διακόσμηση των αμφορέων με λαιμό. Για το με αριθ. 1296/Ε130, πρβλ. τους αμφορείς στα C V A , H eid e lb erg , U n ivers itä t 

4, πίν. 145, αριθ. 4 και C V A , M ü n c h e n , M u se u m  A n tik e r  K le in k u n st 1 , πίν. 339 του Ζωγράφου του Βατικανού 365. Για το με αριθ. 
1295/Ε129, πρβλ. τον αμφορέα του Ζωγράφου του Αντιμένη (C V A , O x fo rd , A s h m o le a n  M u se u m  3, πίν. 9) καιτους αμφορείς του Ζω
γράφου του Λυσιππίδη (C V A , M ü n c h e n , A n tik e n sa m m lu n g e n  8, πίν. 363, αριθ. 4 και C V A , T ü bin gen  3, πίν. 2, αριθ. 1,2).

759. Για ανάλογες απεικονίσεις του θέματος αυτού, βλ. C V A , N a p o li ,  M u se o  N a z io n a le  1, πίν. 39, 4 και C V A , L e id e n ,  

R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  1, πίν. 12,1.
760. C V A , F iren ze , M u se o  N a z io n a le  5. III Η, πίν. 19.
761. Γ ενικά για τους παναθηναϊκούς αμφορείς, βλ. Κ. Peters, S tu d ie n  zu  d e n  p a n a th e n ä is c h e n  P r e isa m p h o re n ,  Βερολίνο 1942' 

J.D. Beazley, A J A  47 (1943), σ. 411 κ.ε.· E. Gardiner, J H S  32 (1912), σ. 179 κ.ε.· J. Frei, P a n a th e n ä is c h e  P re isa m p h o re n ,  

K e r a m e ik o s  II, 1973' A th e n ia n  A g o ra  XXIII, σ. 12 κ.ε., με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία. Για παναθηναϊκούς αμφορείς του 4ου 
αι. π.Χ., βλ. Π. Βαλαβάνης, Π α ν α θ η ν α ϊκ ο ί  α μ φ ο ρ ε ίς  α π ό  τ η ν  Ε ρ έ τ ρ ια ,  Αθήνα 1991.

762. Για τον κιονωτό κρατήρα, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 45' Τ. Bakir, D e r  K o lo n n e tte n k r a te r  in  K o r in th  u n d  A t t ik a  z w is c h e n  

6 2 5  u n d  5 5 0  v. C h r ., Würzburg 1974' Τιβέριος, Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  σ. 120 κ.ε. και Φ. Ζαφειροπούλου, B C H  94 (1970), σ. 
380-398.

763. Για το ζωγράφο, το έργο του και τα χαρακτηριστικά του, βλ. Τιβέριος, Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  σ. 94 κ.ε.· Beazley, A B V ,  

σ. 123-129- ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 50-53.
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του αγγείου προέρχονται τα κομμάτια β, δ, ε, όπου υπάρχει παράσταση με αναχιόρηση πολεμιστή764. Το 
θραύσμα α προέρχεται από τη δευτερεύουσα όψη με σκηνή συνομιλίας δύο νέων ανάμεσα σε λιοντά
ρια76', ενώ το γ, που σώζει τμήματα της φτερούγας αετού, προέρχεται από το σημείο κάτω από τη λαβή766. 
Το αγγείο ανήκει στην πρώιμη φάση του έργου του ζωγράφου και μπορεί να χρονολογηθεί στη δεκαε
τία 560-550 π.Χ. Πιθανόν του ίδιου ζωγράφου είναι και το πλακίδιο λαβής κιονωτού κρατήρα 
1431/Ε152 με παράσταση γυναικείας προτομής767. Τα κομμάτια 1292 στ-ι/Ε146 ανήκουν σε έναν δεύτε
ρο κιονωτό κρατήρα, στη μια όψη του οποίου υπήρχε διονυσιακή σκηνή (ζ-θ) και στην άλλη πιθανόν 
αναχιόρηση ή οπλισμός πολεμιστή (στ, ι). Ο κρατήρας αυτός προέρχεται από το εργαστήριο του Λυ- 
δού768 769 770. Γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα μπορεί να χρονολογηθεί και το τμήμα 1335/Ε188 από μικρό μάλ
λον κιονωτό κρατήρα. Από έναν άλλο κρατήρα προέρχονται τα θραύσματα 1303/Ε147 και 1304/Ε148 με 
σκηνή μάχης καθώς επίσης και τα με αριθ. 810/Ε149 (530-520 π.Χ.) και 820/Ε150 της τελευταίας δεκα
ετίας του 6ου αιώνα π.Χ. Από κιονωτούς κρατήρες, του γ ' τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ., προέρχονται το 
πλακίδιο λαβής 812/Ε151 με φυτική διακόσμηση766 και το τμήμα χείλους 1384/Ε153 με μπουμπούκια λω- 
τών ", Ο καλύτερα σωζόμενος μελανόμορφος κιονωτός κρατήρας, κατά το ήμισυ σχεδόν, είναι ο με 
αριθ. 1306/Ε154, που ανήκει στην Ομάδα του Αεάγρου771 με παράσταση δύο ιππέων σε σκηνή κυνηγιού 
στην κύρια όψη και διονυσιακού θιάσου στη δευτερεύουσα.

Το σχήμα του καλυκωτού κρατήρα772 773 774 775 στον μελανόμορφο ρυθμό αντιπροσωπεύεται από θραύσματα 
που ανήκουν σε τρία αγγεία. Τα τέσσερα θραύσματα με αριθ. 1302/Ε155 ανήκουν στο πάνω μέρος κρα
τήρα, του Ζωγράφου του Κγετοίί, όπου παριστάνεται κάποια πομπή με άρμα, από την οποία σώζεται το 
κεφάλι ενός αλόγου, ενός σατύρου που παίζει λύρα και τμήμα του κεφαλιού του Διονύσου, ο οποίος 
κρατάει χέρας \  Το αγγείο τοποθετείται στα 520-510 π.Χ. Στην ίδια περίπου εποχή ανήκει και το θραύ
σμα από καλυκωτό κρατήρα 1290/Ε156, όπου σώζονται τμήματα δύο γυναικείων μορφών (θεές;), από 
τις οποίες η μία επιβιβάζεται σε άρμα 74. Τα δύο θραύσματα 1301/Ε157 ανήκουν σε καλυκωτό κρατήρα 
με διονυσιακή σκηνή του τελευταίου τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ.

Κύλικες (Πίν.  162,197-199)

Από τους παλαιότερους τύπους μελανόμορφων κυλικών ο τύπος Σιανών77' κάνει την παρουσία του με 
δύο θραύσματα από το πάνω μέρος του σώματος μιας κύλικας (1390/Ε158)* στο ένα σώζονται ο λαιμός

764. Για το θέμα της αναχώρησης πολεμιστή ή πολεμιστή ανάμεσα σε μορφές σε έργα του Ζωγράφου του Λοΰβρου F6, βλ. 
Τιβέριος, Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  σ. 97-98.

765. Ό.π., σ. 48 κ.ε.
766. Ό.π., σ. 96 κ.ε.
767. Ό.π., σ. 52, σημ. 170.
768. Για το ζωγράφο, βλ. Μ. Τιβέριος, Ο Λ ν δ ό ς  κ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο ν ,  Αθήνα 1976.
769. Βλ. σ. 185, αριθ. 812/Ε151.
770. Για τα μπουμπούκια αυτής της μορφής στη διακόσμηση του χείλους μελανόμορφων κιονοπών κρατήρων, βλ. Τιβέριος, 

Μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ η  κ ε ρ α μ ικ ή ,  σ. 57, σημ. 211.
771. Beazley, ABE, σ. 354-39Τ ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 191 κ.ε.· Boardman, A B V ,  σ. 110-111.
772. Για το σχήμα, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 54 και σημ. Γ S. Frank. A ttis c h e  K e lc h k ra te r e , Φραγκφούρτη 1990.
773. Οι διονυσιακές σκηνές και οι πομπές είναι από τα αγαπητά θέματα του ζωγράφου αυτού. Χαρακτηριστικός είναι επί

σης ο τρόπος με τον οποίο διακοσμεί τη ζώνη του χείλους με τη ζικγ ζαγκ οριζόντια γραμμή ανάμεσα στις δύο σειρές φύλλων 
κισσού. Πρβλ. τον κρατήρα στο K u n s tw e r k e  d e r  A n t ik e ,  A u k tio n  26 (1963), αριθ. 109· Boardman, A B V ,  εικ. 227. Γ ια το ζωγράφο, 
βλ. Beazley,A B V ,  σ. 113* S. Frank, ό.π., σ. 82 κ.ε.

774. Εάν και οι δύο μορφές είναι γυναικείες, τότε σίγουρα πρόκειται για θεές. Οι επιβιβαζόμενες ή αποβιβαζόμενες μορφές 
συνήθως είναι η Αφροδίτη από τη σκηνή της κρίσης του Πάρη, η Αθηνά και η Ήρα. Αν η επιβιβαζόμενη μορφή είναι ανδρική, 
τότε πρόκειται για Διόνυσο με μαινάδα ή για τον Απόλλωνα με τη Λητώ ή την Άρτεμη.

775. Για τις κύλικες τύπου Σιανών, βλ. Beazley, A B V ,  σ. 51 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 23 κ.ε.· ο ίδιος, D e v e lo p m e n t,  σ. 21 
κ.ε. και τη μελέτη του Brijder, S ia n a  C u p s  I.
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και το κεφάλι αλόγου776. Η διακόσμηση του χείλους αποτελείται από το συνηθέστερο για τα αγγεία αυ
τά κόσμημα με δύο σειρές φύλλων κισσού777. Μπορεί να χρονολογηθεί στα 560-550 π.Χ. Στο γ' τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκουν τα θραύσματα κυλικών 1330/Ε159 και 1331/Ε160. Από ταινιωτές κύλικες 
του γ' τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ. προέρχονται τα θραύσματα 1470/Ε162 και 1466/Ε161. Το θραύσμα 
1466/Ε161 μπορεί να σχετιστεί με παρόμοιες κύλικες του Ζωγράφου των Δρομέων 778 779.

Το πολύ αγαπητό θέμα των ιππέων στη διακόσμηση των ταινιωτών κυλικών της εποχής αυτής 4 
υπάρχει στη μοναδική ολόκληρη μελανόμορφη ταινιωτή κύλικα 951 του τάφου 1682, η οποία μπορεί να 
χρονολογηθεί στη δεκαετία 540-530 π.Χ.780. Σε κύλικες τύπου A ανήκουν τα θραύσματα 1512/Ε164 και 
1389/Ε163 του τελευταίου τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ.781. Το θραύσμα 1512/Ε164 μπορεί να σχετιστεί 
με τον Ζωγράφο των Φαντασμάτων782 783. Στον ίδιο τύπο και στην ίδια εποχή, των τελευταίων δεκαετιών 
του 6ου αιώνα π.Χ., ανήκει και το κάτω μέρος κύλικας με αριθ. 1328/Ε165. Στις κύλικες της Ομάδας 
Χωρίς Φύλλα787 788 789 790 κατατάσσονται τα θραύσματα 748/Τ1368, 1377/Ε166 και 1513/Ε167. Το θραύσμα 
1030/Τ1562 προέρχεται από κύλικα του Ζωγράφου τ 785 786ου Αίμονα784.

Αρκετά σημαντική είναι και η παρουσία των κυλικών τύπου Droop 88 με πέντε παραδείγματα, που 
χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Στην κατηγορία ΙΒ του lire  86 κατατάσσονται τα 
θραύσματα 1396/Ε168 και 1467/Ε169 με διακόσμηση από εναλλασσόμενα σχηματοποιημένα ανθέμια 
και μπουμπούκια λωτών, ορθά και ανάστροφα, τα οποία διακοσμούν μια ταινία στο κυρίως σώμα του 
αγγείου. Στον τύπο Ile"8- εντάσσονται τα θραύσματα 1547/Ε170 και 1469/Ε171, ενώ το με αριθ. 
1534/Ε172 ανήκει στον τύπο ID A  Το θραύσμα 1468/Ε173 προέρχεται από κύλικα τύπου Kassel·84.

Από την κατηγορία των κυλικών με φυτική διακόσμηση (floral cups)740, όπου περιλαμβάνονται διά
φοροι τύποι (μικρογραφικές, τύπου Κρακοβίας, χωρίς πόδι), υπάρχουν δύο παραδείγματα: τα τμήματα

776. Για το θέμα των αλόγων στη διακόσμηση αίσιόν των κυλικών, βλ. Brijder, S u m a  C u p s  I, σ. 134-135 (στον Ζωγράφο C), σ. 
158 (στον Ζωγράφο του Τάραντα) και σ. 177 (στον Ζωγράφο του Malibu).

777. Η μορφή και ο τρόπος διάταξης των κισσόφυλλων στο χείλος των κυλικών τύπου Σι ανιόν ποικίλλει. Της ίδιας μορφής 
κισσόφυλλα με αυτά των θραυσμάτων 1390/Ε158 συναντιόνται κυρίως σε αγγεία του Ζωγράφου του Τάραντα (Brijder, S u m a  

C u p s  I, σ. 158, εικ. 48) καθώς επίσης και του Ζωγράφου της Χαϊδελβέργης (Η. Brijder, S ia  n a  C u p s  II. T h e H e id e lb erg  P a in te r , 
Allard Pierson Series 8, Άμστερνταμ 1991, σ. 367 κ.ε., πίν. 148d, e). Για τη διακόσμηση αυτή, βλ. επίσης K u n s t  d e r  S c h a le ,  σ. 29.

778. Για τον Ζωγράφο των Δρομέων, βλ. Η. Brijder, B A B e sc h  50 (1975), σ. 160 κ.ε.
779. Για ταινιωτές κύλικες με παρόμοια θέματα, βλ.Σ/υόος, αριθ. 87 (Μ. Τιβέριος) με βιβλιογραφία. Για τη διακόσμηση γε

νικά των μικρογραφικών ταινιωτών κυλικών, βλ. K u n s t d e r  S c h a le ,  σ. 21 κ.ε. και σ. 31 κ.ε.
780. Ως προς το σχήμα η κύλικα μπορεί να συγκριθεί με αυτή της Βασιλείας (C V A , B ase l, A n tik e n m u s e u m  1, III C, πίν. 32). 

Για τις ταινιωτές κύλικες, βλ. J.D. Beazley, J H S  52 (1932), σ. 187 κ.ε.· F. Villard, R E A  48 (1946), σ. 166 κ.ε. και C V A , The  

M e tr o p o lita n  M u se u m  o f  A n  2.
781. Beazley, A B V, σ. 198 κ.ε. Για τον τύπο, βλ. Bloesh, F o rm e n , σ. 2 κ.ε.· Boardman.ABU, σ. 106 κ.ε.
782. Beazley,A B V ,  σ. 199-201 · ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 86.
783. Beazley, A B V ,  σ. 632 κ.ε., 711 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 310 κ.ε.
784. Beazley, A B V , o. 538 κ.ε., 705 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 269 κ.ε.
785. Για τις κύλικες αυτές, βλ. κυρίως Beazley,A B V ,  σ. 159 κ.ε.· Ure, Droop Cups, σ. 55-7Γ J.Ρ. Droop. J H S  30 (1910), σ. 1- 

34· Ρ.Ν. Ure, στο S tu d ie s  P re se n te d  to  D .M . R o b in s o n  II, Saint Louis 1953, σ. 45 κ.ε.· Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a ”, σ. 137,138" C V A ,  

M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, σ. 60-66 (όπου υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και βιβλιογραφία) και Β. Fellmann, στο 
K u n s t d e r  S c h a le ,  σ. 23-24 και για τη διακόσμησή τους, σ. 39-40.

786. Ure, Droop Cups, σ. 57-58.
787. Ό.π., σ. 61 κ.ε.
788. Ό.π., σ. 60 κ.ε.
789. Για τις κύλικες αυτές, βλ. Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a ”, σ. 139 κ.ε.· Γ. Μπακαλάκης,ΤΕ 1938, σ. 147* J.D. Beazley, J H S  52 

(1932), σ. 191 κ.ε.· C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, σ. 58-59 με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία και Β. Fellmann, στο K u n s t  

d e r  S c h a le ,  σ. 23 και για τη διακόσμηση σ. 38.
790. Βιβλιογραφία για τις κύλικες αυτές υπάρχει συγκεντρωμένη στο C V A , M ü n c h e n , A n tik e n s a m m lu n g e n  10, σ. 67 κ.ε., όπου 

περιλαμβάνονται αρκετά όμοια παραδείγματα.
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1329/Ε174, που ανήκουν σε μικρή κύλικα τύπου Κρακοβίας791 με διακόσμηση δύο σειρών φύλλων κισ
σού σε μια οριζόντια ταινία792, και το θραύσμα 1514/Ε175, που ανήκει σε μικρογραφική κύλικα793.

Λήκυθοι

Οι μελανόμορφες λήκυθοι χρονολογούνται από το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα και μετά. Το πα- 
λαιότερο παράδειγμα είναι το με αριθ. 838/Ε180 που ανήκει στην Ομάδα του Βατικανού G52794 με πα
ράσταση δύο μορφών σε συνομιλία. Η λήκυθος αυτή και το θραύσμα 1297/Ε181, που εντάσσεται στην 
κατηγορία των Αθηνών 58179\  είναι οι μόνες λήκυθοι του τύπου με ώμο79'1 796. Οι υπόλοιπες ανήκουν στον 
τύπο της κυλινδρικής ληκύθου με παλαιότερη την με αριθ. 1322/Ε182, από την οποία σώζονται δύο 
θραύσματα. Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων αγγείο797, που χρονολογείται στη δεκαετία 520-510 
π.Χ., με παράσταση προετοιμασίας άρματος798.

Στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. χρονολογούνται οι λήκυθοι 1069/Τ1638 και 
1486/Ε183. Η πρώτη ανήκει στην κατηγορία των μικρών λιονταριών799, ενώ της δεύτερης σώζεται τμήμα 
του ώμου με διακόσμηση από ανθέμια και έλικες, η μορφή των οποίων τοποθετεί το θραύσμα γύρω στο 
500 π.Χ.800.

Από το εργαστήριο του Ζωγράφου του Διόσφου προέρχονται οι λήκυθοι 1104 και 1105 του τάφου 
1427, που μπορούν να χρονολογηθούν στη δεκαετία 490-480 π.Χ.801. Η λήκυθος 1061/Τ1486 προέρχεται 
από το εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονα802, γύρω στο 480-470 π.Χ., με σκηνή συμποσίου803.

Σε έναν κοινότατο και πολύ διαδεδομένο τύπο, που αποδίδεται στο εργαστήριο του Ζωγράφου της 
Μέγαιρας804, εντάσσονται οι πέντε λήκυθοι 692/Τ1405, 1059 και 1060 του τάφου 1526, 1021 του τάφου 
1519 και 1354 του τάφου 1379. Η διακόσμησή τους είναι τυπική με οριζόντια κλαδιά κισσού ανάμεσα σε 
ταινίες με πλέγμα πάνω σε λευκό βάθος. Χρονολογούνται από το δεύτερο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 
και μετά805.

Οινοχόες (Πίν.  201α-γ)

Η οινοχόη από την οποία προέρχεται το θραύσμα 1524/Ε184 είναι από τα παλαιότερα αττικά έργα στην 
Άκανθο και μπορεί να τοποθετηθεί στο β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Το θέμα της διακόσμησης -με
γάλοι ρόδακες με πέταλα, που αποδίδονται εναλλάξ με μαύρο και ιώδες χρώμα- συναντάται στα μελα

791. J.D. Beazley, 7//S 52 (1932), σ. 202· C V A , H e id e lb erg , U n iv e rs itä t  4, αριθ. 8 (με βιβλιογραφία)· Σι'νόος, αριθ. 137 (Μ. Τι- 
βέριος) με βιβλιογραφία.

792. Για την άποψη ότι το μοτίβο αυτό χαρακτηρίζει την κεραμική της Ανατολικής Ελλάδας αλλά παράλληλα συναντάται στο 
γ' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. και στις αττικε'ς κύλικες αυτού του είδους, βλ. Alt-Ägina II, 1, αριθ. 240.

793. Για μικρογραφικε'ς κύλικες που φέρουν φυτική διακόσμηση, βλ. Pierro, C e r á m ic a  “ió n ic a ”, σ. 145 κ.ε.
794. Beazley,Α Β Υ ,  σ. 460-462- ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 202 κ.ε.· Haspels, A B L ,  σ. 67.
795. Haspels, A B L ,  σ. 93-94· Beazley, A B V ,  σ. 490’ ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 222-246.
796. Για τις ληκύθους με ώμο, β λ . A th e n ia n  A g o r a  XII, σ. 152-153 και A th e n ia n  A g o ra  XXIII, σ. 44.
797. Για ληκύθους μεγάλων διαστάσεων, βλ. Haspels, A B L ,  σ. 56.
798. Το αγγείο μπορεί να σχετιστεί με τις ληκύθους της Ομάδας της Φανυλλίδος (Beazley, A B V ,  σ. 463 κ.ε.).
799. Beazley, A B V , o. 512 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 251-254· Haspels, A B L ,  σ. 98 κ.ε.
800. Τα ανθε'μια είναι όμοια με αυτά που διακοσμούν τον ώμο των ληκύθων που προε'ρχονται κυρίως από τα εργαστήρια του 

Ζωγράφου του Εδιμβούργου (C V A , L e id e n , R ijk s m u s e u m  va n  O u d h e d e n  2, πίν. 109) και του Ζωγράφου της Αθηνάς (C V A , 
T o le d o  M u se u m  o f  A r t  1, U S A  17, πίν. 28, αριθ. 2).

801. Beazley,A B V ,  σ. 508 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 248-250· Haspels,A B L ,  σ. 94 κ.ε.· Kurtz,A W L ,  σ. 149-150.
802. Haspels, A B L ,  σ. 130 κ.ε.· Beazley, ÄßE, σ. 538 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 269 κ.ε.· Kurtz, A W L ,  σ. 150 κ.ε.
803. Για το θε'μα του συμποσίου σε ληκύθους του εργαστηρίου του Ζωγράφου του Αίμονα, βλ. Beazley, ÄßE, σ. 539 κ.ε.· ο 

ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 279-280.
804. Haspels, A B L ,  σ. 181 κ.ε.· Kurtz,AIEL, σ. 152-154.
805. Boardman,ÄßE, σ. 150- Kurtz.A W L ,  σ. 154.
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νόμορφα αγγεία του α' μισού του 6ου αιώνα π.Χ. από τον Ζωγράφο των Γοργόνων και τον Σοφίλο έως 
τον Ζωγράφο του ΟΕητίατ, για τη διακόσμηση του λαιμού σε οινοχόες αλλά και στην εξωτερική πλευρά 
στα χείλη αμφορέων806 807 808 809 810 811'1. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μπορεί να τοποθετηθεί το θραύσμα από το λαιμό 
οινοχόης 1516/Ε1858"7 και στα τέλη του ίδιου αιώνα ή τις αρχές του 5ου το τμήμα τριφυλλόστομης οινο- 
χόης 1291/Ε186 που φέρει παράσταση πομπής βουαγών στον ώμο, η οποία αποδίδεται στον Ζωγράφο 
της ΓέλαςΤ

Ό λπη (Π ίν. 201ε)

Το θραύσμα από τον ώμο μελανόμορφης όλπης 1243/Ε192α αποτελεί δείγμα των αγγείων της κατηγο
ρίας αυτής που παράγονται μαζικά από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και παραδείγματά τους έχουν βρε
θεί σε πολλές περιοχές8"1'.

Πελίκη (Π ίν. 201 δ)

Το σχήμα της πελίκης81" αντιπροσιυπεύεται από ένα μόνο θραύσμα, το με αριθ. 1289/Ε187, που σώζει 
τμήμα παράστασης Διονύσου - Αριάδνης (;). Το αγγείο μπορεί να σχετιστεί με τα έργα του Ζωγράφου 
της Κόκκινης Γραμμής και να χρονολογηθεί στην τελευταία εικοσαετία του 6ου αιώνα π.Χ.811.

Σκύφοι (Π ίν. 57δ, 106α, β, 108β, 150γ, δ)

Βρέθηκαν μόνον τέσσερις ακέραιοι μελανόμορφοι σκύφοι, μικρού μεγέθους. Από την επίχιυση συλλέ- 
χθηκαν επίσης όστρακα από άλλους τέσσερις. Ο παλιότερος είναι αυτός από τον οποίο προέρχονται τα 
όστρακα 1374/Ε189, που χρονολογείται στα 540-520 π.Χ. Στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιιύνα ανήκει 
το θραύσμα 1334/Ε190. Το θραύσμα 1049 από τον τάφο 1572 κατατάσσεται στην Ομάδα ΟΗΟ και χρο
νολογείται στα τέλη του ίδιου αιώνα812 813.

Οι υπόλοιποι μελανόμορφοι σκύφοι ανήκουν στον 5ο αιώνα π.Χ. Στην πρώτη δεκαετία μπορούν να 
τοποθετηθούν οι σκύφοι της Ομάδας του Π ιστία8111012/Τ1502 και 1070/Τ1638, με τις τυπικές για τα αγ
γεία του είδους αυτού διακοσμήσεις: στο σκύφο 1Θ12 μια καθιστή σε οκλαδία δίφρο μορφή ανάμεσα σε 
ανθέμια διακοσμείτην κάθε όψη του αγγείου, ενώ στο σκύφο 1070 έχουμε δύο μορφές που τρέχουν. Στη 
μια πλευρά ένας άνδρας με ρόπαλο και λεοντή (;) κυνηγά τον άνδρα της δεύτερης όψης που παριστά- 
νεται με γένια και φέρει ιματίδιο στο χέρι814.

Ο σκύφος 1015/Τ1505, που στο σχήμα θυμίζει τους σκύφους του ερμογένειου τύπου815, εντάσσεται

806. Βλ. I. Scheibler, Jdl 76 (1961), α. 1 κ.ε. για τον Ζωγράφο των Γοργόνων, όπου ενδεικτικά πρβλ. τον αμφορε'α εικ. 1 και 
τρεις όλπες εικ. 10-12. Για τον Σοφίλο, βλ. Σ. Καρούζου,κΙΜ 62 (1973), σ. 111 κ.ε. και ειδικότερα τον αμφορέα πίν. 60. Για τον 
Ζωγράφο του Camtar, βλ. D. Von Bothmer,/l/!//ó 2 (1959), o. 5 κ.ε. και ειδικότερα τον αμφορέα πίν. 1.

807. Βλ. σ. 192.
808. Beazley,/iß l7, o. 420· ο ίδιος, Paralipomena, σ. 214-216' J.M. Hemelrijk, BABesch 49 (1974), o. 143 κ.ε.
809. Για παρόμοιες όλπες του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αι. π.Χ., βλ. CVA, Gotha, Schlossmuseum 1, Deutschland 

24, πίν. 40, αριθ. 5, σ. 19, όπου και βιβλιογραφία. Βλ. επίσης CVA, Basel, AntikenMuseum 1, III Η, πίν. 52.
810. Για το σχήμα, βλ. Athenian Agora XII, σ. 49-51 και R. Μ. Becker, Formen attischer Peliken von der Pionier-gruppe bis zum 

Beginn der Frühklassik, Tübingen 1977.
811. Beazley,/Ißl7, σ. 600-607· ο ίδιος, Paralipomena, a. 485-486· Boardmam/lßi7, σ. 174.
812. Beazley, ABV, o. 617 κ.ε.· ο ίδιος, Paralipomena, a. 306· Boardman, ABV, a. 151. Για τον τΰπο του σκτίφου, βλ. Ure, 

Rhitsona, σ. 63, πίν. XX.
813. Beazley, ABV, o. 627-628" ο ίδιος, Paralipomena, σ. 309· E. Karydi,zlA/ 7 (1962), σ. 105 κ.ε.· Boardman, ABV, σ. 151.
814. Η πρώτη μορφή θα πρέπει σίγουρα να ερμηνευτεί ως Ηρακλής. Η μορφή της πίσω όψης είναι γενειοφόρος και δεν εί

ναι εύκολο να ταυτιστεί με κάποιο πρόσωπο από τους άθλους του Ηρακλή. Μια πιθανή άποψη είναι ότι ίσως η μορφή αυτή πα
ριστάνει το Γήρας, οπότε ο Ηρακλής απεικονίζεται εδο3 ως αλεξίκακος. Πρβλ. και την παράσταση στην ερυθρόμορφη πελίκη 
του Λουβρου G 234, του Ζωγράφου του Γήρατος (480-470 π.Χ.). Beazley, ARIA, σ. 286, αριθ. 16.

815. Beazley, Paralipomena, σ. 87 κ.ε. Για παρόμοιου σχήματος μελαμβαφή αγγεία, βλ. Athenian Agora XII, σ. 83-84.
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στην Ομάδα του Επηοι ιΓκαι  έχει και στις δυο όψεις δυο ζευγάρια ζώων (λιοντάρι και κάπρο) σε μια 
πλατιά ταινία ανάμεσα στις λαβές. Στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. μπορεί να τοποθετηθεί το σκυφί- 
διο 693/Τ1405 που ανήκει στην Ομάδα της Λίνδου816 817. Το θραύσμα 1400/Ε191 ανήκει σε μια ομάδα σκύ- 
φιυν, με διακόσμηση ρόμβων στο πάνω μισό του σιόματος -τη γνωστή ως Ομάδα του Αγίου Βαλεντίνου- 
παραδείγματα των οποίων έχουν βρεθεί σε αρκετές περιοχές και χρονολογούνται γύριυ στα μέσα του 
5ου αιώνα π.Χ.818 819.

Σκύφος-κύλικα (Π ίν. 203)

Τα θραύσματα 1388/Ε192 προέρχονται από σκύφο-κύλικα814 της Ομάδας του Αίμονα820 με παράσταση 
καθισμένης σε οκλαδία δίφρο μορφής. Χρονολογείται στα 480-470 π.Χ.

Β. ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ 

Αμφορείς (Π ίν. 204α, β)

Σώζονται μόνο δύο θραύσματα ερυθρόμορφων αμφορέων. Το ένα, με αριθ. 1298/Ε193, από την περιοχή 
του ώμου του αγγείου, βρίσκεται κοντά στην τεχνοτροπία του Ζωγράφου του Κλεοφράδη και μπορεί να 
χρονολογηθεί στα 480-470 π.Χ.821. Το με αριθ. 1461/Ε194, ένα μικρό όστρακο από το σώμα του αγγείου, 
όπου διατηρείται το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού μιας γενειοφόρου μορφής, τοποθετείται στη δεκαε
τία 470-460 π.Χ. και ανήκει στην εποχή των μεγάλων μανιεριστών του ερυθρόμορφου ρυθμού, παρουσιά
ζοντας μεγαλύτερη ομοιότητα με τις μορφές των Ζωγράφων της Providence822 και του Χοίρου823.

Κρατήρες (Πίν.  204γ-211)

Στα ερυθρόμορφα αγγεία του ανασκαφικού τούτου συνόλου τη σημαντικότερη θέση κατέχει ο κρατή
ρας. Με αρκετά παραδείγματα αντιπροσωπεύονται και τα τρία είδη: ο κιονωτός, ο κωδωνόσχημος και 
ο καλυκωτός. Εκτός από τα θραύσματα που σώζουν τμήματα της παράστασης, καταγράφηκαν έντεκα 
τμήματα από χείλη και βάσεις κωδωνόσχημων και καλυκωτών κρατήρων και είκοσι τρία θραύσματα 
από χείλη και λαβές κιονωτών.

Τα προτιμότερα δείγματα κιονωτών κρατήρων αποτελούν τα θραύσματα 1299/Ε195, 818/Ε197, 
1311/Ε198,1372/Ε199 και 1511/Ε196, που ανήκουν στο α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Τα θραύσματα 1299 
β-ζ προέρχονται από κρατήρα της εποχής του ερυθρόμορφου μανιερισμού, παρουσιάζουν ομοιότητες 
με έργα των Ζωγράφων του Πανός, του Χοίρου και του Συλέως και μπορούν να χρονολογηθούν στη δε
καετία 470-460 π.Χ.824. Περίπου στην ίδια εποχή θα πρέπει να τοποθετηθεί και το θραύσμα 818/Ε197 
από τον ώμο κιονωτού κρατήρα, ενώ τα θραύσματα 1311/Ε198 και 1372/Ε199 ανήκουν σε αγγεία του β' 
τετάρτου του 5ου αιώνα π.Χ. Γύρω στα μέσα του αιώνα, ίσως και λίγο νωρίτερα, χρονολογούνται οι 
κρατήρες από τους οποίους προέρχονται τα θραύσματα 823/Ε200,1549/Ε201 και 1366/Ε202.

816. Beazley,/IßF, σ. 576-581.
817. Beazley, A B V ,  σ. 181 κ.ε.- ο ίδιος, P a r a lip o m e n a ,  σ. 209 κ.ε. Για τη σχε'ση της Ομάδας της Λίνδου με την Ομάδα του 

Lancut, βλ. Beazley. A B V ,  σ. 581.
818. Βλ. σ. 194, αριθ. 1400/Ε191. Για τα αγγεία της ομάδας αυτής, βλ. S. Howard - F.P. Johnson, A J A  58 (1954), σ. 191 κ.ε., 

πίν. 32-34.
819. Για τον τύπο, βλ. Ure, R h its o n a ,  σ. 71-72, πίν. XXII, 108.6, 139.40 (Group R).
820. Για σκΰφους-κΰλικες της Ομάδας του Αίμονα, βλ. Beazley,/!#!7, σ. 565 κ.ε.· ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 285 κ.ε.
821. Beazley,/IRIX, σ. 181-195, 1631-1633· ο ίδιος, D e r  K le o p h ra d e s -M a le r ,  Mainz am Rhein 1933.
822. Beazley, A R V 2, o. 635-646· ο ίδιος, V A m er , o . 76 κ.ε.
823. Beazley, A R V \  o. 562-566, 1659.
824. Για συγκρίσεις των οστράκων με έργα των παραπάνω ζωγράφων, βλ. σ. 195.
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Στην εποχή του Ζωγράφου του Κλεοφοδντος ανήκουν τα θραύσματα 1300α-ε/Ε203 και 1299/Ε195, 
τα οποία μπορούν να συγκριθούν με έργα του ζωγράφου αυτού. Στη δεκαετία 450-440 π.Χ. ανήκει το 
θραύσμα κιονωτού κρατήρα 1501/Τ1500 που αποδίδεται στον Ζωγράφο του Ο ρέστη825. Η παρουσία των 
κωδωνόσχημων κρατήρων χρονολογείται από τα μέσα του 5ου αιιόνα και μετά και καλύπτει ολόκλη
ρο το β' μισό με δεκαεπτά παραδείγματα, ενώ ένα μόνο θραύσμα, το με αριθ. 1307β/Ε240, ανήκει στον 
4ο αιώνα π.Χ.

Στα μέσα του 5ου αιώνα τοποθετούνται τα θραύσματα 770 και 771, που κάλυπταν τον ταφικό αμ
φορέα 1345, και τα 749/Ε227 και 1284/Ε228, τα οποία μπορούν να σχετιστούν με τον κύκλο του Πολυ- 
γνοότου I826. Από κρατήρες του γ' τετάρτου του αιώνα προέρχονται τα θραύσματα 1305/Ε229, 1308/Ε230, 
1310/Ε231, 1460/Ε232 και 1552 του τάφου 1339 και προς τις τελευταίες δεκαετίες του ίδιου αιώνα χρο
νολογούνται τα θραύσματα 689/Ε233, 815/Ε234, 821/Ε235, 822/Ε236,1365/Ε237 και 1458/Ε238. Στα τέ
λη του 5ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. ανήκει το τμήμα κρατήρα 819/Ε239 και στο α' μισό του 4ου 
αιώνα π.Χ. τοποθετείται το θραύσμα 1307β/Ε240. Έ ξι θραύσματα προέρχονται από καλυκωτούς κρα
τήρες. Το με αριθ. 1368/Ε241 μπορεί να χρονολογηθεί στο γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., ενώ τα με 
αριθ. 1312/Ε242 και 1459/Ε243 ανήκουν στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Στα τέλη του 5ου αιοόνα π.Χ. 
τοποθετούνται τα θραύσματα 1367/Ε244 και 817/Ε245 και στις αρχές του 4ου το 1309/Ε246. Το θραύ
σμα 1307α/Ε247 ανήκει στο α' μισό του 4ου αιιύνα π.Χ.

Λήκυθοι

Σε κυλινδρικές ληκύθους του β' τετάρτου του 5ου αιώνα π.Χ., με την τυποποιημένη παράσταση καθη
μερινής ζωής με κάποια γυναικεία μορφή όρθια ή καθιστή δίπλα σε έναν κάλαθο827, ανήκουν τα όστρα
κα 1373/Ε259 και 1482/Ε260.

Σε έναν συνηθισμένο τύπο αρυβαλλοειδούς828 ληκύθου του 4ου αιώνα π.Χ. με στιλιζαρισμένες πα
ραστάσεις γυναικείων κυρίως μορφών και ζώων ανήκουν τα θραύσματα 1481/Ε261 και 1326/Ε262, που 
χρονολογούνται στο α' τέταρτο του ίδιου αιώνα.

Η τυποποίηση της αρυβαλλοειδούς ληκύθου στο α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. συντελείται με τη μα
ζική παραγωγή μικροσκοπικιόν αγγείων με ψηλό λαιμό, καλυκόσχημο στόμιο και διακόσμηση κυρίως 
από ένα ερυθρόμορφο ανθέμιο στην όψη του αγγείου82 ’. Στη σειρά αυτή ανήκουν τα ληκύθια 651/Τ1332, 
1Θ36/Τ1563,1013/Τ1504,1245/Τ1480,1351/Ε278,1352/Ε279. Στη λιγότερο συνηθισμένη παραλλαγή του 
τύπου αυτού, όπου η διακόσμηση αποτελείται από δύο γυναικείες προτομές, ανήκει η λήκυθος 655 του 
τάφου 1337.

Οινοχόες (Π ίν. 212ε, στ)

Η οινοχόη δεν αντιπροσωπεύεται στο σύνολο που εξετάζουμε στον ερυθρόμορφο ρυθμό του 5ου αιώ
να π.Χ. Τα δύο θραύσματα με αριθ. 1325/Ε263 και 1324/Ε264 ανήκουν στο α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 
και προέρχονται από μικρών διαστάσειον οινοχόες που σχετίζονται με την Ομαδα FB (Fat Boy 
Group)830.

825. Beazley,A R ]A ,  σ. 1112-1113. Για την απόδοση του αγγείου στο ζωγράφο αυτό, βλ. σ. 98.
826. Beazley, A R V 1, σ. 1027-1064,1678-1681.
827. Για ανάλογες παραστάσεις και τις ερμηνείες τους, βλ. C V A , K a rlsru h e . B a d isc h e s  L a n d e s m u s e u m  3, σ. 82.
828. Για τη μορφή και την εξέλιξη της αρυβαλλοειδούς ληκύθου, βλ. Rudolph, B a u c h le k y th o s .

829. Για το σχήμα και τον τύπο των ληκύθων αυτών, βλ. A th e n ia n  A g o r a  XII, σ. 154- O ly n th u s  XIII, σ. 146 κ.ε.· Rudolph, 
B a u c h le k y th o s , σ. 104.

830. Beazley, A R V -,  σ. 1484 κ.ε.
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Βρέθηκε μία σχεδόν ολόκληρη ερυθρόμορφη πελίκη (1026/Τ1512) και θραύσματα άλλων δύο 
(1525/Ε265 και 1529/Ε266). Το θραύσμα 1525, όπου σώζεται το πάνω μέρος του αγγείου, μπορεί να 
χρονολογηθεί γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.831 832, ενώ το 1529 στο γ' τέταρτο του ίδιου αιώνα. Η πε
λίκη 1026, που αποτελούσε το τεφροδόχο αγγείο της ταφής 1512, ανήκει στις πελίκες του ρυθμού 
ΚυιΊεεΙΓ’· με τη συνηθέστατη κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. παράσταση γιγαντομαχίας833. Εντάσσεται στην 
Ομάδα ϋ  του Βεθζΐυχ834 και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.835.

Σκύφοι (Π ίν. 213-215α)

Συγκεντριύθηκαν θραύσματα από δώδεκα συνολικά ερυθρόμορφους σκύφους. Τα θραύσματα 
1338/Ε267 προέρχονται από τη μια όψη ενός σκύφου του εργαστηρίου του Δούριδος836, με παράσταση 
ενός νέου και μιας νέας, τους οποίους ο ζωγράφος χαρακτήρισε ΚΑΛΟΣ και ΚΑΛΗ αντίστοιχα με επι
γραφές από τις οποίες διακρίνονται μόνον τα αποτυπώματα των γραμμάτων, καθώς το χρώμα έχει εκ- 
πέσει837. Ο σκύφος μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 470-460 π.Χ.838. Στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 
ανήκουν τα θραύσματα σκύφων 1336/Ε268,1337/Ε269,1425/Ε270 και 1242/Έ271. Στο γ' τέταρτο του αι
ώνα μπορεί να τοποθετηθεί το θραύσμα σκύφου που σώζει και τη μία λαβή (1462/Ε272).

Το όστρακο 1240/Τ1714 προέρχεται από σκύφο τύπου Β με γλαύκα839 και χρονολογείται γύρω στα 
470-460 π.Χ. Στη δεκαετία 430-420 π.Χ. ανήκει το θραύσμα 816/Ε273, ενώ προς τα τέλη του 5ου αιώνα 
π.Χ. ο σκύφος 1339/Ε274. Τα θραύσματα 1463/Ε275 και 1515/Ε276 τοποθετούνται στις αρχές του 4ου 
αιώνα π.Χ.

Υδρία (Π ίν. 215β)

Το θραύσμα 809/Ε277 προέρχεται από τον ώμο υδρίας του 470 π.Χ. περίπου και είναι το μοναδικό ερυ
θρόμορφο αγγείο αυτού του σχήματος στο σύνολο που εξετάζουμε.

Πελίκες (Πίν. 111,212ζ, η)

Γ. ΜΕΛΑΜΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

Αλάβαστρο (Π ίν. 68β)

Το μοναδικό αττικό αλάβαστρο840 1101/Τ1427 μπορεί να χρονολογηθεί με βάση το σχήμα του στο α' τέ
ταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.841, χρονολόγηση που συμφωνεί και με τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου.

831. Πρβλ. ιδιαίτερα την πελίκη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών (C V A , A th è n e s . M u sé e  N a tio n a l  2, III, Id, πίν. 20, 
αριθ. 8), που αποδίδεται στον Ζωγράφο του Sabouroff. Για πελίκες ζωγραφισμε'νες από τον ίδιο ζωγράφο, βλ. Beazley,A R V ~, ο . 843.

832. Για τα αγγεία του ρυθμού Kertsch, βλ. Schefold, K e r ts c h e r  V asen .

833. Για την εικονογραφία της αμαζονομαχίας στον 4ο αι. π.Χ., βλ. D. von Bothmer, A m a z o n s  in G r e e k  A r t ,  Οξφόρδη 1957, 
σ. 161 κ.ε.· H. Walter, J d l  7 (1958), σ. 36 κ.ε.· L I M C  I, λ. Α μ α ζ ό ν ε ς ,  ο .  585 κ.ε. (P. Devambez - A. Kauffmann-Samaras).

834. Beazley, A R V1, σ. 1462 κ.ε.
835. Πρβλ. τις πελίκες: του Λε'νινγκραντ St 1866 από τη Ν. Ρωσία (Schefold, K e r ts c h e r  V a sen , πίν. 24, αριθ. 3) και του Εθνι

κού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, αριθ. 1445 (Schefold, ό.π., πίν. 24, αριθ. 4).
836. Beazley, V A m er , σ. 97-100' ο ίδιος, A R A ,  σ. 425-427' ο ίδιος, J H S  39 (1919), σ. 84 κ.ε.· Μ. Wegner, D u r is . E in  k ü n stle r -  

m o n o g ia p h is c h e r  V ersu ch , Münster 1968.
837. Για επιγραφε'ς με ονόματα Καλών, βλ. D.M. Robinson - J. Fluck,/1 S tu d y  o f  th e  G re e k  L o v e -N a m e s .  In c lu d in g  a D iscu ss io n  

o f  P a e d e ra s ty  a n d  P r o s o p o g ra p h y ,  Βαλτιμόρη 1937.
838. Για όμοια τεχνοτροπικά παραδείγματα και συγκρίσεις, βλ. σ. 205, αριθ. 1338/Ε267.
839. Βιβλιογραφία σχετική με τους σκύφους αυτούς, βλ. σ. 209, αριθ. 687/Ε292 καθώς επίσης και C V A , B e r lin , D D R  3, σ. 47 

κ.ε.' C V A , M a in z , R ö m is c h -G e r m a n is c h e s  Z e n tr a lm u s e u m  1, πίν. 38, αριθ. 1.
840. Για την ονομασία και τη χρήση των αγγείων αυτών, βλ. D.A. Amyχ , H e sp e r ia  27 (1958), σ. 213 κ.ε.· Η.Ε. Angermeier, D a s  

A la b a s tr o n ,  Diss., Giessen 1936' Richter - Milne, S h a p e s , σ. 17.
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Θήλαστρα
Στον τύπο των θηλάστρων841 842 του 4ου αιώνα π.Χ. ανήκουν τα δύο αγγεία 834/Ε281 (Πίν.  215στ) και 
1344/Τ1414 (Π ίν. 61 β), που επίσης αντιπροσωπεύουν και τις δύο παραλλαγές της τυπικής διακόσμησης 
γύρω από το στόμιο. Το αγγείο 834 έχει σπείρες από μελανό γάνωμα σε μια ζώνη στο χριομα του πηλού, 
ενώ το με αριθ. 1344 φέρει ακτινωτή διακόσμηση γύρω από το στόμιο843.

Κάναστρα (Σχέδ.  17, Πίν.  6α, 129α, 215ζ)

Τα αττικά αγγεία με μια οριζόντια λαβή, για τα οποία έχει καθιερωθεί ο όρος «κάναστρο»844, αντιπρο
σωπεύονται από έξι παραδείγματα. Το κάναστρο 650/Τ1324 ανήκει στα παλαιότερα του είδους και 
χρονολογείται γύρω στα 500 π.Χ. Στο γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. τοποθετούνται τα αγγεία 831/Ε282 
και 1029/Τ1562, ενώ τα υπόλοιπα, 1039, 1040 και 1041 του τάφου 1564, είναι πολύ μεταγενέστερα και 
ανήκουν στο γ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

Κάνθαροι (Π ίν. ΙΟδ, 33ε, 58β, γ, 74α, 215η, 0)

Ανήκουν όλοι στον γνωστό τύπο κανθάρων του 4ου αιώνα π.Χ. με κάθετες λαβές84". Πρώτος στη σειρά 
είναι ο κάνθαρος 657/Τ1336, που τοποθετείται γύρω στο 350 π.Χ., και ακολουθούν οι με αριθ. 694, 695 
του τάφου 1408,1262/Ε283,1263/Ε284 και 1349/Τ1430, που ανήκουν στη δεκαετία 330-320 π.Χ. Στα τε
λευταία παραδείγματα του τύπου συγκαταλέγεται ο κάνθαρας 751/Τ1369 του τέλους του 4ου ή των αρ
χών του 3ου αιώνα π.Χ.

Κύλικες (Πίν.  101β, 216α-γ)

Τα δύο θραύσματα 1464/Ε284α και 1465/Ε285 προέρχονται από το χείλος κυλικών τύπου C με χείλος, 
που χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 5ου αιώνα π.Χ.846. Από κύλικα του ίδιου τύπου προέρ
χεται και η βάση 1018 από τον τάφο 1520 με την εγχάρακτη επιγραφή ...ΡΜΟΝ. Στον τύπο Vicup84 ανή
κει η κύλικα 688/Ε286, που τοποθετείται γύρω στα 470-460 π.Χ. Η κύλικα 1009/Τ1487 τύπου Ρήνειας848 849 
ανήκει στο γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Λήκυθοι (Π ίν. 9α, β, 68γ, δ, 69β, γ, 123α, 215ε)

Στην κατηγορία των black-bodied ληκύθων των Talcott και Sparkes844 ανήκει το αγγείο 1106 από τον τά
φο 1427, που μπορεί να χρονολογηθεί στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Στη σειρά των αρυβαλλοειδών 
ληκύθων με διακόσμηση κάτω ακριβώς από τον ώμο με μια ταινία με ζητοειδή κοσμήματα (patterned 
lekythos)850, ανήκει η λήκυθος 761 του τάφου 1347. Παραδείγματα αυτού του τύπου, που παράγεται κυ-

841. Πρβλ. ως προς το σχήμα τα αλάβαστρα στα: C V A , G e n è v e , M u sé e  d ’A r t  e t  d ’H is to ire  1, III L, πίν. 24, αριθ. 14’ U. Knigge, 
A M  79 (1964), a  105-113, πίν. 59.

842. Για το σχήμα και τη χρήση του αγγείου αυτοΰ, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 161 κ.ε.· G. Van Hoorn, D e  v ita  a tq u e  c u ltu  

p u e r o m m  m o n u m e n tis  a n tiq u is  e x p la n a to , Άμστερνταμ 1909, σ. 25 κ.ε.· O ly n th u s  XIII, σ. 264 κ.ε.· J.H.C. Kern, M n e m o sy n e  10 
(1957), σ. 16 κ.ε.· G.A.S. Snijder, M n e m o sy n e  1 (1934), σ. 34 κ.ε.· K e r a m e ik o s  IX, σ. 50-51.

843. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 186.
844. Για την ονομασία και τον τΰπο των αγγείων, βλ. Noble, T h e T e c h n iq u e s , σ. 109 κ.ε.· A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 124-127· 

Schilardi, P o ly a n d tio n ,  σ. 369 κ.ε.
845. Για το σχήμα και την εξέλιξή του, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 122 κ.ε.
846. Για τον τύπο, βλ. ό.π., σ. 91-92 και Bloesch, F o rm e n ,  σ. 111 κ.ε.
847. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 93' Bloesh, F o rm e n ,  σ. 139-141.
848. A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 100 κ.ε.
849. Ό.π., σ. 150.
850. Ό.π., σ. 154.
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α
1039

17. Μελαμβαφή αττικά κάναστρα.

ρίως στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιιύνα π.Χ. έως τις αρχές του 4ου, έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία του 
ελλαδικού χώρου851 852.

Στο α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. παράλληλα με τα ληκύθια με ανθέμια παράγονται μαζικά και τα λη
κύθια των οποίων το σώμα καλύπτεται με πλέγμα από μαύρες γραμμές και στιγμές από λευκό επίθετο 
χρώμα8"2. Ο τύπος αντιπροσωπεύεται εδώ από τέσσερα παραδείγματα (652/Τ1332, 1035/Τ1547, 
1350/Τ1430 και 1261/Ε280).

851. Βλ. σ. 35, υποσημ. 51.
852. Για τα ληκΰθια αυτά, βλ. ΟΙγηώιπ V. σ. 474 κ.ε.· ΟΙγηίΗιΐϊ XIII, σ. 107-108- Κ. Β ιι^ . Β Ο Ι56 (1932), σ. 388 κ.ε.
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1045  1131

18. Αττικές όλπες.

Ό λπες (Σχέδ.  18, Π ίν. 130ζ, 154α)

Η όλπη 1131/Τ1646 ανήκει στον τύπο της όλπης με κυκλικό στόμιο χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση του χεί
λους, σύμφωνα με το διαχωρισμό των Sparkes και Talcott853. Είναι από τα προτιμότερα αττικά αγγεία 
στην Άκανθο και χρονολογείται στο β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., με βάση τα παρόμοια παραδείγμα
τα από την Αγορά των Αθηνών. Το αγγείο 1045/Τ1564 ανήκει στην κατηγορία των μικρών ολπών με βά
ση και χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., με βάση τα ανάλογα της Αγοράς8'14.

Οινοχόη (Π ίν. 216δ)

Το θραύσμα 1527/Ε287, που σώζει το λαιμό και το τριφυλλόσχημο στόμιο, ανήκει στον τύπο της μελαμ- 
βαφούς οινοχόης του 4ου αιοίνα π.Χ.

Πλημοχόες (Π ίν. 22α, 68α)

Οι δύο πλημοχόες855 741/Τ1355 και 1102/Τ1427 ανήκουν στον τύπο Β, τα περισσότερα παραδείγματα 
του οποίου χρονολογούνται συνήθους στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Η πλημοχόη 
1102/Τ1427 μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 500 π.Χ., ενώ στα τέλη του α' ή τις αρχές του β' τετάρτου 
του 5ου αιώνα π.Χ. θα πρέπει να τοποθετηθεί η πλημοχόη 741/Τ1355 με την πιο απλοποιημένη διακό- 
σμηση γύρω από το άνοιγμα του αγγείου και στο πώμα.

853. Athenian Agora XII, σ. 77.
854. Για τον τύπο και την εξέλιξή του, βλ. ό.π., σ. 78 κ.ε.· Kerameikos IX, σ. 43-44.
855. Για τον τύπο του αγγείου και την εξέλιξή του. βλ. I. Scheibler, Jdl 79 (1964), σ. 72 κ.ε.· Richter - Milne, Shapes, σ. 21-22.
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19. Μελαμβαφείς αττικοί σκύφοι τύπον Λ.

Πυξίδες (Πίν.  129δ, ε)

Δύο μελαμβαψείς πυξίδες στο σχήμα της λεκανίδας856 βρέθηκαν στον τάφο 1563. Πρόκειται για τα αγ-

856. Προτιμήθηκε ο όρος πυξίδα αντί της λεκανίδας. Ο Χαριτωνίδης αναφέρει ότι ο όρος λεκανίς είναι μάλλον ατυχής και 
ότι πρόκειται για μη κυλινδρικε'ς πυξίδες (ΑΕ 1958, σ. 140, σημ. 1). Για τη χρήση του αγγείου, βλ. επίσης Richter - Milne, 
Shapes, σ. 23.
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20. Μελαμβαφείς αττικοίσκύφοί τύπον Β.

γεία 1037 και 1038, που τοποθετούνται στα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και αντιπροσω
πεύουν τις δυο παραλλαγές του τύπου: με οριζόντιες ταινιωτές λαβές και με κατακόρυφες λαβές*"7.

Σκύφοι (Πίν.  23α, 24ε, 61δ, ε, 77γ, 1 ΙΟβ, 139β, 216ε-η, 217α-στ)

Τύπος Α( Σχ έ δ .  19)
Ο μελαμβαφής αττικός σκύφος αυτού του τύπου857 858 859 είναι ο συνηθέστερος και στο σύνολο που εξετά
ζουμε απαντά σε εννέα παραδείγματα. Από αυτούς οι έξι σώζονται ακέραιοι και οι υπόλοιποι απο
σπασματικά. Ανήκουν όλοι στον 4ο αιώνα π.Χ. Το κάτω μέρος του σώματος στενεύει και γίνεται κοί
λο σε σχέση με το πάνω μισό που κυρτώνεται ελαφρά για να δημιουργηθεί έτσι σε κατατομή ένα κοι- 
λόκυρτο κυμάτιο, το οποίο στις αρχές του αιώνα είναι λιγότερο έντονο. Με βάση αυτό το στοιχείο, ο 
σκύφος 1058/Τ1591 είναι το πρωιμότερο παράδειγμα, που βρίσκεται ανάμεσα στους σκύφους Ρ 7021 
και Ρ 3714 της Αγοράς των Αθηνών85<) και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 380 π.Χ. Ακολουθούν οι 
σκύφοι 716/Τ1443,1265/Ε288 και 837/Ε289 του β' τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ. και, τέλος, όλοι οι υπό
λοιποι (686/Ε290, 766/Τ1356, 1480/Ε291, 1345/Τ1417, 1346/Τ1417)860 που ανήκουν στο γ' τέταρτο του 
ίδιου αιώνα.

Τύπος Β (Σχέδ.  20)
Οι σκύφοι αυτοί, που συχνά φέρουν διακόσμηση με γλαύκα και γι’ αυτό ονομάζονται και σκύφοι «τύ
που γλαυκός»861, αντιπροσωπεύονται από δύο μελαμβαφή παραδείγματα862. Ο σκύφος 1017/Τ1510 με 
την εντελώς επίπεδη στο κάτω μέρος βάση και τα τοιχώματα με τη σχετικά μικρή έως ανύπαρκτη κύρ- 
τωση είναι από τα πρωιμότερα παραδείγματα, χρονολογούμενος γύρω στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα

857. Για τον τύπο και τις διάφορες υποδιαιρέσεις, βλ. Athenian Agora XII, o. 165 κ.ε.
858. Ο τύπος αυτός είναι γνωστός και ως «αττικός τύπος». Για το σχήμα και την εξέλιξή του, βλ. ό.π., σ. 84 κ.ε.· Corinth VII, 

III, σ. 66 κ.ε.
859. Athenian Agora XII, πίν. 16.
860. Τα δύο αυτά θραύσματα είναι πιθανόν να ανήκουν στο ίδιο αγγείο που έσπασε όταν ο τάφος καταστράφηκε από τον εκ

σκαφέα.
861. Για τα αγγεία αυτά, βλ. κυρίως Athenian Agora XII, σ. 86-87· Kerameikos IX, σ. 45-46- F. Johnson, AJA 59 (1955), σ. 119 

και Hornbostel, 1980, αριθ. 77, σ. 134-135, όπου και βιβλιογραφία.
862. Για ένα τρίτο παράδειγμα με παράσταση γλαύκας, βλ. σ. 155, αριθ. 1240/Τ1714.
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π.Χ. Ο δεύτερος σκύφος 687/Ε292 μπορεί να τοποθετηθεί στο β' τέταρτο του ίδιου αιώνα, συγκρινόμέ
νος με τους σκύφους της Αγοράς των Αθηνών863.

Στο σχήμα σκύφου-κοτύλης κορινθιακού τύπου864 ανήκουν το αγγείο 1264/Ε293 και το θραύσμα 
1483/Ε294, που χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Τα σκυφίδια 833/Ε295 και 
884/Ε296 ανήκουν σε τύπους μικροσκοπικών αγγείων, που αποτελούν επιβιώσεις σχημάτων πρωιμότε- 
ρων περιόδων στον 5ο αιώνα π.Χ.865.

Στον τύπο boisai, που εμφανίζεται στο γ' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.866, ανήκουν δύο παραδείγμα
τα (952/Τ1357 και 1259/Ε297), τα οποία τοποθετούνται στο α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

863. Οι Sparkes και Talcott πιθανολογούν ότι το σημείο αρχής της κατακόρυφης λαβής ακριβώς από το χείλος μπορεί να εί
ναι ένδειξη πρωιμότητας, αν και είναι πιθανόν να οφείλεται και σε διαφορετικό εργαστήριο (A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 87).

864. Ό.π., σ. 81 κ.ε.
865. Ό.π., σ. 87.
866. Για την ονομασία boisai (Bologna - Salónica), βλ. J.D. Beazley, B S A  40-41 (1939/45), σ. 18, σημ. 2. Για τον τύπο και την 

εξέλιξή του, βλ. Ρ.Ε. Corbett, H e sp e r ia  18 (1949), σ. 331-332· A th e n ia n  A g o r a  XII, σ. 107-108. Για διάφορα τοπικά εργαστήρια 
παραγωγή: σκύφων τύπου boisai, βλ. D.W.J. Gill, σ τ ο  A n c ie n t  G re e k  a n d  R e la te d  P o tte ry , Άμστερνταμ 1984, σ. 102-106.
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Φιαλίδια (Σχέδ.  21, Π ίν. 9δ, ε, 14α, β, 22β, γ, 77στ, ζ, 139γ, 169α, 217ζ)

Τα εισηγμένα από την Αττική φιαλίδια8'’7 διακρίνονται από τα εγχώρια από τον καθαρό, κόκκινο πηλό 
και το στιλπνό τους γάνωμα. Εξάλλου, το σχήμα τους δεν παραλλάσσει καθόλου από τα γνωστά αττικά, 
πράγμα που συμβαίνει ως ένα βαθμό με τα εγχώρια. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. έχουμε τρία παραδείγμα
τα, το με αριθ. 742/Τ1355 του β' τετάρτου και τα 1239/Τ1714 και 1353/Ε298 του γ' τετάρτου του αιώνα. 
Τα υπόλοιπα ανήκουν στον 4ο αιώνα π.Χ. με παλαιότερα τα 719 και 718 του τάφου 1443, 1057/Τ1591, 
762 και 763/Τ1344 του β' τετάρτου. Τα αγγεία 653 και 654 του τάφου 1332 χρονολογούνται γύρω στα μέ
σα του 4ου αιώνα π.Χ.

ΕΥΒΟΪΚΑ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Ορισμένα μελανόμορφα αγγεία αποσυνδέονται από τα αττικά εργαστήρια και εντάσσονται σε αυτά της 
Εύβοιας και της Βοιωτίας. Πρόκειται για οκτώ ληκύθους και το θραύσμα μίας οινοχόης. Ο πηλός των 
αγγείων αυτοίν είναι ρόδινος με πορτοκαλόχρωμη απόχρωση στην επιφάνεια, η λεπτή στρώση της οποί
ας συχνά απολεπίζεται8“. Το γάνωμα δεν είναι ιδιαίτερα στιλπνό και χαρακτηρίζεται από σχετική αραι
ότητα, απολεπίζεται εύκολα και συχνά έχει κοκκινωπές αποχριόσεις. Αρκετά περιορισμένη είναι η 
χρήση της χάραξης στη διακόσμηση.

Από το σύνολο των μελανόμορφων ληκύθων της Ακάνθου πέντε μπορούν να θεωρηθούν ευβοϊ- 
κές8“ και να συσχετιστούν με την Ομάδα του Δελφινιού867 868 869 870. Χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 6ου αιώ
να π.Χ. και ανήκουν στον τύπο της ληκύθου με ώμο871. Στη λήκυθο 1071/Τ1638 (Π ίν. 150ε) υπάρχει πα
ράσταση λιονταριού με στραμμένο το κεφάλι κατενώπιον και στη λήκυθο 1279/Ε303 (Π ίν. 218δ) απει
κονίζεται μια σειρήνα με ανοιγμένα τα φτερά872. Έ να  θέμα επίσης συνηθισμένο σε αγγεία από τον ευ- 
βοϊκό Κεραμεικό είναι αυτό της ληκύθου 703/Τ1421 (Πίν.  64α, β), όπου παριστάνεται ένα υδρόβιο 
πουλί ανάμεσα σε δύο παιδικές μορφές που χειρονομούν έντονα873. Στην ίδια ομάδα εντάσσεται και η 
λήκυθος 840/Ε302 (Πίν.  218γ), από τη διακόσμηση της οποίας δεν σώζεται σχεδόν τίποτα, αλλά στο 
σχήμα και στις αναλογίες είναι όμοια με τη λήκυθο 1279/Ε303. Το θραύσμα της τριφυλλόστομης οινο- 
χόης 1536/Τ1542 (Π ίν. 121γ) προέρχεται από το πάνω μέρος του αγγείου και αποδίδεται εύκολα στον 
τύπο της οινοχόης με τη σειρήνα της Οξφόρδης874 875 876 877. Οι περισσότερες από τις οινοχόες αυτού του τύπου 
θεωρούνται ευβοϊκές και ιδιαίτερα αυτές που αποδίδονται στην Ομάδα του Δελφινιού87", όπου μπορεί 
να ενταχθεί και η οινοχόη 1536/Τ1542.

Από βοιωτικά εργαστήρια προέρχονται οι μελανόμορφες λήκυθοι 839/Ε300 (Π ίν. 218α), 1033/Τ1546 
(Π ίν. 122γ) και 1139/Τ1642 (Π ίν. 152α)87'’. Η λήκυθος 839 μπορεί να ενταχθεί στην Ομάδα των Κωμα- 
στών (Dancers Group) του Kilinski87 και να χρονολογηθεί στο β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Στην

867. Για τα αττικά φιαλίδια (Bowls), τον τΰπο και τις υποδιαιρέσεις του, βλ. A th e n ia n  A g o ra  XII, o. 128 κ.ε.
868. Για αναλύσεις πηλού των ευβοϊκών, αγγείων βλ. W.B. Stern - J.-P. D e s c o e n d e r s ,  A r c h e o m e tr y  19 (1977), σ. 73 κ.ε.
869. Για ευβοϊκά αγγεία, βλ. A.D. Ure,.///S 82 (1962), σ. 138-140" D. von Bothmer, M etrM iisJ  2 (1969), σ. 27, 44" A.D. Ure, 

B S A  68 (1973), σ. 25-31.
870. Beazley, A B V ,  σ. 457 κ.ε." ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 199" Ure, R h its o n a , σ. 42 κ.ε. (Group D)· Haspels, A B L ,  σ. 14 κ.ε.· 

Kurtz,A W L , a .  144.
871. Για τον τύπο της ληκύθου με ώμο, βλ. Haspels, A B L ,  σ. 7-23, 33-39" A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 152 κ.ε.
872. Πρβλ. τη λήκυθο Α Δ  29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 279ζ (από το Ακραίφνιο της Βοιωτίας) και Ρ.Ν. Ure, J H S  82 (1962), 

πίν. X, 5.
873. Για παρόμοιες ευβοϊκές ληκύθους, βλ. Ure, Euboean Black-figure, σ. 28, πίν. 8a, για το σχήμα και τη διακόσμηση. Για τη 

μορφή του παιδιού, πρβλ. τις ληκύθους, ό.π., πίν. 7e, 8a, 8b.
874. Για τον τύπο, βλ. Beazley,A B V ,  σ. 420" ο ίδιος, P a r a lip o m e n a , σ. 178-179· A th e n ia n  A g o ra  XII, σ. 58 κ.ε. (ring collar).
875. D. Von Bothmer, M e trM u sJ  2 (1969), o. 44" Ure, Euboean Black-figure, o. 30" Haspels, A B L ,  o .  14 κ.ε., 193 κ.ε.
876. Για βοιωτικά μελανόμορφα αγγεία, βλ. Κ. Kilinski Π , A J A  82 (1978), σ. 173-191 και ο ίδιος, B B F V .

877. Οι κωμαστές της ληκύθου μπορούν να συγκριθούν με αυτούς του Ζωγράφου των Θηβών 50.263 και του Ζωγράφου της
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ίδια ομάδα εντάσσεται και το θραύσμα 1548/Ε301 (Π ίν. 218β). Στη λήκυθο 1139/Τ1642 έχουμε έναν 
κωμαστή ανάμεσα σε δύο πολεμιστές, από τους οποίους ο ένας απεικονίζεται σε χορευτική κίνηση. 
Η λήκυθος αυτή, όπως και η με αριθ. 1033/Τ1546 μπορούν να χρονολογηθούν στο γ' τέταρτο του 6ου 
αιώνα π.Χ.878.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Η εγχώρια κεραμική στο νεκροταφείο της Ακάνθου δεν είναι ιδιαίτερα πολυπληθής. Αντιπροσωπεύ
εται από αρκετά σχήματα αγγείων, τα περισσότερα καθημερινής χρήσης, κατά κύριο λόγο άβαφα και 
σε μερικές περιπτώσεις με υποτυπώδη διακόσμηση από ταινίες ή καλυμμένα με αραιό θαμπό γάνωμα. 
Ο πηλός τους παρουσιάζει μια ποικιλία χρώματος, που κυμαίνεται στους τόνους του καστανοκόκκινου 
και του καστανού ή του πορτοκαλόχρωμου, είναι συνήθως ακάθαρτος και περιέχει μίκα. Η περιορι
σμένη μελέτη και δημοσίευση των ντόπιων αγγείων αλλά και γενικώς των συνόλων κεραμικής από πε
ριοχές της Μακεδονίας και της Θράκης δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα ως προς το διαχωρισμό και 
τη σαφή και ασφαλή απόδοση των αγγείων στα τοπικά εργαστήρια879. Έτσι, τα αγγεία που αναφέρο- 
νται παρακάτω ως εγχώρια είναι στην ουσία εκείνα που δεν συσχετίζονται με κάποιο από τα γνωστά 
κεραμικά εργαστήρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Τα σχήματα παρουσιάζουν μια ποικιλία, επειδή όμως 
όλα σχεδόν τα αγγεία είναι καθημερινής χρήσης, τις περισσότερες φορές πρόκειται για ελεύθερες 
απομιμήσεις ή επιδράσεις από άλλα εργαστήρια, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρείται μια προ
σπάθεια για πιστή αντιγραφή των σχημάτων και του τρόπου διακόσμησης των αττικών ή κορινθιακών 
αγγείων.

Η χρονολόγηση των αγγείων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, όταν συνυπάρχουν με άλλα ευ
ρήματα χρονολογημένα με σχετική ασφάλεια, ενώ στις περιπτώσεις όπου ένας τάφος περιέχει μόνον 
εγχώρια αγγεία η χρονολόγηση παραμένει αβέβαιη ή κυμαίνεται σε σχετικά μεγάλο χρονικό πλαίσιο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον όρο «εγχώρια» εννοούμε τα αγγεία που είναι παραγωγή όχι απο
κλειστικά των εργαστηρίων της Ακάνθου αλλά της ευρύτερης περιοχής, η οποία περιλαμβάνει τουλά
χιστον τη Χαλκιδική, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία με τη Θάσο και τις ακτές της Δυτικής 
Θράκης.

Αμφορείς

Έ να σημαντικό τμήμα της εγχώριας κεραμικής αποτελούν οι ταφικοί αμφορείς, που δεν θα εξεταστούν 
στην παρούσα μελέτη και προέρχονται από εργαστήρια της Χαλκιδικής, της ίδιας της Ακάνθου, της Θά
σου και των παραλίων της Ανατολικής Μακεδονίας880. Από τα κτερίσματα των τάφων υπάρχει ένας αμ- 
φορίσκος, ο με αριθ. 1110/Τ1427 (Π ίν. 69α), που θα μπορούσε να θεωρηθεί ντόπιος. Παρόμοιοι αμφο- 
ρίσκοι έχουν βρεθεί στην Όλυνθο881, τη Δίκαια της Θράκης882 και ένας άλλος πάλι στην Άκανθο883. Το 
σχήμα του αμφορίσκου αυτού θα μπορούσε πιθανόν να θεωρηθεί ελεύθερη απόδοση του σχήματος των

Βοστώνης 01.8110, της Ομάδας των Κωμαστών. Βλ. Kilinski II,AJA 82 (1978), σ. 181 κ.ε., εικ. 13-20, παρ’ ότι δεν αναφέρονται 
λήκυθοι της ομάδας αυτής.

878. Για τη χρονολόγηση της Ομάδας τιυν Κωμαστών, βλ. Kilinski II, BBFV, σ. 65.
879. Σημαντικές παρατηρήσεις για τα κεραμικά εργαστήρια της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, τις επιδράσεις, τις απομι

μήσεις κ.λπ. των προϊόντων τους αλλά και για τα προβλήματα χρονολόγησής τους, βλ. Μ. Τιβέριος,Λ.ΕΜΘ 2 (1988), σ. 297 κ.ε.
880. Οι αμφορείς από την ανασκαφή του 1979 δεν έχουν συντηρηθεί ακόμη και για το λόγο αυτό είναι αδχίνατη η παρουσίασή 

τους σε αυτή τη μελέτη. Για αμφορείς με σφραγίσματα από το νεκροταφείο της Ακάνθου, βλ. K. Rhomiopoulou, BCH Suppl. 13, 
1986, σ. 479-483.

881. Olynthus XIII, πίν. 194, αριθ. 1, σ. 301.
882. ΑΔ 28 (1973) Χρονικά, πίν. 426α.
883. ΑΛ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 491 β. Ο αμφορίσκος αυτός βρέθηκε μαζί με πλημοχόη τύπου Β, όπως και αυτός της τα

φής 1427 που συνυπήρχε με την πλημοχόη 1102/Τ1427.

254



22. Αρυβαλλοειόείς λήκυθοι εγχώριων εργαστηρίων.

κορινθιακών αμφορίσκων της ύστερης κορινθιακής περιόδου884. Ο τεχνίτης, ωστόσο, αφήνει το αγγείο 
σχεδόν ακόσμητο προσθέτοντας μαύρο γάνωμα στην επιφάνεια της βάσης και μια γραμμή στον ώμο. 
Με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου, ο αμφορίσκος 1110 μπορεί να χρονολογηθεί το πιθανό
τερο στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Αρυβαλλοειδεις λήκυθοι (Σ χ έ δ. 22, Π ίν. 39α-γ)

Τα τρία αγγεία με αριθ. 757-759 του τάφου 1376 κατατάσσονται στην κατηγορία των αρυβαλλοειδών 
ληκύθων, καθώς το στρογγυλό τους σώμα αλλά κυρίως ο στενός λαιμός και η μορφή του στομίου σχετί
ζονται περισσότερο με αρυβαλλοειδείς ληκύθους παρά με οινοχόες. Ως προς το σχήμα τους τα αγγεία 
αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με τις όψιμες σφαιρικές αττικές ληκύθους885, αλλά και με τις κορινθια
κές οινοχόες τύπου Β886. Παρόμοιες λήκυθοι έχουν βρεθεί στην Όλυνθο και χρονολογούνται από τα τέ-

884. Για τους αμφορίσκους αυτούς, βλ. Payne, NC, σ. 314, 324.
885. Athenian Agora XII, αριθ. 1100-1108, πίν. 38, σ. 151 κ.ε.
886. Corinth XIII, σ. 136-137. Ο τύπος αυτός της οινοχόης συναντάται σε όλο τον 5ο αι. π.Χ. και στο α' μισό του 4ου.
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23. Θραύσμα όίνον εγχώριον εργαστηρίου από τον τάφο 1462.

λη του 5ου ως το α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.887. Ο πηλός τιον τριών παραπάνω αγγείων είναι πορτοκα- 
λέρυθρος, ακάθαρτος. Ολόκληρη η επιφάνειά τους, εκτός από τη βάση, καλύπτεται με θαμπό γάνωμα, 
που στα αγγεία 757 και 758 έχει χριύμα πορτοκαλί και σε μερικά σημεία καστανό, ενώ στο 759 είναι 
μαύρο. Χρονολογικά μπορούν να τοποθετηθούν στο α' μισό του 4ου αιώνα π.Χ.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το αγγείο 1016 του τάφου 1508, που σχετίζεται περισσότερο με τις 
αττικές ληκύθους με σφαιρικό σώμα888. Χρονολογείται πιθανόν στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Λίνος (Σ χέδ . 23, Π ίν. 85α)

Το θραύσμα 711, το οποίο κάλυπτε τη βάση του ταφικού αμφορέα 1462889, προέρχεται από δίνο με προ- 
χοή. Ο πηλός είναι καστανοκόκκινος, ακάθαρτος με μίκα. Το γάνωμα στο εσωτερικό του αγγείου και 
στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους είναι θαμπό κόκκινο. Με το ίδιο γάνιυμα έχει σχεδιαστεί και η 
διακόσμηση στην εξωτερική επιφάνεια. Τα πρότυπα του αγγείου αυτού θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
αγγεία της Ανατολικής Ελλάδας του 7ου αιώνα π.Χ., πιθανόν της Σάμου890.

Θήλαστρο (Π ίν. 219β)

Το αγγείο 835/Ε304, που γενικά στο σχήμα θα μπορούσε να θειυρηθεί βαθύ κάναστρο, κατατάσσεται 
στην κατηγορία των θηλάστρων εξαιτίας της προχοής που φέρει αμέσως κάτω από το χείλος. Με αρκε
τή επιφύλαξη αποδίδεται σε ντόπιο εργαστήριο, παρ' ότι ο πηλός του είναι καθαρός, ρόδινος. Παρό
μοια, ωστόσο, αγγεία δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν από άλλες περιοχές.

Κάναστρα (Σ χ έ δ. 24)

Στην κατηγορία αυτή891 κατατάσσονται τα αγγεία 768/Τ1340, 842/Ε305 και 1522/Ε306. Τα δύο πράπα

887. Olynthus V, αριθ. 743, πίν. 168 (5ος-αρχές 4ου αι. π.Χ.)· Olynthus XIII, αριθ. 323, πίν. 153, σ. 224 (α' μισό 4ου αι. π.Χ.), 
αριθ. 306-308, 311, πίν. 158, σ. 220-221 (τέλος 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ.), αριθ. 316, πίν. 161.

888. Πρβλ. ιδιαίτερα ως προς τη διαμόρφωση του στομίου τη λήκυθο με αριθ. Ρ21871 (Athenian Agora XII, πίν. 38, αριθ. 
1104). Οι λήκυθοι αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται και από το πλαστικό δαχτυλίδι στο λαιμό, το οποίο υπάρχει και στο αγγείο 
της Ακάνθου. Για τις ληκύθους αυτές, βλ. ό.π., σ. 151-152.

889. Βλ. σ. 83.
890. Για παραδείγματα με σχεδόν ανάλογη διακόσμηση, βλ. σ. 83, υποσημ. 209.
891. Για τα αγγεία αυτά και την ονομασία τους, βλ. σ. 247.
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768

1522

24. Κάναατρα εγχώριων εργαστηρίων.

έχουν σχεδόν το ίδιο σχήμα -  μορφή βαθιάς κούπας και μια οριζόντια ταινιωτή λαβή αρκετά μικρή σε 
σχέση με αττικά αγγεία της κατηγορίας αυτής81'2. Ο πηλός τους είναι ακάθαρτος, καστανοκόκκινος. Το 
αγγείο 768/Τ1340 καλύπτεται ολόκληρο από αραιό, θαμπό σκούρο καστανό γάνωμα, ενώ το με αριθ. 
842/Ε305 είναι άβαφο και έχει στο εσωτερικό τρεις οριζόντιες ταινίες από καστανοκόκκινο Θαμπό γά- 
νωμα. Αγγεία με το ίδιο σχήμα υπάρχουν στην Αττική892 893, την Κόρινθο894 και σε άλλες περιοχές895 896 897. Πά
ντως, ο τύπος είναι αρκετά πρώιμος και, με βάση τα αντίστοιχα παραδείγματα, τα δύο παραπάνω αγ
γεία μπορούν να χρονολογηθούν στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.8%.

Διαφορετικό ως προς το σχήμα είναι το κάναστρο 1522/Ε3Θ6 με πιο ρηχό σιύμα και βάση απλό πλά
τυσμα με ελαφρά κοίλανση στο κάτω μέρος. Ο πηλός του είναι κόκκινος, ακάθαρτος και δεν φαίνεται 
να είχε κάποιο γάνωμα στην επιφάνεια. Πιθανόν μιμείται ανατολικά πρότυπα8’7.

892. Athenian Agora XII, πίν. 30.
893. Ό.π., αριθ. 725, 743, πίν. 3a.
894. Corinth VII, II, αριθ. An. 247, πίν. 72.
895. Boehlau, Nekropolen, πίν. VIII, αριθ. 1· Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2292, πίν. 34, αριθ. 2325, πίν. 36 (θεωρούνται 

ντόπια)· Φ. Παπαδοπούλου, ΛΔ 19 (1964) Μελέται, πίν. 61α (από τα Ν. Σύλατα Χαλκιδικής)- CVA, Kassel. Antikenabteiking der 
Staatlichen Kunstsammlungen 2, πίν. 56, αριθ. 8 (από τη Σάμο).

896. Βλ. υποσημ. 42.
897. Πρβλ. το όμοιο κάναστρο από τη Σάμο, Isler, Samos IV, αριθ. 152, πίν. 20 (β' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.)· ΑΔ 29 (1973/74) 

Χρονικά, πίν. 692β (από τάφο στα Χανιά).
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25. Κύλικα εγχώριου εργαστηρίου από τον τάφο 1564.

Κάνθαρος (Π ίν. 23β)

Ο κάνθαρος 767/Τ1356 αποτελεί ένα παράδειγμα πιστής μίμησης αττικών αγγείων, καθώς αντιγράφει 
τους αττικούς μελαμβαφείς κανθάρους του 4ου αιώνα π.Χ. Ο πηλός του αγγείου είναι πορτοκαλέρυ- 
θρος, ακάθαρτος με μίκα και το γάνωμά του μαύρο θαμπό. Με βάση τα αττικά όμοια παραδείγματα 
χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 4ου αιιόνα π.Χ., χρονολόγηση που επιβεβαιώνεται και από τον αττικό 
σκύφο 766 του ίδιου τάφου, ο οποίος τοποθετείται στα 550-540 π.Χ.Χ4ί!.

Κρατηρίσκοι

Ανάμεσα στα κτερίσματα του τάφου 1564 βρέθηκε ένας καλυκωτός κρατηρίσκος μαζί με το υποστατό 
(αριθ. 1046 και 1047). Ο μικροσκοπικός αυτός κρατήρας μιμείται στο σχήμα τους μελαμβαφείς κρατή
ρες του 4ου αιώνα π.Χ.844, τους οποίους συναντάμε σε αρκετές περιοχές του ελλαδικού όσο και του ιτα- 
λιωτικού χώρου400. Ντόπιου επίσης εργαστηρίου είναι και ο μικροσκοπικός κρατηρίσκος 1109 από τον 
τάφο 1427 των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ.

Κύλικες

Αρκετά συνηθισμένος στις περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας είναι ο τύπος της κύλικας 
1073/Τ1641401. Πρόσφατα αποδείχθηκε ανασκαφικά ότι τέτοια αγγεία έχουν κατασκευαστεί στη Θάσο 
από παριανούς τεχνίτες και ίσως από πηλό που μεταφέρθηκε στο νησί αυτό από την Πάρο4"2. Ο αριθμός, 
ωστόσο, των αγγείων που έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες, των γνωστών βιβλιογραφικά τουλάχιστον, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί αρκετός για να στηρίξει την άποψη αυτή403.

Παρόμοια αγγεία είναι ήδη γνωστό ότι έχουν παραχθεί σε λακωνικά εργαστήρια404, ενώ τα γνωστά 898 899 900 901 902 903 904

898. Βλ. σ. 41.
899. Πρβλ. τους μικροσκοπικούς κρατήρες στα CVA, Fogg Museum and Gallatin Collections, USA 8, πίν. 31, αριθ. 13‘ CVA, 

Michigan 1, πίν. 18, αριθ. 32' Corinth XV, III, πίν. 68, αριθ. 1769.
900. Γ ία το σχήμα των κρατήρων αυτών, βλ. G. Kopcke,HM 79 (1964), σ. 31-34, αριθ. 33, 35, 39, πίν. 17, 18.
901. Για τα γνωστά από τη βιβλιογραφία παραδείγματα από τις περιοχε'ς του βορειοελλαδικού χώρου, βλ. Γ. Μπακαλάκης, 

ΑΕ  1938, σ. 110-111, εικ. 4 (από το ιερό της Παρθε'νου στην Καβάλα)· GhaU-K'dhü, Etudes thasiennes VII, πίν. XXI, αριθ. 31, πίν. 
XXII, αριθ. 34, 35-ΑΑ 28 (1973) Χρονικά, πίν. 425α (από ταφικό τύμβο στη Δίκαια Έβρου)· ΑΑ 39 (1984) Χρονικά, πίν. 138β 
(από τάφο στην Yhóva)' Αρχαία Μακεδονία 1988, αριθ. 189 (από τάφο στην Αρχαία Οισύμη)· Ε. Γιούρη - X. Κουκούλη, ΑΕΜΘ 
1 (1987), εικ. 30 (από την Οισύμη)· Κ. Περιστέρη - F. Blonde - J.Y. Perreault - Μ. Branet,AÆ4 XVIII (1985), εικ. 9 (από τη Θάσο).

902. Μ. Τιβέριος, ΑΕΑ/Θ 3 (1989), σ. 620.
903. Ό .π., σ. 619.
904. Για παρόμοιες κύλικες που θεωρούνται λακωνικε'ς, βλ. Vallet - Villard, Mégara Hyblaea II, σ. 128, πίν. 76, 2· Perachora 

II, σ. 382, αριθ. 4097-4098, πίν. 159- Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2117-2120, πίν. 26, σ. 41 · οι ίδιοι, Tocra I, αριθ. 1008, πίν.
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26. Κύπελλα εγχώριον εργαστηρίου. 27. Κύπελλο από τον τάφο 1421.

από τον βορειοελλαδικό χώρο παραδείγματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά των Κυκλάδων. Δεν 
μπορεί, τέλος, να παραβλέψει κανείς την άποψη ότι οι κύλικες αυτές μπορεί να αποτελούν απομιμήσεις 
αγγείων της Ανατολικής Ελλάδας905.

Μια δεύτερη κύλικα που θα πρέπει να προέρχεται από ντόπιο εργαστήριο είναι η με αριθ. 
1042/Τ1564 (Σ χέ  δ. 25). Ο πηλός της είναι καστανός, ακάθαρτος και αντί για γάνωμα στην επιφάνεια 
του αγγείου υπάρχει ένα στρώμα από καθαρό πηλό. Σπάνιο είναι και το σχήμα της κύλικας, που έχει 
μορφή μισής σφαίρας και θυμίζει κάπως τις κοτύλες της γεωμετρικής εποχής906. Παρ’ ότι το σχήμα μάς 
οδηγεί σε πολύ πρώιμη εποχή, η κύλικα χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. με βάση τα υπόλοιπα κτερί- 
σματα του τάφου907.

Κύπελλα (Σ χέδ . 26, 27)

Το κύπελλο 830/Ε307 προέρχεται πιθανόν από κάποιο εργαστήριο της Χαλκιδικής, ίσως από την Όλυν- 
θο908, και μπορεί πιθανότατα να χρονολογηθεί στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Ο πηλός του είναι καστανο- 
κόκκινος, ακάθαρτος και έφερε κοκκινωπό αραιό, θαμπό γάνωμα.

Απομίμηση των κυκλαδικών κυπέλλων της κατηγορίας Α, που εξετάστηκαν παραπάνω, αποτελεί 
το κύπελλο 1294/Ε308. Ο πηλός του, σε αντίθεση με τα εισηγμένα κύπελλα, είναι κοκκινωπός, ακάθαρ
τος με μικρά πετραδάκια και η επιφάνεια του αγγείου ήταν καλυμμένη με καστανοκόκκινο γάνωμα που 
τώρα έχει απολεπιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Στο κύπελλο αυτό είναι φανερό ότι ο ντόπιος τεχνί
της κρατάει τα βασικά χαρακτηριστικά των κυπέλλων αυτών, αλλά δεν ακολουθεί πιστά τις αναλογίες.

68. Τα παραπάνω, ωστόσο, παραδείγματα, πε'ρα από την ε'νταξή τους στον ίδιο γενικό τύπο, παρουσιάζουν αρκετε'ς διαφορε'ς 
με αυτά που βρε'θηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.

905. Γ. Μπακαλάκης, ΑΕ  1938, ο. 110-111, εικ. 4· Ghali-Kahil, Études thasiennes VII, o. 58.
906. Πρβλ. Corinth XV, III, πίν. 1, αριθ. 10‘ Corinth VII, I, αριθ. 75- Corinth XIII, πίν. 14.2, 15.2.
907. Για την απομίμηση πρώιμων σχημάτων σε αγγεία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής από εργαστήρια τοπικά της Μακε

δονίας, βλ. Μ. Τιβε'ριος,ΛΕΜΘ 2 (1988), σ. 300 κ.ε.
908. Πρβλ. το όμοιο κύπελλο από την Όλυνθο, Olynthus V, πίν. 27, αριθ. Ρ40.
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Η χωρίς διόγκωση κοιλιά, το μεγάλο σχετικά χείλος και το πάχος των τοιχωμάτων σαφώς αποσυσχετί
ζουν το κύπελλο 1294 από τα υπόλοιπα εισηγμένα.

Στην κατηγορία των κυπέλλων θα εντάξουμε και το αγγείο 705/Τ1421 με τη μικρή οριζόντια ται
νιωτή λαβή. Όμοια στο σχήμα κύπελλα, αλλά με κάθετη λαβή, έχουν βρεθεί στη Σάμο1'"'’ και είναι πιθα
νόν το αγγείο της Ακάνθου να μιμείται τα σαμιώτικα. Με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου, χρο
νολογείται στο γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Λοπάδες (Σ χ έ δ. 28)

Βρέθηκαν τέσσερα αγγεία αυτής της κατηγορίας'”0. Έχουν όλα σώμα εχινόμορφο, στερούνται βάσης 
και έχουν μικρό χείλος που μόλις εξέχει από το υπόλοιπο σώμα. Ο πηλός τους είναι ακάθαρτος, καστα- 
νοκόκκινος και περιέχει μίκα. Για την επιφάνεια δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα γάνωμα. Ως απλά αγ
γεία καθημερινής χρήσης οι λοπάδες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εξέλιξη στο σχήμα τους. Οι διαφορές 
που μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αυτού του είδους τα αγγεία, π.χ. σε όσα προέρχονται από την Αγο
ρά των Αθηνών και την Κόρινθο, θα πρέπει να θεωρηθούν γνιυρίσματα τιυν διαφορετικών εργαστηρίων 
περισσότερο και λιγότερο της εποχής τους. Οι λοπάδες της Ακάνθου θα πρέπει μάλλον να τοποθετη
θούν όλες στον 4ο αιώνα π.Χ. Μόνον η με αριθ. 710 από τον τάφο 1467 τοποθετείται σίγουρα στο τε- 909 910

909. Isler, Samos IV, αριθ. 608-621, πίν. 21, 22 (ιδιαίτερα τα με αριθ. 609, 610 που χρονολογούνται στα 560-550 π.Χ.).
910. Για την ονομασία, τη χρήση και τους τύπους τιυν αγγείων αυτών, Athenian Agora XII, σ. 227-228' Corinth VII, III, 

σ. 124 κ.ε.
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29. Μικροσκοπικός λύχνος από τον τάφο 1564.

λευταίο τέταρτο του αιώνα411, ενώ η με αριθ. 667 του τάφου 1334 μπορεί να χρονολογηθεί στο α' τέταρ
το, συγκρινόμενη με όμοιες από την Όλυνθο911 912.

Λυχνάρια

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνον τρία λυχνάρια βρέθηκαν στην ανασκαφή αυτή, γεγονός που δηλώνει ότι 
το συνηθισμένο αυτό είδος σε τάφους άλλων περιοχών δεν χρησιμοποιείται στην Άκανθο. Ο μικροσκο- 
πικός λύχνος 1048/Τ1564 (Σ χ έ δ. 29), που παρά το μικρό μέγεθος του χρησιμοποιήθηκε όπως δείχνουν 
τα ίχνη αιθάλης στο μυκτήρα, με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα της ταφής χρονολογείται στο γ' τέταρτο 
του 4ου αιώνα π.Χ.

Το λυχνάρι 1343/Ε311 δεν είναι βέβαιο αν είναι προϊόν ντόπιου εργαστηρίου. Πανομοιότυπη σκη
νή με μονομάχους υπάρχει σε λυχνάρια της Κορίνθου, οι μήτρες των οποίων όμως είναι πιθανόν να με
ταφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές του ελλαδικου χώρου. Το σχήμα913 και γενικότερα η μορφή του αγ
γείου το τοποθετούν στον 2ο αιώνα μ.Χ.914.

Το λυχνάρι 1051/Τ1580, αρκετά συμπληρωμένο, μπορεί να τοποθετηθεί στον 4ο αιώνα π.Χ. 

Μυροδοχεία

Το είδος αυτό των αγγείων είναι σπάνιο για το νεκροταφείο της Ακάνθου και δικαιολογημένα, εφ’ όσον 
στο ανασκαμμένο τμήμα του οι τάφοι της εποχής μετά τον 4ο αιώνα π.Χ. είναι ελάχιστοι9". Από τον τά
φο 1456 προέρχονται τα μυροδοχεία 722 και 723 που ανήκουν στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Το με αριθ. 
723 ανήκει στον τύπο του μυροδοχείου-αμφορίσκου με ψευδολαβές916 917 και το 722 είναι από τα πρωιμό- 
τερα παραδείγματα με διακόσμηση τύπου δυτικής κλιτύος9'7. Στον τύπο του αμφορίσκου ανήκουν και

911. Ο τάφος χρονολογείται με βάση τα αργυρά τετράδραχμα Αλεξάνδρου. Βλ. ο. 86.
912. Olynthus XIII, πίν. 203, αριθ. 618, 619, σ. 318.
913. Ανήκει στον τύπο XXVII του Broneer (Corinth IV, II, σ. 90 κ.ε.).
914. Τα λυχνάρια αυτού του τύπου εξάγονταν από την Κόρινθο σε πολλε'ς περιοχές και γρήγορα τα μιμήθηκαν πολλά ντόπια 

εργαστήρια (Corinth IV, II. σ. 94).
915. Για τα μυροδοχεία γενικά, βλ. Η.Α. Thompson, Hesperia 3 (1934), σ. 472 κ.ε.· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, 

σ. 123-129· L. Forti, RendNap 37 (1962), σ. 143-157' Κ. Τσάκος, ΑΑ 32 (1977) Μελέται, σ. 345-347. 409-413· Ν. Καλτσάς, ΑΑ 38 
(1983) Μελέτες, σ. 56-63' V. Anderson, AJA 91 (1987), σ. 196 κ.ε.

916. Για όμοια μυροδοχεία με το 723, βλ. Kerameikos IX, αριθ. 358.1, πίν. 67· Μ. Τσιμπίδη-Αυλωνίτου, Μακεδονικά 25 
(1985/86), πίν. 5α, σ. 137· Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, πίν. 16, αριθ. Π 1260.

917. Για την κατηγορία της δυτικής κλιτύος, βλ. Η.Α. Thompson, Hesperia 3 (1934), σ. 438-447· G. Kopeke, AM 79 (1964), σ. 82- 
84· I.R. Metzger, Die hellenistische Keramik in Eretria. Eretiia II, Βέρνη 1969, σ. 18-20· B. Πατσιαδά,ΑΑ 38 (1983) Μελέτες, σ. 105 κ.ε.



άλλα δυο μυροδοχεία, τα 843/Ε312 και 1027/Τ1534, που μπορούν να χρονολογηθούν στην ίδια εποχή 
ή στη στροφή προς τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ το 1010 του τάφου 1498 θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σει
ρά των μυροδοχείων του 3ου προς τον 2ο αιώνα π.Χ., εντασσόμενο στα επιμήκη ατρακτόσχημα αγγεία 
του είδους.

Περίεργα ως προς το σχήμα τους είναι τα αγγεία 1024/Τ1527 και 1247/Τ1495 (Σ χέδ . 30). Το πρώ
το βρέθηκε μαζί με τη χύτρα 1023 που είναι χαρακτηριστική τον 2ο αιώνα π.Χ.1’1*. Το 1247 μπορεί πιθα
νόν να χρονολογηθεί στον 4ο αιώνα π.Χ. Τα δύο παραπάνω αγγεία εντάχθηκαν στην κατηγορία των μυ
ροδοχείων, γιατί, παρά τη διαφοροποίηση του σχήματός τους σε σχέση με τα γνιυστά παραδείγματα, εί
ναι τα μόνα αγγεία με τα οποία μπορούν να συσχετιστούν.

Οινοχόες

Δύο τριφυλλόστομες οινοχόες, οι 1521/Ε341 (Σ χέδ . 31) και 1546/Ε342, προέρχονται από κάποιο εγ- 918

918. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, σ. 122.
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32. Όλπες εγχώριων εργαστηρίων.

χώριο εργαστήριο. Έχουν το ίδιο σφαιρικό σώμα, βάση δισκόμορφη και πολύ κοντό και χοντρό λαιμό. 
Ο πηλός της οινοχόης 1521 είναι πορτοκαλέρυθρος, ακάθαρτος και περιέχει μίκα. Το πάνω μέρος του 
αγγείου καλύπτεται με αραιό θαμπό γάνωμα, που τοποθετήθηκε με τη μέθοδο της εμβάπτισης. Της οι- 
νοχόης 1546 ο πηλός είναι καστανός, ακάθαρτος. Δυστυχώς οι οινοχόες αυτές δεν ανήκουν σε τάφους 
και η χρονολόγησή τους γίνεται με μεγάλη επιφύλαξη. Παρόμοιου σχήματος οινοχόη από την Όλυνθο 
χρονολογείται στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.919, ενώ αττικές οινοχόες μελαμβαφείς αλ
λά αρκετά όμοιες στο σχήμα τοποθετούνται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.920, χρονολόγηση 
που προτείνεται και για τις δύο οινοχόες της Ακάνθου.

Η οινοχόη 717/Τ1443 (Σ χ έ δ. 31), που χρονολογείται με πιθανότητα στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. 
με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου, αποτελεί παράδειγμα απομίμησης αρχαίων σχημάτων από 
ντόπιο εργαστήριο.

Ό λπες

Οι όλπες 1019/Τ1525 και 1543/Ε343 (Σ χέδ . 32) προέρχονται από εγχώρια εργαστήρια αλλά έχουν 
διαφορετικά πρότυπα. Το κοντόχοντρο σώμα και η διάρθρωση της όλπης 1019 με την πλατιά επίπεδη 
βάση βρίσκουν τα παράλληλό τους σε όλπες από την Ανατολική Ελλάδα και ειδικότερα τη Σάμο στο α' 
μισό του 6ου αιώνα π.Χ.921, ενώ η με αριθ. 1543 μιμείται στο σχήμα τις αττικές όλπες του α' τετάρτου του 
5ου αιώνα π.Χ.922.

919. Olynthus XIII, αριθ. 256, πίν. 147.
920. Athenian Agora XII. πίν. 6, αριθ. 117, 118.
921. Α. Furtwängler, AM 95 (1980), πίν. 45, αριθ. 10 και ll· Boardman - Hayes, Tocra II, αριθ. 2074, πίν. 18 (όλπη που θεω

ρείται σαμιακή).
922. Athenian Agora XII, πίν. 13, αριθ. 274.
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33. Πινάκιο Ε313. 34. Πυξίδα από τον τάφο 1664.

Πινάκιο (Σ χ έ δ. 33, Π ί ν. 220α)

Το πινάκιο 1277/Ε313 πιθανόν έχει τα πρότυπά του στην Ανατολική Ελλάδα. Ο πηλός του είναι καστα
νός με πυρήνα γκρίζο. Η επιφάνεια είναι άβαφη και φέρει μόνον εσωτερικά διακόσμηση από ομόκε
ντρους πλατείς ταινιωτούς κύκλους από καστανό χρώμα.

Πυξίδα (Σ χέδ . 34, Π ίν. 159ζ)

Τυπικό παράδειγμα προσπάθειας πιστής μίμησης κορινθιακού αγγείου'2' είναι η πυξίδα 1090 του τά
φου 1664. Ο πηλός είναι καστανός, ακάθαρτος και περιέχει μίκα. Το γάνωμα που χρησιμοποιήθηκε για 
τη διακόσμηση είναι πορτοκαλί. Στο εσωτερικό του αγγείου γάνωμα υπάρχει στον πυθμένα και το πά
νω μισό του σώματος. Εξωτερικά, η διακόσμηση αποτελείται από συστάδες οριζόντιων γραμμών και 
δύο ταινίες. Στο μέσον περίπου του σώματος υπάρχουν δύο οριζόντιες σειρές στιγμών και κάτω από το 
χείλος μια ζιγκ ζαγκ γραμμή. Κορινθιακές πυξίδες αυτού του τύπου με γραμμική διακόσμηση εμφανί
ζονται από την ύστερη πρωτοκορινθιακή περίοδο923 924 925 926 927. Η πυξίδα 1090 τοποθετείται στο α' τέταρτο του 6ου 
αιώνα π.Χ.1’25.

Σκύφοι με «γεωμετρική» διακόσμηση

Τα δύο όστρακα που προέρχονται από αγγεία της κατηγορίας αυτής διαφέρουν μεταξύ τους92". Το τμή
μα σκύφου 1147 (Π ί ν. 168γ), που βρέθηκε στον τάφο 1702 μαζί με άλλα δύο αγγεία τα οποία χρονολο
γούνται στο α' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., είναι περισσότερο γνωστό ως προς το σχήμα του με το σα
φώς διαμορφωμένο και αρκετά εξέχον χείλος και είναι καμωμένο από καστανό-κόκκινο πηλό1'27. Το 
όστρακο 1484/Ε324 (Π ίν. 219α) βρέθηκε στην επίχωση του οικοπέδου 49. Ο πηλός του είναι γκρίζος, 
πολύ σκληρός, που θυμίζει τα ιωνικά διιυυΙιυΓΟ, και το χείλος του είναι αρκετά μικρότερο και όχι τόσο

923. Για απομιμήσεις κορινθιακοί αγγείων στα εργαστήρια της Ρόδου, βλ. Α. Αρχοντίδου-Αργύρη,Α/Ι 32 (1977) Μελε'ται, 
σ. 267-270.

924. Payne, NC, σ. 273, αριθ. 55.
925. Για ανάλογα κορινθιακά παραδείγματα, βλ. σ. 143, αριθ. 1090/Τ1664.
926. Για τους σκάφους αυτούς, βλ. Μ. Τιβε'ριος, ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 615 κ.ε„ όπου συγκεντρωμε'νη η προηγούμενη βι

βλιογραφία.
927. Ό.π„ σ. 616.
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γωνιώδες όσο του προηγούμενου. Τα δύο αγγεία έχουν παραχθεί σε διαφορετικά, πιθανόν, εργαστή
ρια. Το 1147 θα πρέπει να προέρχεται από κάποιο ντόπιο εργαστήριο, αφού η ομοιότητά του με παρό
μοιους σκύφους από τον βορειοελλαδικό χώρο423 είναι πολύ μεγάλη και πιθανόν ένας μεγάλος αριθμός 
από αυτούς να είναι ντόπιας παραγωγής1'24. Η ανεύρεσή του σε τάφο μαζί με αγγεία του α' τετάρτου του 
6ου αιώνα π.Χ.430 βοηθάει στη χρονολόγησή του στην ίδια εποχή ή λίγο νωρίτερα, προς τα τέλη του 7ου 
αιώνα π.Χ. Το όστρακο 1484 θα πρέπει μάλλον να αποσυσχετιστεί από τα εργαστήρια της Βόρειας Ελ
λάδας. Πιθανόν προέρχεται από κάποιο νησιωτικό ή της Ανατολικής Ελλάδας.

Σκυφοειδής κρατήρας

Το θραύσμα 1028/Τ1679 (Π ίν. 161δ) ανήκει σε σκυφοειδή κρατήρα που προέρχεται από κάποιο εργα
στήριο της Χαλκιδικής431 με επιδράσεις νησιωτικές ή ιωνικές. Ο πηλός του είναι καστανός, ακάθαρτος 
με μίκα και το γάνωμα της διακόσμησης432 και της εσοπερικής επιφάνειας είναι σκούρο καστανό, θα
μπό. Χρονολογείται πιθανόν στο β' μισό του 7ου ακόνα π.Χ.

Φιαλίδια (Σ χέδ . 35)

Τα φιαλίδια που αναφέρονται παρακάτω, σχεδόν στο σύνολό τους, αποτελούν απομιμήσεις των αττι
κών. Το χρώμα του πηλού ποικίλλει -άλλοτε είναι κόκκινο ή καστανό και άλλοτε γκριζωπό-, ενώ το γά
νωμα είναι πάντοτε θαμπό με χρώμα καστανό-κόκκινο ή μαύρο. Το προτιμότερο είναι το φιαλίδιο 
743/Τ1355. Ακριβή παράλληλα δεν βρέθηκαν, αλλά μπορεί να συγκριθεί κάπως με το φιαλίδιο Ρ 21 905 
της Αγοράς των Αθηνών433. Με βάση πάντως το αττικό φιαλίδιο 742 και την πλημοχόη 741, που βρέθη
καν στον ίδιο τάφο, μπορεί να χρονολογηθεί στο β' τέταρτο του 5ου αιοινα π.Χ. Το αγγείο 760/Τ1349, 
συγκρινόμενο ως προς το σχήμα του με παρόμοια από την Αττική434 και την Κόρινθο43", τοποθετείται στα 
μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Στο α' μισό του ίδιου αιώνα ανήκει το φιαλίδιο 1283/Ε316 από γκρίζο πηλό 
που αποτελεί και αυτό απομίμηση αττικών προτύπων436, ενώ στο τελευταίο τέταρτο μπορούν να χρονο
λογηθούν τα αγγεία 750/Τ1395,1282/Ε315 και 1532/Ε344.

Στον τύπο των φιαλιδίων με σώμα σε μορφή εχίνου (εοΙύηι^δοννΒ)43' ανήκουν τα αγγεία 720, 721 
και 1550, που προέρχονται από τον τάφο 1456 και χρονολογούνται στο γ' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. 
Σύγχρονο με αυτά είναι και το φιαλίδιο 825/Ε314, ενώ το 1050/Τ1575 μπορεί να χρονολογηθεί στο τε
λευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Χύτρες (Σχέδ.  36)

Τα αγγεία, που στην ορολογία της ελληνιστικής κεραμικής ονομάζονται τελευταία αρυτήρες438 και συ- 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938

928. Για ορισμένα παραδείγματα από τον βορειοελλαδικό χώρο, βλ. ο. 152, υποσημ. 409, 410.
929. Μ. Τιβέριος,ΑΕΜΘ 3 (1989), ο. 620.
930. Πρόκειται για το κύπελλο 1145/Τ1702 και την κοτυλίσκη 1146/Τ1702, η οποία χρονολογείται στη μέση κορινθιακή πε

ρίοδο.
931. Παρόμοιας τεχνοτροπίας αγγεία έχουν βρεθεί στην Όλυνθο. Πρόκειται για τα λεγάμενα «προπερσικά»· Olynthus V, σ. 

15-63, πίν. 9-44’ Olynthus XIII, σ. 45-52, πίν. 1-10.
932. Για παρόμοια διακοσμητικά θέματα, πρβλ. τον πιθαμφορέα από τη Μένδη (I. Βοκοτοπούλου, ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 

423, εικ. 15).
933. Athenian Agora XII, πίν. 34, αριθ. 916.
934. Ό.π., πίν. 34, αριθ. 906, 911· Kerameikos IX, αριθ. 221.2, πίν. 59, αριθ. 190.1,117.23, πίν. 82.
935. Corinth XV, III, πίν. 72, αριθ. 1958.
936. Athenian Agora XII, πίν. 34, αριθ. 901-903.
937. Για τον τύπο και την εξέλιξή του, βλ. Corinth VII, III σ. 29 κ.ε., πίν. 2 και πίν. 43, αριθ. 20. Πρβλ. επίσης Athenian Agora 

XII, αριθ. 832, πίν. 33.
938. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, σ. 120 κ.ε.
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35. Φιαλίόια εγχώριων εργαστηρίων.
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36. Χύτρες εγχώριων εργαστηρίων.
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νεχίζουν μια παράδοση αρκετών αιώνων, είναι από τα πιο συνηθισμένα αγγεία καθημερινής χρήσης 
και έχουν βρεθεί σε όλες τις ελληνικές περιοχές από τον 6ο αιώνα π.Χ. Στην περίπτιοση των αγγείων της 
Ακάνθου χρησιμοποιείται ο όρος χύτρα”1', ακόμη και για τα μικρά αγγεία αυτού του σχήματος, αφού πέ
ντε τουλάχιστον από αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί για βρασμό, όπως δείχνουν τα έντονα ίχνη αιθάλης στο 
κάτω μέρος του σώματος και στην πλευρά απέναντι από τη λαβή, λεπτομέρεια που εκτός των άλλων δη
λώνει ότι το αγγείο δεν τοποθετούνταν στη φωτιά με υποστήριγμα αλλά «χωνόταν» στα κάρβουνα, όπου 
και στερεωνόταν εφ’ όσον δεν είχε βάση.

Η χρονολόγηση των αγγείων αυτοόν είναι δύσκολη λόγω της αργής εξέλιξης του σχήματος. Από τα 
δώδεκα αγγεία της Ακάνθου με βεβαιότητα χρονολογούνται μόνον έξι, Οι χύτρες 1043 και 1044 του τά
φου 1564 με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα τοποθετούνται γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., το ίδιο 
και η με αριθ. 656 του τάφου 1332 με βάση τα δύο φιαλίδια και τα αρυβαλλοειδή ληκύθια της ταφής. Στο 
τελευταίο τέταρτο του ίδιου αιώνα μπορούν να χρονολογηθούν οι χύτρες 708 και 709 του τάφου 1467 
από τα νομίσματα του Αλεξάνδρου που χρονολογούν και την ταφή στην εποχή αυτή. Η χύτρα 
1347/Τ1430 με βάση τον κάνθαρο 1349 από την ίδια ταφή μπορεί να χρονολογηθεί στο γ' τέταρτο του 
4ου αιώνα π.Χ. Η χύτρα 1023/Τ1527 με τη γωνιώδη ακμή του ιύμου μπορεί να χρονολογηθεί στον 2ο αι
ώνα π.Χ.939 940. Η χύτρα 1293/Ε319 που ανήκει ως προς τη διακόσμηση σε μια ιδιαίτερη ομάδα που συνα- 
ντάται στις περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας941 πιθανόν μπορεί να τοποθετηθεί χρονολογικά 
στον 5ο αιώνα π.Χ.942.

939. Για το σχήμα, τη χρήση και την ονομασία των αγγείων αυτών, βλ. Athenian Agora XII, o. 224 κ.ε.
940. Δρούγου - Τουράτσογλου, Τάφοι Βέροιας, σ. 122, παραλλαγή Β.
941. Μία τουλάχιστον όμοια έχει βρεθεί στα Άβδηρα, όπως με πληροφόρησε η συνάδελφος κ. Ε. Σκαρλατίδου, την οποία και 

ευχαριστώ για την πληροφορία.
942. Χύτρες με παρόμοια διακόσμηση έχουν βρεθεί στην Όλυνθο, τις οποίες ο Robinson κατατάσσει στα ολυνθιακά «προ- 

περσικά» αγγεία. Olynthus XIII, σ. 210, αριθ. 265-267, πίν. 148. Ένα τέτοιο αγγείο, πάλι από την Όλυνθο, περιείχε θησαυρό νο
μισμάτων του 5ου αι. π.Χ. (Πέρδικα, Σκιώνης, Ακάνθου). Βλ. Olynthus IX, σ. 179, πίν. 24, 3.
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ΚΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΟΜΕΣ

Οι πήλινες προτομές943 μπορούν να διαχριθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν αυτές που 
έχουν τη μορφή μάσκας1'44, όπου παριστάνεται το κεφάλι μόνον της μορφής, και στη δεύτερη οι προτο
μές με μπούστο945. Οι προτομές της πρώτης κατηγορίας χρονολογούνται με βάση και τα υπόλοιπα κτε- 
ρίσματα των τάφων στους οποίους βρέθηκαν στα τέλη του 6ου και στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., 
αλλά όλων οι τύποι είναι δημιουργίες του 6ου. Στον πολύ γνωστό τύπο, που γενικά θεωρείται ροδια- 
κός94\  ανήκει η προτομή 949/Τ1427, παραδείγματα της οποίας έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία του ελλα- 
δικού χώρου947. Πιθανόν από κάποιο εργαστήριο της Βόρειας Ελλάδας προέρχονται οι προτομές 
1111/Τ1427 και 1112/Τ1427948. Η προτομή 1113 του ίδιου τάφου, που μπορεί να ερμηνευτεί ως απεικό
νιση μιας θεότητας της γονιμότητας, πιθανόν Αφροδίτης949 950 εξαιτίας των συμβόλων που κρατάει9ΜΙ, μπο
ρεί να αποδοθεί σε κάποιο εργαστήριο της Ανατολικής Ελλάδας.

Από επιδράσεις εργαστηρίων της Κεντρικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται ο τύπος της μικρής προτο
μής 950/Τ1427, που πιθανόν να είχε κατασκευαστεί σε κάποιο ντόπιο εργαστήριο, μιμούμενη πρότυπα 
βοιωτικά951. Όλες οι παραπάνω προτομές βρέθηκαν στον τάφο 1427, ο οποίος χρονολογείται στη δεκα
ετία 490-480 π.Χ.952 953 954. Η προτομή 1150 του τάφου 1485 μπορεί να ενταχθεί στον τύπο A4/a του Croissant 
και να αποδοθεί σε σαμιακό πιθανόν εργαστήριο, ενώ η 1151 από τον ίδιο τάφο θα πρέπει να είχε κα
τασκευαστεί σε εργαστήριο του Βόρειου Αιγαίου9'’4. Στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει

943. Για τις διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς σχετικά με την ερμηνεία των πήλινων προτομών και τη σχέ- 
ση τους με τις χθόνιες θεότητες, βλ. Croissant, Protomés, σ. 1 κ.ε.

944. Ό.π., σ. 16 κ.ε.
945. Ό.π., σ. 20 κ.ε.
946. Η άποψη αυτή τελευταία τείνει όλο και περισσότερο να εξαλειφθεί, αφού επιση μαίνεται ότι υπάρχουν πολλά τοπικά ερ

γαστήρια της Ανατολικής Ελλάδας που κατασκεύασαν όμοιου τΰπου προτομές. Croissant, Protomés, σ. 11-12. Τον τόπο αυτό 
προτομής, πάντως, ο Croissant (πίν. 36, αριθ. 95 και 96, σ. 161 κ.ε.) τον συσχετίζει με τις Κλαζομενε'ς (τύπος G3a).

947. Για ορισμένα παραδείγματα, βλ. σ. 69, αριθ. 949/Τ1427.
948. Ακριβή παράλληλα για την προτομή 1111 δεν επισημάνθηκαν βιβλιογραφικά. Σχετικούς κοντινά με την 1112 προτομή 

παραδείγματα, βλ. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2471b, πίν. 116 και Olynthus XIV, πίν. 6, αριθ. 5, 6.
949. Για τη σχέση του περιστεριού με την Αφροδίτη και την ανατολική θεά της γονιμότητας, βλ. L. Deubner, Attische Feste, 

Βερολίνο 1959, σ. 215· Κ. Κώστογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της παριανής πλαστικής τον 5ου αιώνα π.Χ., Θεσσαλονίκη 1979, 
σ. 113 κ.ε.· Ε. Simon, Die Götter der Griechen, Μόναχο 1980, σ. 234, 239, 252.

950. Στο δεξί χέρι η θεά κρατάει καρπό που δεν αναγνωρίζεται εξαιτίας της σχηματικής απόδοσης. Κατά πάσα πιθανότητα 
πρόκειται για ρόδι.

951. Για τις σχέσεις των προτομών αυτού του τύπου με τα εργαστήρια της Κορίνθου, της Βοιωτίας και της Αττικής, βλ. 
Croissant, Protomés, σ. 346 κ.ε.

952. Βλ. σ. 72.
953. Croissant, Protomés, σ. 40, πίν. 4, αριθ. 6.
954. Για τον τρόπο απόδοσης της κόμης με βαθιές αυλακιόσεις, πρβλ. ανάλογες προτομές από την περιοχή του Δούναβη 

(Kobylina III-IV, πίν. 39, αριθ. 4, πίν. 46, αριθ. 1 ).
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η προτομή 772 του τάφου 1359, ενώ η 1244/Ε351 στο α' μισό του 5ου. Και οι δυο προέρχονται από ντό
πια εργαστήρια'"5.

Οι προτομές της δεύτερης κατηγορίας, με μποΰστο, είναι αρκετά μεταγενέστερες. Οι τέσσερις από 
αυτές ανήκουν στον τύπο της μορφής που φέρει τα χέρια στο στήθος κρατώντας άνθος955 956. Οι προτομές 
1157, 1158 και 1159 από τον τάφο 1563 χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.957 και προ
έρχονται από ντόπιο εργαστήριο. Σε μια παραλλαγή του ίδιου τύπου ανήκει η προτομή 1166/Ε352, που 
παριστάνει την Άρτε μη με πέπλο να κρατάει στην αγκαλιά της ένα ζαρκάδι958, και αυτή ντόπιου εργα
στηρίου. Η προτομή 1154/Τ1494 ανήκει σε έναν δεύτερο τύπο του 4ου αιώνα π.Χ.959 γνωστό από πολλές 
περιοχές της Ελλάδας.

ΕΙΔΩΛΙΑ 

Ένθρονες θεές
Από τους πιο διαδεδομένους τύπους ειδωλίων της αρχαϊκής και της πρώιμης κλασικής εποχής ο τύπος 
της ένθρονης θεάς αντιπροσωπεύεται εδώ από δεκαέξι παραδείγματα. Τα ανασκαφικά συμφραζόμε- 
να, για όσα προέρχονται από τάφους, βοηθούν σημαντικά τόσο στην ασφαλέστερη χρονολόγηση όσο 
και στην κατανόηση της εξέλιξης του τύπου. Μπορεί κανείς έτσι να παρακολουθήσει τις αλλαγές από 
τα πρώιμα παραδείγματα, που παρουσιάζουν μορφές στιβαρές, ογκώδεις και βαριές, σε πιο ραδινές 
και λεπτοκαμωμένες. Ο τύπος, ωστόσο, παραμένει αμετάβλητος και η μορφή παριστάνεται πάντοτε με 
τα χέρια ακουμπισμένα πάνω στα γόνατα. Οι διαφοροποιήσεις στα εξωτερικά στοιχεία, που υπάρχουν 
από τα πρώιμα παραδείγματα και σχετίζονται κατά πάσα πιθανότητα με την ερμηνεία των μορφών, μας 
επιτρέπουν να διακρίνουμε τρεις παραλλαγές του τύπου: 
α. μορφές με στεφάνη και καλύπτρα, 
β. μορφές με πόλο και καλύπτρα,
γ. ειδώλια όπου διαφοροποιείται η μορφή του θρόνου, το ερεισίνωτο του οποίου απολήγει σε «πτερύγια».

Στην πρώτη παραλλαγή του τύπου, που είναι δημιούργημα των εργαστηρίων της Ανατολικής Ελ
λάδας960, τα παλαιότερα παραδείγματα είναι τα ειδώλια 1163 του τάφου 1632 και 782 του τάφου 1457, 
χρονολογούμενα το πρώτο στο α' τέταρτο και το άλλο στο β' τετάρτο του 6ου αιώνα π.Χ.961. Στο επόμε
νο χρονολογικά παράδειγμα 780/Τ1474, του γ' τετάρτου του ίδιου αιώνα, μπορεί κανείς πια να παρα
κολουθήσει την απώλεια όγκου στις πλάτες, το λαιμό και στο κεφάλι της μορφής. Στο τελευταίο τέταρ
το του 6ου αιώνα π.Χ. μπορούν να τοποθετηθούν τα ειδώλια 1161/Ε346, 1162/Τ1621 και 1155/Τ1531, 
ενώ στις αρχές του 5ου αιώνα τα ειδώλια 1114/Τ1427 και 1167/Ε347. Το ειδώλιο 1160 του τάφου 1577

955. Όμοιες με την αριθ. 1244/Ε351 προτομές έχουν βρεθεί στην Όλυνθο. Olynthus IV, αριθ. 91, 271, 274, πίν. 14, 24, 25' 
Olynthus XIV, αριθ. 83, πίν. 36.

956. Για τον τΰπο, βλ. Winter, Die Typen I, o. 178, αριθ. 4.
957. Τις προτομές αυτού του τύπου ο Blinkenberg τις τοποθετεί μετά το 400 π.Χ. (Lindos I, αριθ. 3120, σ. 727, πίν. 147). Η χρο

νολόγηση των προτομών της Ακάνθου στο α' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. ενισχύεται και από τα μελαμβαφή αγγεία του τάφου 1563 
που συνυπάρχουν με αυτές και χρονολογούνται στην εποχή αυτή. Βλ. σ. 115.

958. Για πήλινα ειδώλια Άρτεμης με ζαρκάδι, βλ. LIMC II, λ. Άρτεμις σ. 664 κ.ε., αριθ. 564-589 (L. Kahil). Για τον τύπο των 
προτομών γυναικών που κρατούν ζωάκια ή πουλιά, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 250, αριθ. 2,7- Higgins, BMC I, αριθ. 1075, πίν. 147 
(από την Όλυνθο). Ζαρκάδι επίσης κρατάει και η μορφή σε θραύσμα προτομής από την Όλυνθο (Olynthus V, αριθ. 69, πίν. 12, 
σ. 20), ενο) στην προτομή στο Olynthus XIV, πίν. 31, αριθ. 61 η μορφή κρατάει λαγουδάκι.

959. Βλ. σ. 96, αριθ. 1154/Τ1494.
960. Για τον τύπο του ειδωλίου, βλ. Winter, Die Typen I. σ. 43, αριθ. 2- Mollard-Besques, Catalogue I. αριθ. Β 329, πίν. XXXV- 

Higgins, BMC I, αριθ. 65, πίν. 15- Higgins, Teiracottas, πίν. 24B· Olynthus VII, αριθ. 206,207, πίν. 26" Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 
2129, πίν. 96· Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 38-40, πίν. 98.

961. Τα αγγεία του τάφου 1632 χρονολογούνται από τα τέλη του 7ου έως και το α' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. (το κύπελλο 1127 
στα τέλη του 7ου-αρχές του 6ου αι. π.Χ., ο αρύβαλλος 1126 στη μέση κορινθιακή περίοδο). Βλ. σ. 131, Τ1632.
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με τη φανερή ραδινότητα και τις ελαφρές αναλογίες της μορφής μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα μέ
σα του 5ου αιώνα π.Χ.962.

Από τη δεύτερη παραλλαγή της μορφής με πόλο963 έχουμε ένα μόνον ειδώλιο, το με αριθ. 779 του 
τάφου 1474, που χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., ενο5 η τρίτη964 δεν αντιπροσωπεύεται 
από κανένα παράδειγμα της αρχαϊκής εποχής. Το μοναδικό ειδώλιο αυτής της παραλλαγής, το 
794/Τ1357, σύμφωνα και με τα υπόλοιπα κτερίσματα της ταφής χρονολογείται στο α' τέταρτο του 4ου 
αιιυνα π.Χ. και δείχνει την επιβίωση του τύπου από την αρχαϊκή εποχή έως τον 4ο αιώνα π.Χ.965. Το ει- 
διόλιο είναι μάλλον ντόπιας παραγωγής βασισμένο σε αττικά πρότυπα.

Στον τύπο της ένθρονης πεπλοφόρου, πιθανόν αττικού εργαστηρίου966, ανήκει και το ειδώλιο 
1169/Ε349, που χρονολογείται στο α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Το ειδώλιο 1168/Ε348 εντάσσεται και αυ
τό στην κατηγορία των ένθρονων μορφών και ειδικότερα στον τύπο της ένθρονης κουροτρόφου967.

Ό ρθια γυναικεία ειδώλια

Στον τύπο της μορφής που κρατάει καρπό ή άνθος και ανασύρει το χιτοίνα968, η καταγωγή του οποίου 
ανάγεται σε ιωνικά εργαστήρια, ανήκουν τα ειδώλια 1152 του τάφου 1485, ο οποίος μπορεί να χρονο
λογηθεί στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., και το 1156 του τάφου 1560, το οποίο τοποθετείται γύρω 
στα μέσα του ίδιου αιώνα969. Τα υπόλοιπα πέντε ειδώλια όρθιων μορφών (791, 793, 795-797) προέρχο
νται από τον τάφο 1357 και μπορούν να θεωρηθούν ροδιακής προέλευσης. Τα με αριθ. 791 και 795 
ανήκουν στον τύπο της τυλιγμένης στο ιμάτιο μορφής με το αριστερό χέρι στη μέση και το δεξί στο στή
θος970, που θυμίζει τον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας971. Σε μια παραλλαγή του ίδιου τύπου ανήκει 
το ειδώλιο 796972.

962. Παρόμοια ειδοόλια από τη Λίνδο ο Blinkenberg τα κατατάσσει στην ομάδα των «καθιστιύν γυναικών με λεπτές αναλο
γίες» (Lindos I, αριθ. 2202-2203, σ. 534, πίν. 101). Πρβλ. επίσης τα ειδώλια στα: Μυλωνάς, Δ NE Γ', πίν. 276, αριθ. 3Γ Boardman - 
Hayes, Tocia II, αριθ. Τ151, Τ152, πίν. 49· Leyenaar-Plaisier, Tenes cuites, αριθ. 184, σ. 91, πίν. 31.

963. Winter, Die Typen I, σ. 43, αριθ. 5- Thera II, σ. 25, αριθ. 9, εικ. 62' Higgins, BMC I, αριθ. 68-69, πίν. 13, 14' Blinkenberg, 
Lindos I, αριθ. 2120, σ. 514, πίν. 96' Boardman - Hayes, Tocra I, αριθ. 26-30, σ. 154, πίν. 97' Leyenaar-Plaisier, Tenes cuites, αριθ. 
142, πίν. 25' Σίνόος, αριθ. 254, 255, 394, 395 (Β. Μισαηλίδου). Για την ερμηνεία της μορφής, βλ. Η. Graillot, Le culte de Cybèle. 
Mère des dieta à Rome et dans l'empire romain, Παρίσι 1912, σ. 364.

964. Για την ερμηνεία της μορφής τουλάχιστον στην αρχαϊκή εποχή ως Αθηνάς, βλ. Higgins, BMC I, σ. 175, αριθ. 665' Ε. Paul, 
Antike Welt in Ton. Griechische und römische Tenakotten des Archäologischen Instituts in Leipzig, Λειψία 1959, σ. 62, αριθ. 2. Για 
τον τύπο του ειδωλίου, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 48, αριθ. 5' Breitenstein, Tenacottas, αριθ. 178' Mollard-Besques, Catalogue I, 
B 6, πίν. 2' Higgins, BMC I, αριθ. 655-657' Schürmann, Tenakotten, αριθ. 59, πίν. 13.

965. Για την επιβίωση του τύπου σε μεταγενέστερες εποχές, βλ. X. Μόρτζος, Το Ελληνικό ιερό Α στον Καστέλο,Απόόειξις 1 
(1985), πίν. 24, αριθ. Κ29, σ. 75. Για τον τύπο ειδωλίων ένθρονων μορφών της κλασικής εποχής που συνεχίζουν ως τον 4ο αι. π.Χ. 
και τα αρχέτυπά τους είναι αυτά των ειδωλίων της Ανατολικής Ελλάδας, βλ. Higgins, BMC I, αριθ. 121 για ένα παράδειγμα των 
αρχών του 5ου αι. π.Χ. και ένα άλλο (αριθ. 225) των μέσων του 5ου αι. π.Χ.

966. Για τον τύπο, βλ. Winter, D/e Typen I, σ. 72, αριθ. 9 καισ. 73, αριθ. Γ Olynthus VII, αριθ. 216-218, πίν. 27' Margreiter,H/í- 
Àgina II, 3, πίν. 12, αριθ. 176, 177.

967. Winter, Die Typen I, σ. 142, αριθ. Γ Olynthus VII, αριθ. 249, πίν. 31, αριθ. 252-253, πίν. 32' Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 
2946, πίν. 136' Price-Hatzisteliou, Kourotrophos, σ. 35.

968. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 102, αριθ. 4· Higgins, BMC I, σ. 63, αριθ. 116, πίν. 22.
969. Winter, Die Typen I, σ. 178, αριθ. 4' Blinkenberg, Lindos I, σ. 105, αριθ. 2271, 2272, πίν. 105' Higgins, BMC I, σ. 85, αριθ. 

220, πίν. 38.
970. Τα ειδώλια αυτού του τύπου ο Blinkenberg τα τοποθετεί μετά το 400 π.Χ. (Lindos I, σ. 718 κ.ε., αριθ. 3069, πίν. 144).
971. Winter, Die Typen II, σ. 13, αριθ. 1-3' Berger, Sammlung Ludwig II, αριθ. 148 (μεταγενέστερο παράδειγμα) με τη σχετική 

βιβλιογραφία. Γ ια τον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας σε ειδώλια, βλ. G. Kleiner, Tanagrafiguren. Untersuchungen zur hellenisti
schen Kunst und Geschichte, Βερολίνο 1942, o. 105 κ.ε.

972. Η πτυχολογία του ιματίου είναι ίδια με αυτή των ειδωλίων αριθ. 3065 και 3067 της Λίνδου, τα οποία ο Blinkenberg κα
τατάσσει στην ομάδα που παριστάνει γυναίκα να ανασύρει το ιμάτιο με το δεξί χέρι (Lindos I, πίν. 143,144, σ. 717 κ.ε.).
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Στον τύπο της κουροτρόφου η οποία κρατάει στον ώμο μια παιδική μορφή -συνήθως ερμηνεύονται 
ως Δήμητρα και Κόρη"7 -  ανήκει το ειδιύλιο 792 από τον ίδιο τάφο. Σχετικά σπάνιος είναι ο τύπος του 
ειδωλίου 793 που παριστάνει μια πεπλοφόρο μορφή να κρατάει στο κεφάλι ένα είδος πόλου ή καλάθου 
σκεπασμένου με ύφασμα, το οποίο φθάνει έως κάτω973 974. Στο μπροστινό μέρος του πόλου υπάρχει ανά
γλυφη παράσταση μιας εισόδου κτιρίου από την οποία διακρίνεται μια μορφή-άγαλμα. Τρία όμοια ει
δώλια προέρχονται από τη Λίνδο975, τα οποία ο ΒΠηλεηόυ^ θεωρεί ντόπιας παραγωγής και τα συσχε
τίζει με γαμήλια δώρα976.

Ειδώλιο ντυμένου κούρου

Έ να μόνον παράδειγμα του γνωστού τύπου του ντυμένου κούρου βρέθηκε (1537 από τον τάφο 1542), 
το οποίο προέρχεται από εργαστήριο της Ανατολικής Ελλάδας, πιθανόν της Σάμου977.

Παιδικά ειδώλια

α. Ό ρ θ ι α
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ειδώλια 798/Τ1467 και 801/Ε359. Το πρώτο, μάλλον ντόπιου εργα
στηρίου, ανήκει σε έναν απλό τύπο και μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ.978, ενώ το 801/Ε359 ανήκει στον τύπο του κοριτσιού που κρατάει σακούλι -υποτίθεται με αστραγά
λους- και ίσως προέρχεται από τη Βοιωτία ή είναι από ντόπιο εργαστήριο αντιγράφοντας κάποιο βοι- 
ωτικό πρότυπο979.

β. Κ α θ ι σ τ ά
Από τα έξι ειδώλια αυτής της κατηγορίας, τα δύο παριστάνουν παιδικές μορφές που κάθονται κατάχα
μα. Πρόκειται για τα ειδώλια 684/Ε357 και 685/Ε358 που ανήκουν σε έναν κοινότατο τύπο του 5ου αι
ώνα π.Χ., ο οποίος συναντάται περισσότερο στην κυρίως Ελλάδα, αλλά παραδείγματά του έχουν βρε
θεί σε πολλές περιοχές980. Τα δύο προαναφερθέντα ειδώλια είναι ντόπιου εργαστηρίου, ίσως της Ολύν- 
θου981, των μέσων του 5ου αιιύνα π.Χ., που πιθανόν βασίστηκαν σε βοιωτικά πρότυπα.

973. Blinkenberg, Undos I, σ. 702, αριθ. 2987, 2988, πίν. 139’ Winter, Die Typen I, σ. 143, αριθ. 1, σ. 144, αριθ. 6' Mollard- 
Besques, Catalogue II, πίν. 5b, σ. 5-6' Higgins, Terracottas, σ. 62, πίν. 25Ό· ΑΔ 18 (1963) Χρονικά, πίν. 27· Orsi, Camarina, αριθ. 
618, πίν. XII’ Kobylina III-IV, πίν. 5, αριθ. 3. Για τη λατρεία της Δήμητρας Κουροτρόφου, βλ. Price-Hatzisteliou, Kourotrophos, 
σ. 190.

974. Winter, Die Typen, I, σ. 158, αριθ. 1-2' Higgins, Tenacottas, πίν. 25Β. σ. 62.
975. Blinkenberg, Lindos, I, αριθ. 3014-3016, σ. 707, πίν. 140.
976. Παρόμοιου τύπου ειδώλια ε'χουν επίσης βρεθεί στο σπήλαιο του Πανός στην Ελευσίνα (ΑΔ 16 (1960) Χρονικά, πίν. 42β, 

σ. 55) και στις Αλε'ς (Goldman - Jones, Terracottas, σ. 395, αριθ. 12, 13, 14, Group Ε, πίν. VIII).
977. Higgins, BMC I, αριθ. 151, πίν. 30· Ε. Rohde, Griechische Terrakotten, Tübingen 1968, σ. 38, αριθ. 6b■ Σίνόος, αριθ. 251 

(Β. Μισαηλίδου) με βιβλιογραφία. Τα ειδώλια αυτά σχετίζονται με την πλαστική της Ανατολικής Ελλάδας και ιδιαίτερα με τους 
μαρμάρινους ντυμε'νους κούρους. Βλ. Ρ. Devambez, RA 1966, σ. 195· Ε. Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, 
Βερολίνο 1961, σ. 231 κ.ε.

978. Goldman - Jones, Terracottas, σ. 410, αριθ. V.j. 9, Group Η: Αναφέρεται ότι πιθανόν ο τύπος παριστάνει φιγούρα της 
Νέας Κωμωδίας. Για την κόμμωση, βλ. ό.π., πίν. XXIV, αριθ. V.h.4 (το κεφάλι της Ψυχής)· D.B. Thompson, Troy. The Terracotta 
Figurines of the Hellenistic period, Supplementary Monography 3, Princeton 1963, αριθ. 246.

979. Για τον τύπο, βλ. Schmaltz, Terrakotten, σ. 78, αριθ. 199, 200, πίν. 16. Για παράδειγμα ειδωλίου κοριτσιού με παρόμοιο 
σακούλι, αλλά καθιστά, βλ. R.A. Lunsingh Scheuleer, Grieken in het Klein. 100 antike terracotta 's, Άμστερνταμ 1986, αριθ. 34.

980. Higgins, BMC I, αριθ. 835-837, σ. 222-223, πίν. 115· Schmaltz, Terrakotten, σ. 103-107, πίν. 21-22· Orsi, Camarina, αριθ. 
1373.2, πίν. XCIII. Για τον τύπο αυτό, βλ. επίσης Th. Price-Hatzisteliou, BSA 64 (1969), σ. 98, τύπος I, πίν. 22, αριθ. 12. Για την 
άποψη ότι ο τύπος αυτός κατάγεται από την Αίγυπτο και ότι μέσω Φοινίκης, Κύπρου και Ρόδου διαδόθηκε στην κυρίως Ελλά
δα, βλ. Price-Hatzisteliou, BSA 64 (1969), σ. 96, και για την άποψη ότι πιθανόν είναι παραστάσεις των πεθαμένων αγοριών που 
αφιερώνονταν από τους γονείς τους σε ιερά, σ. 104 κ.ε.

981. Αρκετά όμοια παραδείγματα έχουν βρεθεί στην Όλυνθο, Olynthus VII, σ. 75-76, πίν. 36.
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Στον τΰπο του παιδιού που κάθεται σε θρόνο και έχει στα γόνατά του δίπτυχο ανήκει το ειδοόλιο 
800/Ε354982 983, ενοί στο με αριθ. 802/Ε355 το παιδί κάθεται σε δίφρο και κρατάει μπροστά στο στήθος κά
ποιο αντικείμενο με το δεξί χέρι. Τα ειδώλια αυτά μπορούν να χρονολογηθούν πιθανότατα στο α' μισό 
του 4ου αιώνα π.Χ.

Πολύ συνηθισμένος από τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά είναι ο τύπος τιυν σχεδόν ανακεκλιμένων αγο- 
ριών που κάθονται στο ένα πόδι και κρατούν στα χέρια τους αντικείμενα και ζώα''1”. Το ειδώλιο 803 από 
τον τάφο 1357, που μπορεί να χρονολογηθεί με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα στο α' τέταρτο του 4ου 
αιώνα π.Χ., παριστάνει καθιστά τον Αττη984, με το τυπικό ανατολίτικο κάλυμμα της κεφαλής, να κρατά
ει με το αριστερό χέρι πετεινό και με το δεξί τύμπανο985. Η παιδική μορφή στο ειδοόλιο 804/Ε356 κρα
τάει ένα τετράποδο.

Πλαστικά αγγεία

Στον πρώιμο τύπο πλαστικού αγγείου με τη μορφή κόρης, που ερμηνεύεται ως Αφροδίτη986, ανήκουν τα 
ειδώλια 783/Τ1457 και 784/Τ1412. Ο τύπος αυτός, που γενικά θεωρείται ροδιακός987, παρουσιάζει την 
κόρη να κρατάει το πουλί άλλοτε με το δεξί και άλλοτε με το αριστερό χέρι. Και τα δύο αγγεία της 
Ακάνθου ανήκουν στην πρώτη παραλλαγή, που καθώς φαίνεται είναι και η προτιμότερη988, και προέρ
χονται από εργαστήριο της Ανατολικής Ελλάδας, πιθανόν της Ρόδου.

Το πλαστικό αγγείο 1130/Τ1661 ανήκει στον τύπο των αγγείων με μορφή πτηνού, που εδώ ίσως 
πρόκειται για πάπια989. Όλα τα αγγεία αυτού του τύπου θεωρούνται ροδιακά. Η ανεύρεση του με αριθ. 
1130 μαζί με τον αρύβαλλο 1Θ81 συνηγορεί στη χρονολόγησή του στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Ειδώλια που απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή

Ανάμεσα στα κτερίσματα του τάφου 1427 υπάρχουν τέσσερα ενδιαφέροντα ειδοόλια που απεικονίζουν 
σκηνές από την καθημερινή ζωή και ειδικότερα εργασίες που έχουν σχέση με τα οικιακά990 991. Στο ειδώ
λιο 1118 μια μορφή γονατισμένη πλάθει ζυμάρι σε ένα κυκλικής μορφής σκαφίδι '91. Το σύμπλεγμα βρί
σκεται πάνω σε μια χαμηλή ορθογώνια βάση. Στο ειδώλιο 1119 δεν είναι απολύτως φανερό ποια εργα

982. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen II, σ. 124, αριθ. 2’ Mollard-Besques, Catalogue II, πίν. 134 c, d, f.
983. Olynthus VII, o. 74, αριθ. 280, 398, πιν. 36- Besques, Catalogue III, αριθ. D 372, πιν. 83, σ. 84.
984. Για τη λατρεία και την εικονογραφία του Αττη μπορεί κανείς να ανατρέξει στους εννε'α τόμους της σειράς CCCA. Ιδι

αίτερα για τον ελλαδικό χώρο, στη μελέτη του M.J. Vermaseren, The Legend ofAttis in Greek and Roman Art, CCCA II, Leiden 
1966, και ο ίδιος, Cybele and Attis. The Myth and the Cult. Λονδίνο 1977. Ο Άττης σπάνια παριστάνεται να κρατάει τον κόκορα 
όπως στο ειδώλιο της Ακάνθου (CCC4 VI, αριθ. 405, σ. 121, πίν. XCIX). Συνήθως παριστάνεται καβάλα στον κόκορα (CCC4 
VI, αριθ. 538, σ. 161, πίν. CXXXIX, αριθ. 575, σ. 165, πίν. CXL). Για άλλα ειδώλια με τον Αττη καβάλα στον κόκορα, βλ. LIMC 
III, λ.Αττις. αριθ. 293-295 (M.J. Vermaseren - Μ.Β. de Boer) και Kobylina, 1961, πίν. XV, αριθ. 1. Για Αττη που καταβάλλει κό
κορα, βλ. Kobylina, 1961, πίν. XV, αριθ. 2.

985. Για την ερμηνεία της μορφής ως Αττη συνηγορούν εκτός από τον ανατολικής προέλευσης σκούφο και τα δύο σύμβολα 
τα οποία κρατάει η μορφή, δηλαδή τον πετεινό, που είναι σύμβολο ερωτικό, και το τύμπανο που είναι το σύμβολο του Αττη και 
της Κυβέλης. Για τη σκηνογραφία γενικά του Αττη. βλ. LIMC III, λ. Άττις, σ. 22 κ.ε. (M.J. Vermaseren - Μ.Β. de Boer).

986. Για την ερμηνεία της μορφής ιος Αφροδίτης, βλ. Higgins, Terracottas, σ. 34-35" Μ.Ι. Maximova, Les vases plastiques dans 
l'antiquité. Παρίσι 1927, σ. 29.

987. Γ ια τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 42, αριθ. 3" Higgins, BMC I, αριθ. 57" Higgins, Terracottas, πίν. 14C" Boardman 
- Hayes, Tocra I, αριθ. 17-19, σ. 152-153, πίν. 96 και οι ίδιοι, Tocra II, αριθ. Τ91-Τ92, πίν. 38, σ. 76.

988. Boardman - Hayes, Tocra I, σ. 152-153.
989. Για τον τύπο, βλ. Clara Rhodos III, εικ. 106, σ. 115" Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2423, πίν. 113" Higgins, BMC I, αριθ. 100, 

101" Higgins, BMC II, αριθ. 1644-1645" Metzger, Fouilles de Xanthos IV, αριθ. 137,πίν. 30.
990. B.A. Sparkes,JHS 82 (1962), σ. 121-137, πίν. VII-VIII, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
991. Για την ερμηνεία της παράστασης με αναφορές σε πηγές και άλλα παραδείγματα, βλ. ό.π., σ. 127, πίν. VII 3-4 και 

VIII 1.
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σία εκτελεί η μορφή. Παρόμοια ειδιόλια από τη Βοιωτία ερμηνεύονται ως «ζαχαροπλάστες»992. Η πα
ράσταση, ωστόσο, σε μια βοιωτική λήκυθο με τις φάσεις παρασκευής ψωμιού βοηθάει στην ερμηνεία 
της σκηνής ως εργασίας ανακατέματος ζύμης993. Η τρίτη φάση της διαδικασίας παριστάνεται στο ειδώ
λιο 1120, με τη μορφή να κάθεται μπροστά στο φούρνο, μέσα στον οποίο υπάρχει ήδη το ψωμί που ψή
νεται'1'4. Η σκηνή αυτή είναι περισσότερο γνωστή από τις άλλες, όσον αφορά στον αριθμό των γνωστών 
παραδε ιγ μάτων995.

Λιγότερο γνωστός είναι ο τύπος του ειδωλίου 1121 με σκηνή λουτρού, όπου η μορφή κάθεται σε 
μπανιέρα και φέρει το χέρι στο πρόσωπο, σε κίνηση νιψίματος996. Το πιο πιθανόν είναι τα ειδώλια αυτά 
να είχαν εισαχθεί από τη Βοιωτία, όπου ανθούσε η παραγιυγή ηθογραφικών ειδωλίων από τα τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ. έως και το α' τέταρτο του 5ου997.

Διάφορα ειδώλια

Τα δύο ειδώλια σε μορφή ερμαϊκής στήλης 789/Τ1405 και 790/Τ1405 (Π ίν. 57β, γ) χρονολογούνται στο 
β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. με βάση τα δύο αγγεία που βρέθηκαν μαζί τους998. Ο τύπος αυτός999, γνω
στός από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χοίρου, χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ., αλλά τα ειδώλια 
της Ακάνθου μορφολογικά πλησιάζουν περισσότερο τα παραδείγματα που προέρχονται από την Ανα
τολική Ελλάδα1000 και θα πρέπει να είναι παραγωγές εργαστηρίων των περιοχών αυτών ή ντόπιων ερ
γαστηρίων με βάση ανατολικά πρότυπα.

Το ειδώλιο 683/Ε353, που παριστάνει τον Πάνα να παίζει σύριγγα1001 (Π ίν. 224α) και ανήκει σε 
έναν λιγότερο γνωστό τύπο, θα πρέπει να προέρχεται από ντόπιο εργαστήριο και μπορεί να χρονολο
γηθεί στα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Το ίδιο σπάνια είναι και η μορφή του ομοιώματος προσωπείου (799/Ε360, Π ίν. 225α) πιθανόν ντό
πιου εργαστηρίου1002. Ειδώλια καθιστών παπποσειληνοόν1003 έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές της Ελλά
δας1004. Το ειδώλιο 787 (Π ίν. 48α) του τάφου 1390 είναι ντόπιας παραγωγής με βάση πιθανόν βοιωτικά

992. Mollard-Besques, Catalogue I. σ. 21, αριθ. B120, Β121, πίν. XVI.
993. Στη λήκυθο αυτή (Sparkes, JHS 82 (1962), σ. 126, πίν. VII 2) παριστάνονται οι διαδοχικές φάσεις της παρασκευής ψω

μιού από το ζύμωμα έως το ψήσιμο στο φούρνο. Στην πρώτη φάση δύο γυναικείες μορφές ανακατεύουν τη ζύμη σε ένα παρό
μοιο δοχείο με όμοιους αναδευτήρες.

994. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 35, αριθ. 10, σ. 35, αριθ. 12. Για ομοίωμα φούρνου από την Αυλίδα, βλ. Higgins, 
BMC I, αριθ. 564. Φαίνεται πως αυτή η μορφή φούρνου ήταν γνωστή και συνηθισμένη στον ελλαδικό χοίρο. Αξίζει να αναφερ
θεί ότι σκηνή ψησίματος ψωμιού, σε ειδώλιο, έχει βρεθεί στην Καρχηδόνα, όπου ο φούρνος είναι εντελώς διαφορετικός, γνω
στός στις περιοχές της Μεσοποταμίας και της Βόρειας Αφρικής ακόμη και σήμερα με την ονομασία “tabouna”. Βλ. De Carthage 
à Kairouan, αριθ. 42.

995. Βλ. σ. 71, αριθ. 1120/Τ1427.
996. Για κάτι ανάλογο, βλ. De Carthage à Kairouan, αριθ. 41.
997. Higgins, Teiracottas, σ. 77 (τα ειδώλια αυτά κατατάσσει στην Ομάδα των Genre Pieces). Βλ. επίσης Μ. Szabo, Archaic 

Tenacottas of Boeotia, Ρώμη 1994, σ. 121 κ.ε.
998. Βλ. σ. 58.
999. Για τον τύπο του ειδωλίου, βλ. Winter, Die Typen, I, σ. 231, αριθ. 2- Schmaltz, Tetrakotten, σ. 136* J.F. Crome, AM  60/61 

(1935/36), σ. 300 κ.ε.
1000. Blinkenberg, Lindos I, αριθ. 2340, πίν. 1 ΙΟ- Olynthus IV, αριθ. 258, πίν. 23- Clara Rhodos IV, εικ. 85, 204, 205· Kobylina 

III-IV, πίν. 35, αριθ. 3.
1001. Γ ια τον Πάνα γενικά, βλ. Ph. Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Γ ενεύη 1979 και ο ίδιος, The Cult of Pan in Ancient 

Greece, Σικάγο 1988.
1002. Γ ια τους τύπους και τις μάσκες τραγωδίας, βλ. Μ. Bieber, History of Greek and Roman Theater, Princeton 1961, σ. 18 κ.ε. 

Για τις μάσκες της Μέσης Κωμωδίας, ό.π., σ. 36 κ.ε. και της Νέας Κωμωδίας, σ. 87 κ.ε.
1003. Για τον τύπο, βλ. Winter, Die Typen I, σ. 215, αριθ. 4· Schmaltz, Teirakotten, σ. 17-32.
1004. Για ανάλογα παραδείγματα από την Κεντρική, Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα, βλ. σ. 54.
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πρότυπα""1". Από εργαστήριο της Ανατολικής Ελλάδας προέρχεται το ομοίωμα πιθήκου 1164/Τ1492 
(Π ίν. 102γ) του 5ου αιώνα π.Χ.1005 1006 1007.

Ειδώλια ζώων

α. Π τ η ν ά
Τα πιο συνηθισμένα ειδώλια πτηνών, τα ομοιώματα περιστεριοόν""17, αντιπροσωπεύονται από δυο πα
ραδείγματα, τα με αριθ. 786/Τ1403 και 1170/Ε362. Το πρώτο με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τά
φου τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και το δεύτερο στον 5ο. Ο τύπος συναντά- 
ται σε πολλά εργαστήρια του ελλαδικού χώρου, αλλά κυρίως σε αυτά της Ανατολικής Ελλάδας1008. Αρ
κετά διαδεδομένα είναι και τα ειδώλια πετεινών. Η μορφή του ειδωλίου 805/Ε361 και κυρίως η βάση 
που ενοονεται με τα πόδια, τα οποία ουσιαστικά εξαφανίζονται, το χρονολογούν με αρκετή πιθανότητα 
στον 4ο αιώνα π.Χ.

β. Τ ε τ ρ ά π ο δ α
Το πιο συνηθισμένο είδος της κατηγορίας αυτής είναι ο χοίρος100 '. Τα τρία ειδώλια αυτού του τύπου από 
την Άκανθο προέρχονται από δύο μήτρες. Τα ειδώλια 775 και 776 του τάφου 1359 προέρχονται από την 
ίδια μήτρα. Το ρύγχος όμως και τα πόδια που πλάστηκαν με το χέρι διαφέρουν. Από άλλη μήτρα προ
έρχεται το ειδώλιο 781 του τάφου 1370. Και τα τρία είναι μάλλον ντόπιου εργαστηρίου.

Τα ειδώλια κριών 774/Τ1359 και 1165/Τ1528 είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Το πρώτο 
έχει πιθανόν αττικά πρότυπα, ενώ ο τύπος του δεύτερου φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τα κο
ρινθιακά εργαστήρια1010.

Το ομοίωμα χελώνας 1153 του τάφου 1491 έχει την ιδιαιτερότητα να παριστάνει τα πόδια του ζώ
ου σε κίνηση και προέρχεται πιθανόν από εργαστήριο της Νότιας Ελλάδας -  της Αττικής ή της Κόριν
θου. Το ειδώλιο 788 του τάφου 1317 πολύ λίγο σχετίζεται με τον συνηθισμένο τύπο ειδωλίων χελώνας. 
Πλασμένο μάλλον με το χέρι φθάνει στο βαθμό της παραποίησης των χαρακτηριστικών του ζώου, ιδι
αίτερα στα πόδια. Με βάση τα νομίσματα που βρέθηκαν στον τάφο χρονολογείται στο τελευταίο τέ
ταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.1011.

Ομοίωμα καρπού

Το πήλινο ομοίωμα καρπού 1122/Τ1427 θα πρέπει να ερμηνευτεί ως μήλο, που συναντάται σε τάφους 
σπανιότερα από το ρόδι1012. Θα πρέπει να προέρχεται από ντόπιο εργαστήριο και μπορεί να χρονολο
γηθεί στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.1013.

1005. Παρόμοια ειδώλια έχουν βρεθεί στην Όλυνθο (Olynthus VII, αριθ. 312, πίν. 38) καθιος και σε άλλες περιοχές του βο
ρειοελλαδικοί! χώρου (Μ. Τιβέριος,ΑζΙ 39 (1984) Μελέτες, σ. 35, πίν. 12ε, από την Αρχαία Άργιλο).

1006. Για τον τύπο, βλ. Blinkenberg, Lindos I, σ. 579, αριθ. 2391· CVA, Kassel, Antikenabteilung der Staatlichen Kunst
sammlungen 1, πίν. 10, αριθ. 12-13. Για τον πίθηκο στην τέχνη της αρχαιότητας, βλ. W.C. McDermott, The Ape in the Antiquity, 
Βαλτιμόρη 1938.

1007. Για τη σημασία του περιστεριού και την ερμηνεία του ως συμβόλου της Αφροδίτης, βλ. σ. 70, υποσημ. 161.
1008. Για διάφορα παραδείγματα, βλ. σ. 57, υποσημ. 116.
1009. Για τη σημασία του χοίρου και τη σχέση του με τη θεά Δήμητρα, βλ. Liepmann, Terrakotten, σ. 19.
1010. Higgins, BMC I, σ. 251, αριθ. 919, 920.
1011. Βλ. σ. 22.
1012. Για το ρόδι ως ταφικό σύμβολο, βλ. G.W. Elderkin, Kantharos. Studies in Dionysiac and Kindred Cult, Princeton 1924, σ. 

26κ.ε. Για τη σημασία του μήλου, βλ. Μ.Κ. Brazda. Zur Bedeutung des Apfels in der Antiken Kultur, Diss. 1977.
1013. Στην Όλυνθο έχει βρεθεί μήτρα κατασκευής πήλινου μήλου (Olynthus XIV, αριθ. 355Α).
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ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Βρέθηκαν συνολικά οκτώ γυάλινα αγγεία1014 1015, από τα οποία τα έξι είναι κατασκευασμένα από μπλε υα- 
λόμαζα και τα δυο από φυσητό ημιδιαφανές γυαλί. Το αλάβαστρο 744 από τον τάφο 1366, που ανήκει 
στα προτιμότερα παραδείγματα γυάλινων αλαβάστραν11", εντάσσεται στη Μεσογειακή Ομάδα 1 του 
Harden, η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από τα μέσα του 6ου αιο5να π.Χ. ως τις αρχές του 4ου1016. 
Το σώμα του αγγείου στενεύει προς τον ώμο, φέρει δύο ψευδολαβές στο πάνω μέρος και το χείλος εί
ναι δισκόμορφο. Η διακόσμηση αποτελείται από δύο συστάδες οριζόντιων γραμμών πάνω και κάτο) και 
ανάμεσά τους, μια συστάδα από ζιγκ ζαγκ γραμμές. Στα μεταγενέστερα παραδείγματα το σο5μα στα
διακά γίνεται κυλινδρικό και η διακόσμηση ενοποιείται και καλύπτει όλη την επιφάνεια1017. Το αλάβα
στρο 744 συγκρινόμενο με παρόμοια παραδείγματα1018 1019 μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο 
του 6ου αιώνα π.Χ.

Οι δύο οξυπύθμενοι αμφορίσκοι1011' 1115 και 1116 από τον τάφο 1427 ανήκουν στον πολύ γνωστό τύ
πο1020 με μια συστάδα ζιγκ ζαγκ γραμμών στο μέσον του σοίματος και κατατάσσονται και αυτοί στη Με
σογειακή Ομάδα 1 του Harden1021.

Ο τύπος του γυάλινου σφαιρικού αρυβάλλου1022 1023 αντιπροσωπεύεται από δύο παραδείγματα, που 
χρονολογούνται στο α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. με βάση τα ανάλογα παραδείγματα"121. Ο αρύβαλλος 
1117 μπορεί να χρονολογηθεί στο α' τέταρτο του αιώνα, σύμφωνα και με τα υπόλιπα κτερίσματα του τά
φου 1427. Σπανιότερες είναι οι γυάλινες μικροσκοπικές υδρίες1024 1025, όπως η με αριθ. 841/Ε340 που βρέ
θηκε στην επίχωση του οικοπέδου 49 και μπορεί να χρονολογηθεί στον 5ο αιώνα π.Χ.

Τα άλλα δύο γυάλινα αγγεία (1031 και 1032 από τον τάφο 1559) είναι ρωμαϊκής εποχής σφαιρικά 
μυροδοχεία με ψηλό κυλινδρικό λαιμό από ημιδιαφανές λεπτό γυαλί11’2". Με βάση και το νόμισμα 1234, 
που βρέθηκε στον τάφο, χρονολογούνται στα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.

1014. Για συγκεντρωμένες διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την προέλευση των γυάλινων αγγείων, τις 
περιοχές παραγωγής και τα πιθανά εργαστήρια, βλ. Ρ.Α.Η. Wedendal. MedelhavsMusB 14 (1979), σ. 32 κ.ε.· Weinberg, Glass 
Vessels.

1015. Για την προέλευση και την εξέλιξη του τόπου, βλ. W. von Bissing. StEtr 16 (1942), σ. 89-195" Fossing, Glass Vessels, σ. 58 
κ.ε., σ. 87 κ.ε.· Harden, Greek and Roman Glass, o. 58 κ.ε.. σ. 100 κ.ε., σ. 122 κ.ε.· Collezione Collisani, σ. 185-187 (Α. Spano 
Giammellaro)· Weinberg, Glass Vessels, σ. 19-20.

1016. Harden, Greek and Roman Glass, σ. 58 κ.ε.
1017. Ό.π., σ. 100 κ.ε., σ. 122 κ.ε.
1018. Πρβλ. Collezione Collisani, αριθ. 277, πίν. 41 · Grose, Toledo Museum, αριθ. 78,79, σ. 137-138· Harden, Greek and Roman 

Glass, αριθ. 154,155. σ. 74. πίν. X.
1019. Για γυάλινους αμφορίσκους, βλ. Fossing, Glass Vessels, σ. 67 κ.ε.· Stern, Ancient Glass, σ. 13-14· Collezione Collisani, σ. 188- 

191 (A. Spano Giammellaro)· Harden, Greek and Roman Glass, o. 58,57, 100 κ.ε., σ. 122,128 κ.ε.· Feugere, Le verrepreromain, σ. 39
1020. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. σ. 71-72, υποσημ. 171-173.
1021. Harden. Greek and Roman Glass, σ. 77 κ.ε.
1022. Fossing. Glass Vessels, σ. 72 κ.ε.. σ. 92 κ.ε.1 Harden, Greek and Roman Glass, σ. 58,89 κ.ε., σ. 100, 112· Collezione Collisani, 

σ. 191-192.
1023. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. σ. 72, υποσημ. 174.
1024. Harden, Greek and Roman Glass, σ. 114-115.
1025. Για τον τόπο και την εξέλιξή του σε όλη τη ρωμαϊκή περίοδο, βλ. Κ. Goethert-Palaschek, Katalog der römischen Glaeser 

des Rheinischen Landesmuseums Trier, Mainz 1977, σ. 154 κ.ε.· A.B. Follmann-Schultz, Die römischen Gläser aus Bonn, Κολωνία 
1988. σ. 30 κ.ε.· Weinberg. Glass Vessels, σ. 35 κ.ε.
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ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα μετάλλινα αντικείμενα είναι σχετικοός λίγα, συγκριτικά με τα πήλινα, και στο σύνολό τους αποτε
λούνται κυρίως από κοσμήματα και στλεγγίδες. Η πλειονότητα τιον αντικειμένων αυτών είναι από χαλ
κό και σίδερο, πολύ λιγότερα από άργυρο και ελάχιστα από χρυσό.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

Σιδερένια δαχτυλίδια

Τα δεκαοκτώ σιδερένια δαχτυλίδια που βρέθηκαν συνολικά ανήκουν όλα στον ίδιο τύπο με κυκλικής 
διατομής κρίκο και ελλειψοειδή σφενδόνη συνήθους και σπανιότερα φυλλόσχημη'02'’.

Χάλκινα δαχτυλίδια (Σχέδ.  37, 38)

Συγκεντρώθηκαν δεκαπέντε χάλκινα δαχτυλίδια που ανήκουν σε διάφορους τύπους. Στον τύπο τιον δα- 
χτυλιδκυν με σπειροειδείς απολήξεις, ο οποίος εντοπίζεται στον ελλαδικό χιόρο από τα τέλη της εποχής 
του χαλκού και συνηθίζεται κατά τη γειομετρική περίοδο11’27, ανήκουν τα δύο δαχτυλίδια 9Θ9 και 910 από 
τον τάφο 1457. Το πριότο αποτελείται από έναν πεπλατυσμένο κρίκο, ενώ το δεύτερο από ένα κυκλικής 
διατομής σύρμα. Τα δύο αυτά δαχτυλίδια αποτελούν δείγματα της επιβίωσης του τύπου έως και τον 6ο 
αιώνα π.Χ.'028, εφ’ όσον ο τάφος 1457 χρονολογείται με βάση τα κορινθιακά αγγεία που περιείχε στο β' 
τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.1026 1027 1028 1029 1030.

Τρία άλλα δαχτυλίδια ανήκουν στον τύπο με ελλειψοειδή σφενδόνη. Στο με αριθ. 665 του τάφου 
1374, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ., ο κρίκος είναι κυκλικής διατομής και η σφενδόνη αρκετά 
επιμήκης, σχεδόν φυλλόσχημη. Τα δαχτυλίδια αυτής της μορφής συνηθίζονται από τον 6ο αιώνα και με
τά11130. Το δαχτυλίδι 1198/Τ1564 χρονολογείται γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και έχει στέλεχος ελα
φρά πεπλατυσμένο με σφενδόνη πιο κοντή, ενώ το με αριθ. 927 του τάφου 1442 μπορεί να τοποθετηθεί 
στο α' τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.1031. Το δαχτυλίδι 907/Τ1376 ανήκει στον τύπο με επάλληλα άκρα του

1026. Για σιδερένια δαχτυλίδια, βλ. Olynthus X. σ. 132 κ.ε.· Philipp, OF XIII, σ. 138 και 153 (με βιβλιογραφία).
1027. Ανδρόνικος. Βεργίνα I, σ. 238 κ.ε.· Ρ.Ν. Ur e,.IHS 30 (1910), ο. 343, εικ. 6· C. Bérard, L ’hérôon à la porte de l'ouest, Eretria 

III, Βε'ρνη 1970, αριθ. 51, πίν. 12' R. Desborough, BSA 68 (1973), o. 95, αριθ. 10, πίν. 34d' Philipp, OF XIII, o. 146 κ.ε. (με βι
βλιογραφία και παραπομπε'ς σε γνωστά παραδείγματα)· Α. Ωνάοογλου, ΑΔ 36 ( 1981 ) Μελε'τες, πίν. 5δ, ο. 1 Γ Βοκοτοπούλου, 
Βιτσα, σ. 60, αριθ. 2448/Τ78· Bouzek, Bronzes, ο. 129, εικ. 39, 8 (Ομάδα C)· Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9, 1984, ο. 193, αριθ. Ρ 
I. Kilian-Dilmeir, JbZMusMainz 27 (1980), ο. 268 κ.ε.

1028. Για παράδειγμα παρόμοιων δαχτυλιδιιύν από τον βορειοελλαδικό χοίρο, βλ. ΑΔ 29 ( 1973/74) Χρονικά, πίν. 592ζ (από 
τάφο στο Μικρό Δουκάτο Ροδόπης)· ΑΔ 33 (1978) Χρονικά, πίν. 141ζ (από τάφο στην Τράγιλο)· ΑΔ 27 (1972) Χρονικά, πίν. 
460δ (από τάφο στην αρχαία Γαληψό).

1029. Βλ. σ. 82.
1030. Boardman, Finger Rings, σ. 24 κ.ε. (Group Μ)· ο ίδιος, GGFR, σ. 156 κ.ε.· Μ.Α. Zagdoun, BCFf Suppl. 9, 1984, ο. 193, 

τύπος II.
1031. Μ.Α. Zagdoun, BCFl Suppl. 9, 1984, σ. 203, τύπος VIII.

277



=  .  < οψ + ο □
909 910 927 665

Ο

0 0 Ο Ο Ο
1198

Ο

ο

907

C D

Ό
Ο  Ο
σ σ

914α

Ο
ai4p υΐ4γ

ΟΟ
926

Ο
1194 1192 661ο 661β 1252 1255 1214 1212

8
Ο )

? Ο Ο

ΟΟ Ο
1191 666 897 1211 β 1211α

1253 1210

37. Χάλκινα και σιδερένια δαχτυλιόια.. 38. Χάλκινοι και ασημένιοι κρίκοι-όακτνλιοι.

κρίκου, που αποτελείται από απλό έλασμα. Ο τύπος αυτός είναι αρκετά παλιός1032, αλλά το δαχτυλίδι της 
Ακάνθου χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.1033.

Τα υπόλοιπα εννέα δαχτυλίδια (914α-γ/Τ1457, 926/Τ1468, 1211/Ε331, 1212/Τ1653, 1252/Τ1488, 
1255/Τ1482 και 1361/Τ1399) είναι απλοί δακτύλιοι-κρίκοι κυκλικής διατομής1034. Στην ομάδα αυτή θα 
εντάξουμε και τον κρίκο 1253/Τ1692, μολονότι το πιο πιθανόν είναι να είχε άλλη χρήση και όχι αυτή του 
δαχτυλιδιού εξαιτίας της μεγάλης διαμέτρου του1"35.

Ασημένια δαχτυλίδια

Τα με αριθ. 935/Τ1381 και 1214/Τ1702 ασημένια δαχτυλίδια είναι απλοί κρίκοι κυκλικής διατομής. Το 
πριότο χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και το δεύτερο στο α' τέταρτο του 6ου1036. Στον τύπο τιυν σπει

1032. Ανδρόνικος, Βεργίνα I, σ. 240.
1033. Βλ. σ. 50.
1034. Τα δαχτυλίδια-κρίκοι είναι πολΰ συνηθισμένα σε τάφους κυρίως της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. Συγκεντρωμένα 

παραδείγματα, βλ. Perachora I, σ. 178· Κ. Kilian, Fibely in Thessalien. PBF XIV.2 (1975), πίν. 71, αριθ. 43-65, πίν. 72, αριθ. 1-30. 
Χάλκινοι κρίκοι έχουν βρεθεί σε ιερά ως αφιερώματα. Βλ. Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9, 1984, σ. 183 κ.ε.· Φάκλαρης, Αρχαία 
Κυνονρία, σ. 176, πίν. 79α· Α. Παλαιοκρασσά, Το Ιερό της Αρτέμιόος Μοννιχίας, Αθήνα 1991, σ. 85.

1035. Διάμετρος 0,028 μ.
1036. Στον τάφο 1381 μαζί με το δαχτυλίδι 935 βρέθηκε και το χρυσό περίαπτο 934, του οποίου η χρονολόγηση στον 4ο αι.
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ροειδών δαχτυλιδιών, ο οποίος είναι συνήθης κατά τη γεωμετρική περίοδο, ανήκουν τα με αριθ. 
944/Τ1427 και 1209/Τ1533. Αποτελούνται από κυκλικής διατομής σύρμα που απολήγει σε κεφάλες φι- 
διών1037. Στο με αριθ. 944, το σύρμα φέρει εγκάρσιες εγχαράξεις και ελίσσεται τρεις φορές, ενώ στο 
1209 είναι απλό και ελίσσεται τέσσερις φορές. Με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου 1427, το 
δαχτυλίδι 944 χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.1038. Μαζί με το δαχτυλίδι 1209 του τάφου 
1533 δεν βρέθηκαν άλλα κτερίσματα για ανάλογη χρονολόγηση, αλλά η ομοιότητά του με το προηγού
μενο μας οδηγεί να το τοποθετήσουμε στην ίδια εποχή, δηλαδή στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Μια παραλλαγή αυτού του τύπου αποτελεί το δαχτυλίδι 1216/Τ1621. Αποτελείται από ένα σύρμα, 
τα άκρα του οποίου απολήγουν σε κεφαλές φιδιών και «βαδίζουν» παράλληλα στο κλείσιμο του δαχτυ- 
λιδιού. Στο μέσον του κρίκου το σύρμα έχει σφυρηλατηθεί ή χυτευθεί έτσι ώστε να δημιουργεί μια στε
νή σφενδόνη, στην οποία εγγράφεται εγχάρακτος ρόμβος με κατακόρυφες μικρές εγχαράξεις στην πε
ριφέρεια και ανθέμιο στο κέντρο1034. Ο τύπος αυτός είναι συνηθισμένος κατά το β' μισό του 6ου αιώνα 
π.Χ. Το δαχτυλίδι 1216 με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου χρονολογείται στο τελευταίο τέ
ταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.1040. Όμοια είναι και η σφενδόνη του δαχτυλιδιού 1217/Ε330, αλλά διαφέρει ως 
προς τον κρίκο, που είναι κλειστός και αποτελείται από απλό σύρμα κυκλικής διατομής. Μπορεί να 
χρονολογηθεί, όπως και το προηγούμενο, στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Τα άλλα δύο ασημένια δαχτυλίδια με αριθ. 1207/Τ1653 και 1551/Τ1412 πιθανόν προέρχονται από 
εργαστήριο της Ανατολικής Ελλάδας, ίσως της Ρόδου1041. Η χρονολόγησή τους στο β' τέταρτο του 6ου αι
ώνα π.Χ. με βάση τα κτερίσματα του τάφου 1412 θα πρέπει να θεωρηθεί ασφαλής.

Χρυσά δαχτυλίδια

Βρέθηκε μόνον ένα χρυσό δαχτυλίδι, το με αριθ. 1210/Τ1527. Είναι απλός κρίκος από πεπλατυσμένο 
έλασμα και χρονολογείται πιθανόν στον 2ο αιώνα π.Χ. με βάση τη χύτρα 1023 του ίδιου τάφου.

Βραχιόλια

Τα βραχιόλια που βρέθηκαν στην ανασκαφή ανήκουν στον απλούστατο και κοινότατο τύπο με άκρα 
που απολήγουν σε κεφαλές φιδιών1042. Τα δύο ασημένια με αριθ. 1206 από τον τάφο 1654 αποτελούνται 
από χοντρό σύρμα κυκλικής διατομής και τα χαρακτηριστικά των φιδιών αποδίδονται εγχάρακτα. Χρο
νολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.1043. Στην ίδια εποχή μπορεί να τοποθετηθεί και 
το χάλκινο βραχιόλι 1249/Ε332 που έχει την ίδια μορφή.

Τα υπόλοιπα τρία χάλκινα (903/Τ1375 και 1200/Τ1642) ανήκουν σε μια παραλλαγή του ίδιου τύ
που, στην οποία μόνον το ένα άκρο απολήγει σε κεφαλή φιδιού1044.

Τα δύο βραχιόλια με αριθ. 1200 χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. από τα 
υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου 16421045, ενώ το με αριθ. 903 ανήκει πιθανόν στις πρώτες δεκαετίες του 
5ου αιώνα π.Χ.1046.

π.Χ. είναι περισσότερο βέβαιη. Το δαχτυλίδι 1214 χρονολογείται με ασφάλεια στο α' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. με βάση τα υπό
λοιπα κτερίσματα του τάφου 1702 (βλ. σ. 152).

1037. Για τον τύπο, βλ. Bouzek, Bronzes, εικ. 39, αριθ. 7. Για σπειροειδή δαχτυλίδια του 9ου και 8ου αι. π.Χ., βλ. Βοκοτοπού- 
λου, Βίτσα, σ. 312.

1038. Βλ. σ. 72.
1039. Για τον τύπο του δαχτυλιδιού, βλ. Μ.Α. Zagdoun, BCH Suppl. 9,1984, σ. 197, τύπος V, αριθ. 13. Για τον τύπο και τη μορ

φή της σφενδόνης, βλ. Boardman, Finger Rings, τύπος F, σ. 18 κ.ε., πίν. 5.
1040. Βλ. σ. 128.
1041. Boardman. Finger Rings, Group K, σ. 22 κ.ε., αριθ. Κ3, πίν. 6.
1042. Γ ια τον τύπο, βλ. Philipp. OF XIII, σ. 229 κ.ε.
1043. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. σ. 139, αριθ. 1206/Τ1654.
1044. Philipp, OF XIII, σ. 242 κ.ε., αριθ. 911, πίν. 54, Gruppe 2.
1045. Βλ. σ. 135.
1046. Στον τάφο 1375, από όπου και το βραχιόλι 903, δεν βρέθηκε κεραμική. Το μόνο αντικείμενο που βοηθάει με πιθανό-
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Περίαπτα

Τα περίαπτα με τη μορφή μακροσκοπικού σχηματοποιημένου αγγείου σφαιρικού ή απιόσχημου οξυ- 
πύθμενου είναι πολύ γνωστά κυρίως κατά τον 6ο αιοίνα π.Χ.1047. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αση
μένια περίαπτα 946/Τ1427 και 660/Τ1332 και τα χάλκινα 1215/Τ1485 και 1208/Τ1653. Από αυτά το με 
αριθ. 660 έχει μορφή οξυπύθμενου αγγείου και χρονολογείται στο α' μισό του 4ου αιοίνα π.Χ.1048, ενοά τα 
άλλα είναι σφαιρικά και ανήκουν τα μεν με αριθ. 946 και 1215 στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.1049 το 
δε με αριθ. 1208 στον 6ο.

Το περίαπτο σε σχήμα μικροσκοπικής οινοχόης1050 (1254/Τ1692), πιθανόν του α' μισού του 6ου αι- 
οόνα π.Χ., είναι επίσης αρκετά γνωστό από ορισμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου""1.

Το ασημένιο σωληνωτό περίαπτο με αριθ. 947/Τ1427 χρονολογείται στις αρχέςτου 5ου αιώνα π.Χ., 
με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου, αλλά ο τύπος υπάρχει κυρίως στον 6ο αιοίνα π.Χ.1052.

Τον τύπο των επίσης πολύ γνωστών περιάπτων σε σχήμα ημισελήνου1053 αντιπροσωπεύει το με 
αριθ. 934/Τ1381, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.

Τα υπόλοιπα περίαπτα είναι πολύ απλοποιημένα και σχηματοποιημένα και δεν μπορούν να εντα
χθούν σε κάποιο γνωστό τύπο.

Το χρυσό με αριθ. 945/Τ1427 είναι ένα απλό κυκλικό έλασμα με μια οπή ανάρτησης.
Τα τέσσερα χάλκινα περίαπτα με αριθ. 1219/Τ1492 χρονολογούνται στο α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 

και θα πρέπει να αποτελούσαν όλα μαζί ένα είδος περιδέραιου.
Στην κατηγορία των περιάπτων εντάσσονται ο ασημένιος κρίκος 1202/Τ1488 από στριφτό σύρμα 

με έναν μικρότερο κρίκο ανάρτησης και πιθανόν το χάλκινο περίτμητο έλασμα 1199/Τ1642 με την έκτυ
πη διακόσμηση από έλικες και ανθέμια, το οποίο πιθανόν προέρχεται από εργαστήριο της Ανατολικής 
Ελλάδας.

Πόρπες - Περόνες (Σχέδ.  39)

Η μοναδική πόρπη που βρέθηκε, η με αριθ. 912/Τ1457, ανήκει στον τύπο της τοξωτής πόρπης που είναι 
γνωστός από την προϊστορική εποχή αλλά κυρίως συνηθίζεται στη γεωμετρική περίοδο1""4. Η πόρπη της 
Ακάνθου συνεχίζει την παράδοση των γεωμετρικών αυτής της μορφής και χρονολογείται στο β' τέταρ
το του 6ου αιώνα π.Χ. από τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου.

Η περόνη 929/Ε333 ανήκει στον λεγόμενο «ιλλυρικό» τύπο, που είναι γνωστός από την ηπειρωτική 
Ελλάδα και τις περιοχές της Βαλκανικής χερσονήσου κατά την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο, αλλά συχνά ο 
τύπος επιβιιόνει και στην ελληνιστική1055.

τητα στη χρονολόγησή του στο α' τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. είναι η στλεγγίδα 902. Η χρονολόγηση του βραχιολιού 903 στον πρώ- 
ιμο 5ο αι. π.Χ. ενισχύεται και από την ομοιότητά του με το 1200, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.

1047. Για τον τύπο και την εξέλιξή του, βλ. Philipp. OF XIII, σ. 366 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία με παράθεση αρ
κετών γνωστών παραδειγμάτων. Για περίαπτα αυτού του σχήματος που χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτήματα ενωτίων από τον 6ο 
αι. π.Χ., βλ. Deppert-Lippitz, Goldschmuck, σ. 126 κ.ε. Σημαντικός αριθμός τέτοιων περιάπτων που χρησιμοποιήθηκαν ως ψή
φοι περιδέραιου βρέθηκε στο νεκροταφείο της Σίνδου. Βλ.Σίνόος, αριθ. 59. 148, 429, 350, 483 (Α. Δεσποίνη).

1048. Η χρονολόγηση βασίζεται στα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου. Βλ. σ. 29-30, Τ1332.
1049. Και των δύο τάφων τα κτερίσματα χρονολογούνται στην εποχή αυτή. Βλ. σ. 72, Τ1427 και σ. 93, Τ1485.
1050. Για τον τύπο, βλ. Bouzek, Bronzes, σ. 47, εικ. 14, αριθ. 7-8.
1051. Για παρόμοια παραδείγματα, βλ. σ. 149, υποσ. 398, 399.
1052. Πρβλ. τα χρυσά σωληνωτά περίαπτα-ψήφους από το περιδέραιο 8047 από τη Σίνδο, Σίνόος, αριθ. 511 (τελευταίο τέ

ταρτο 6ου αι. π.Χ.). Για όμοια διακόσμηση με ελισσόμενο σύρμα κολλημένο στον κύλινδρο, πρβλ. τα χρυσά σωληνωτά περία
πτα, ό.π., αριθ. 429 (γύροο στο 560 π.Χ.).

1053. Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. σ. 52, υποσημ. 104-106.
1054. Για τον τύπο, βλ. Ανδρόνικος, Βεργίνα I. σ. 230 κ.ε.
1055. Για τον τύπο, βλ. Philipp, OF XIII, σ. 295 κ.ε. και R. Vasic, ΡΖ 57 (1982), σ. 232 κ.ε., εικ. 5 (με παραπομπές σε αρκετά 

γνωστά παραδείγματα). Τις ονομάζει και “ Omega’ Nadel”.
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39. Χάλκινη περόνη και πόρπη.

Περιλαίμιο

Από τον τάφο 1398 προέρχεται το χρυσό περιλαίμιο 938. Αποτελείται από μια πλεχτή αλυσίδα με δι
πλούς κρίκους1056, τα άκρα της οποίας απολήγουν σε κεφάλια λιονταριών1057 1058 1059 που έχουν στο στόμα τους 
έναν κρίκο και ένα άγκιστρο αντίστοιχα για το κούμπωμα. Ο τύπος αυτός περιδέραιου εμφανίζεται από 
τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και είναι πολύ διαδεδομένος κατά την ελληνιστική περίοδο10'".

Ενώτιο

Στον κοινό τύπο ενωτίου, κυρίως από τα μέσα του 4ου αιιύνα π.Χ. έιυς και τον 3ο, που αποτελείται από 
ένα στέλεχος το οποίο απολήγει σε λεοντοκεφαλή1050, ανήκει το χρυσό ενώτιο 937/Τ1346. Σε αντίθεση 
με τα περισσότερα γνωστά παραδείγματα των οποίων το στέλεχος αποτελείται από στριφτό στέλεχος, 
στο ενώτιο της Ακάνθου το στέλεχος είναι απλό.

Χάλκινη χάντρα

Στον τάφο 1526, που χρονολογείται στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. βρέθηκε μια χάλκινη χάντρα 
(1193) (υοειδούς σχήματος, απλή, χωρίς τη διακόσμηση που έχουν συνήθως οι χρυσές χάντρες-ψήφοι 
των αρχαϊκών περιδέραιων1060. Φέρει διαμπερή οπή από την οποία περνούσε το σχοινί.

Κοσμήματα της κόμης και της κεφαλής

Σε δύο τάφους βρέθηκαν σφηκοπήρες, από τα συνηθέστερα κοσμήματα των μαλλιών. Οι δύο, με αριθ.

1056. Για τον τύπο της αλυσίδας, βλ. Rudolph, Berry Collection, ο. XXI, τύπος 2 (single loop-in-loop chain).
1057. Για τη χρήση προτομών ζώων στα κοσμήματα και τη σημασία τους, βλ. Η. Koch, Antiker Halsschmuck, Opus nobile, 

Festschrift U. Jantzen, Wiesbaden 1969, σ. 88 και 90.
1058. Deppert-Lippitz, Goldschmuck, σ. 201.· I. ΓΙαπαποστόλου. AE 1990, σ. 97 κ.ε.· M. Pfrommer, Untersuchungen zur Chrono

logie ftiih und hellenistischen Goldschmucks, Tübingen 1990, σ. 86 κ.ε.
1059. Για τον τύπο, βλ. Deppert-Lippitz, Goldschmuck, σ. 224- R.A. Higgins, Greek and Roman Jewelle/y. Αονδίνο 1961, σ. 16Γ 

I. Παπαποστόλου, ό.π., σ. 120 κ.ε.· Μ. Pfrommer, ό.π., σ. 86 κ.ε. και συγκεντρωμε'να παραδείγματα στον κατάλογο σ. 322 κ.ε.
1060. Χρυσε'ς χάντρες που χρησιμοποιήθηκαν ως ψήφοι περιδέραιου, βλ. Σίνόος, αριθ. 323, 429 (Α. Δεσποίνη). Βλ. επίσης 

Hogarth, Ephesus, πίν. XVIII, αριθ. 44.
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40. Χάλκινοι σφηκωτήρες, ασπιόίσκες και σύριγγα.

658 και 659 του τάφου 1330 (Σ χ έ δ. 40β, γ), αποτελούνται από χάλκινο έλασμα που σχηματίζει ψηλό κό
λουρο κώνο. Στον τύπο των σπειροειδών σφηκωτήρων1061 ανήκει ο με αριθ. 1201 του τάφου 1658, που 
αποτελείται από ένα χάλκινο σύρμα που ελίσσεται τέσσερις φορές (Σχέ  δ. 40).

Για τη διακόσμηση των μαλλιών θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν και τα τμήματα σύριγγας με αριθ. 
911/Τ1457 (Σχέδ.  40) από συσπειρωμένο χάλκινο λεπτό σύρμα1062. Η χρήση της είναι συνήθης κατά τη 
γεωμετρική και την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο, αλλά σπάνια συναντάται και στους κλασικούς χρόνους1"'”. 
Η σύριγγα 911 χρονολογείται όπως και τα υπόλοιπα κτερίσματα του τάφου 1457 στο β' τέταρτο του 6ου 
αιώνα π.Χ.1064.

Τα θραύσματα της χάλκινης επίχρυσης ταινίας 948/Τ1350 με έκτυπη διακόσμηση ανήκουν σε διά
δημα, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ένα τμήμα της ταινίας ήταν κολλημένο στο κρα
νίο του νεκρού1065.

1061. Για τον τύπο και τη χρήση τους, βλ. Perachora I, πίν. 79, αριθ. 24-25, σ. 177· Comstock - Vermeule.MTT, σ. 201, αριθ. 257.
1062. Ανδρόνικος, Βεργίνα I, σ. 225 κ.ε.
1063. Olynthus X, σ. 521, αριθ. 2621a-c, 2622, 2623, πίν. 167.
1064. Βλ. σ. 81-82.
1065. Για τη χρήση παρόμοιων χρυσών ταινιών ως διαδημάτων, βλ. Σινόος, αριθ. 111, 116, 287 (Α. Δεσποίνη) και I. Παπα- 

ποστόλου,ν4£ 1990, σ. 88 κ.ε.
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4L Σιδερένιες στλεγγίόες.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Στλεγγίδες (Σ χ έ δ. 41, 42)

Βρέθηκαν δέκα σιδερένιες και δεκαεπτά χάλκινες στλεγγίδες, που χρονολογούνται από το α' τέταρτο 
του 5ου αιώνα π.Χ. και μετά1066. Ορισμένες έχουν αποκατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου μετά τη συντή
ρησή τους, ενώ των υπόλοιπων σώζονται τμήματα των λαβών ή της ξύστρας. Στις χάλκινες, που διατη
ρούνται σε καλύτερη κατάσταση, η αναδίπλωση της λαβής έχει πάντοτε φυλλόσχημη ή ωοειδή απόλη
ξη, η οποία χρησίμευε για την ένωση της λαβής με τη ράχη της ξύστρας1067. Εκτός από τις στλεγγίδες 
που βρέθηκαν σε τάφους με άλλα χρονολογημένα κτερίσματα, η χρονολόγηση των υπόλοιπων δεν εί
ναι εντελώς βέβαιη, καθώς η εξέλιξη του είδους αυτού δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικές μεταβολές. 
Έ χει πάντως παρατηρηθεί ότι η σημαντικότερη μεταβολή είναι στην ξύστρα, της οποίας η καμπυλότη
τα είναι μικρότερη στα πρώιμα παραδείγματα, ενώ από τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά γίνεται αρκετά 
έντονη1068.

Στο α' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. μπορεί να χρονολογηθεί η στλεγγίδα 902 του τάφου 1375 με το 
σφράγισμα-επιγραφή ΤΡΙΤΟ, που πιθανόν σχετίζεται με το εργαστήριο παραγωγής της. Η στλεγγίδα 
αυτή παρουσιάζει τη μικρότερη καμπυλότητα από όλες τις άλλες. Στο β' τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

1066. Για τη χρήση της στλεγγίδας και την εξέλιξή της, βλ. A. De Ridder, Catalogue de bronzes de la Société Archéologique 
d’Athènes, Παρίσι 1894, σ. 104 κ.ε.· Olynthus X, σ. 172 κ.ε.· Corinth XIII, σ. 82-83 και 91 κ.ε.· Η. Marwitz,ΑηίΚ 22 (1979), σ. 72 
κ.ε.· J. Boardman, JHS 91 (1971), σ. 136· Schilardi, Poryandrion, σ. 550 κ.ε.

1067. Για παραδείγματα τέτοιων στλεγγίδων, βλ. Borell, Katalog, σ. 37 κ.ε.
1068. Ό.π., σ. 37-38, αριθ. 38 και Μ. Τιβέριος,ΈΙ 39 ( 1984) Μελέτες, σ. 19, όπου σχολιάζεται η εξέλιξη της στλεγγίδας.
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χρονολογούνται με αρκετή ασφάλεια οι στλεγγίδες 1183, 1184, 1185 του τάφου 1714, το τμήμα στλεγγί- 
δας 920 από τον τάφο 1370 και πιθανόν η στλεγγίδα 899/Τ1454, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα τοποθε
τούνται οι δέκα χάλκινες στλεγγίδες με αριθ. 1172-1181 του τάφου 1654. Γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα 
π.Χ. μπορεί να χρονολογηθεί η με αριθ. 1188/Τ1547, στο β' μισό οι με αριθ. 899/Τ1454 και 931/Τ1329, 
ενώ προς τα τέλη τοποθετείται η στλεγγίδα 918 του τάφου 1467.

Κάτοπτρα

Τα τέσσερα χάλκινα κάτοπτρα 901/Τ1346, 900/Τ1398, 906/Τ1475 και 1355/Ε335 ανήκουν όλα στον 
απλό τύπο κυκλικών κατόπτριαν του 4ου ακόνα π.Χ.1069. Η εξωτερική επιφάνεια είναι επίπεδη και λεία, 
ενώ η εσωτερική φέρει ομόκεντρους κύκλους, ανάγλυφους και εγχάρακτους. Σε κανένα δεν βρέθηκαν

1069. Γ ια τον τΰπο, βλ. W. Züchner, Griechische Klappspiegel, Βερολίνο 1942, σ. 131 κ.ε. (τύπος C) και Morgan, Μ mors, σ. 24 
κ.ε. (Group C).
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ίχνη για την προσαρμογή λαβής ή γιγγλΰμου, που πιθανόν να υπήρχαν ίσως από άλλο υλικό το οποίο 
δεν διασώθηκε1"711.

Βελόνες

Βρέθηκαν επτά χάλκινες βελόνες1070 1071, οι με αριθ. 662/Τ1372,908/Τ1347,913/Τ1457,928/Τ1355,1203/Τ1578 
και 1213/Τ1520. Έχουν όλες την ίδια μορφή και χρονολογούνται από το β' τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. 
ως τα τέλη του 5ου, με βάση τα υπόλοιπα κτερίσματα τοον τάφων στους οποίους βρέθηκαν 1072.

Σπάτουλες

Ως σπάτουλες1073 χαρακτηρίζονται συνήθως τα χάλκινα αντικείμενα, όπως το με αριθ. 1251/Ε336. Δεν 
θα μπορούσε ωστόσο να αποκλειστεί και η χρήση τους ως περονών, εξαιτίας της αιχμηρής απόληξης 
του στελέχους που έχει τη μορφή βελόνας. Η μορφή πάντως της σπάτουλας 1251 είναι όμοια με αυτή 
τοον ολυνθιακών1074.

Ασπιδίσκες (Σ χ έ δ. 40)

Η χρήση της χάλκινης ασπιδίσκης με αριθ. 1124/Τ1427 δεν είναι εξακριβωμένη. Οι δύο άλλες ασπιδί
σκες 1553/Ε345 και 1220/Τ1505 με την οπή στο κέντρο και την αναδίπλωση της περιφέρειας θα πρέπει 
να αποτελούσαν το στόμιο κάποιων μικρών αγγείων από οργανικό υλικό, πιθανόν από δέρμα1075.

Τριχολαβίδα

Η χάλκινη τριχολαβίδα 1223/Ε334 αποτελείται από ενιαίο, ανάλογα διπλωμένο και διαμορφωμένο, πε
πλατυσμένο έλασμα. Παρόμοιου τύπου τριχολαβίδες έχουν βρεθεί στην Όλυνθο από όπου ίσως προ
έρχεται και αυτή της Ακάνθου1076.

Σιδερένιες λαβές

Τα δύο σιδερένια αντικείμενα με αριθ. 1401 από τον τάφο 1575, σχήματος ωμέγα, θα πρέπει να αποτε
λούσαν λαβές αγγείου ή κιβωτιδίου από δέρμα ή ξύλο που διαλύθηκε.

Χάλκινα επίχρυσα στεφάνια

Τα στεφάνια που βρέθηκαν μέχρι τώρα στο νεκροταφείο της Ακάνθου είναι χάλκινα επίχρυσα1077. Στο

1070. Για απλούς δίσκους-κάτοπτρα προσαρμοσμένα σε λαβές, βλ. Comstock - Vermeide, MFA, σ. 246, αριθ. 356' F. 
Cameron, Greek Bronze Hand-Minors in South Italy, Οξφόρδη 1979.

1071 .Olynthus X, σ. 362-363, αριθ. 1750-1754, πίν. CXV· J.N. Coldstream, BSA Suppl. 8,1973,σ. 151-152, εικ. 36’ Corinth XII, 
πίν. 78, αριθ. 1235-1247.

1072. Ο τάφος 1457 χρονολογείται στο β' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. (βλ. σ. 82), ο τάφος 1355 στο β' τέταρτο του 5ου (βλ. σ. 40) 
και ο 1347 στο τελευταίο τέταρτο του 5ου (βλ. σ. 35). Αβέβαιη είναι η χρονολόγηση του Τ1372.

1073. Για την ερμηνεία και τη χρήση, βλ. Karapanos, Dodone, αριθ. 19, πίν. LI, σ. 95 (πιθανολογεί ότι χρησίμευε για το βά
ψιμο των βλεφάρων)· Délos XVIII, πίν. LXXIV, σ. 221 και σημ. 14, όπου παρατίθενται πολλά παραδείγματα που ερμηνεύονται 
ως σπάτουλες φαρμακευτικές ή για άλλες χρήσεις.

1074. Olynthus X, αριθ. 1689, 1691, 1696,1697, πίν. CXII, σ. 352-353.
1075. Για την άποψη ότι οι ασπιδίσκες αυτής της μορφής αποτελούσαν το στόμιο τέτοιων αγγείων, βλ. Μ. Τιβέριος, ΑΔ 39 

(1984) Μελέτες, σ. 6 με σχετική βιβλιογραφία.
1076. Olynthus X, αριθ. 1714,1715, πίν. CXIII.
1077. Για στεφάνια γενικά, βλ. Μ. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen, Βερολίνο 1982· Ε.Μπ. Τσιγαρίδα, Αμητός, σ. 

910, τύπος Γ. Διδακτορική διατριβή της ίδιας με θέμα τα στεφάνια είναι υπό εκτύπωση. Για τη σχέση τους με τα ταφικά έθιμα, 
βλ. Blech, ό.π., σ. 81 κ.ε. και σ. 87.
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σύνολο που εξετάζουμε χρησιμοποιήθηκαν σε τρεις ταφές. Στις δύο από αυτές (Τ1370 και Τ1512) δια
σώθηκαν ελάχιστα ψήγματα φύλλων μυρτιάς. Στην πελίκη Τ1512 το στεφάνι τοποθετήθηκε με τα καμέ
να οστά του νεκρού. Ο τάφος 1467 περιείχε σίγουρα τέσσερα στεφάνια, από τα οποία τα τρία (887, 888, 
939) ήταν στεφάνια μυρτιάς και το ένα με αριθ. 1100 ήταν στεφάνι κισσού. Στα τρία πρώτα το στέλεχος 
ήταν οστέινο και στο τέταρτο μολύβδινο. Τα ενεννήντα πήλινα επίχρυσα άνθη, που βρέθηκαν στην ίδια 
περιοχή με τα στεφάνια, μαζί με μια μάζα από πολύ λεπτά συρματάκια τα οποία διαλύονται, θα πρέπει 
να αποτελούσαν τα άνθη των στεφανιών. Μαζί πάντως με αυτά βρέθηκε και το πήλινο επίχρυσο τζιτζί- 
κι 941, απομίμηση και αυτό πραγματικού χρυσού κοσμήματος όπως και τα στεφάνια και τα πήλινα επί
χρυσα άνθη μυρτιάς1078.

1078. Για απομιμήσεις πραγματικών κοσμημάτων, βλ. I. Blank, AW 1  (1976), σ. 19 κ.ε.· Marshall, BMC Jewellery, σ. 243 κ.ε.· 
I. Kriseleit, Forschungen und Berichte, Staatliche Museen zu Berlin 18 (1977), o. 13-20.

286



Ανασκαφικά πορίσματα





Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Η περιοχή των 60 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, που υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το νεκροτα
φείο, είναι μια επιμήκης έκταση που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, κατά μήκος της παραλίας, και σε μι
κρή απόσταση από την αρχαία πόλη (Σ χ έ δ. 2).

Οι τάφοι των τεσσάρων οικοπέδων που παρουσιάστηκαν προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά 
σημεία της νοτιοδυτικής περιοχής του νεκροταφείου (Σχέδ.  3), πράγμα που μας οδηγεί σε μια πρώτη 
εκτίμηση αναφορικά με τη διάρθρωση και την επέκτασή του.

Ο αρχικός πυρήνας με τάφους κυρίως της αρχαϊκής εποχής βρίσκεται βόρεια της σημερινής οδού 
Αποστόλου Παύλου, και γύρω από αυτόν, περισσότερο όμως προς Βορράν, δηλαδή προς τη θάλασσα, 
αναπτύχθηκε σταδιακά το νεκροταφείο κατά τις επόμενες περιόδους1079. Η συνύπαρξη τάφων διαφόρων 
εποχών στο ίδιο οικόπεδο δείχνει ότι το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως του
λάχιστον και τον 4ο αδιάκοπα. Οι σποραδικές ταφές της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου1080 που 
επισημάνθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή του νεκροταφείου λόγω κορεσμού δεν 
χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για την ταφή των νεκρών κατά τις περιόδους αυτές παρά μόνον ευκαι
ριακά. Εξάλλου, η ανεύρεση σποραδικών τάφων ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου1081 1082 και στα υπό
λοιπα οικόπεδα που ανασκάφηκαν κατά καιρούς αποτελεί στοιχείο που μας επιτρέπει να υποθέσουμε 
ότι ο κύριος όγκος των ελληνιστικών και ρωμαϊκών νεκροταφείων μετατοπίστηκε σε άλλο σημείο της 
παραλίας, πιθανόν προς τα βορειοανατολικά1087. Ή δη τα οικόπεδα 9 και 31, που βρίσκονται στο δυτικό 
άκρο του νεκτροταφείου, περιέχουν κυρίως τάφους του 4ου αιώνα π.Χ.1083, πράγμα που σημαίνει ότι η 
επέκταση από τον πυρήνα της νεκρόπολης της αρχαϊκής εποχής και του 5ου αιώνα π.Χ. συντελείται στα
διακά κατά τον 4ο. Στον πυρήνα αυτόν βρίσκονται και τα οικόπεδα 49 και 117.

Οι τάφοι αποκαλύπτονται σε πολύ μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, που κυμαίνεται 
από 0,20 έως 0,60 μ., ανάλογα με τη γειτνίαση προς τη θάλασσα, σε δύο έως τέσσερα στρώματα και σε 
μέγιστο βάθος 1,80 έως 2 μ.1084. Στρωματογραφικά η εικόνα που παρουσιάζεται είναι πολύ απλή (Π ίν. 
1, 2). Το πρώτο στρώμα βάθους 0,50-0,70 μ, αποτελείται από χοομα ανακατεμένο με άμμο και είναι σχε

1079. Η περιοχή νότια της οδοΰ Αποστόλου Παύλου δεν έχει ερευνηθεί, επειδή ήδη ήταν χτισμένη κατά την εποχή του εντο
πισμού του νεκροταφείου. Η πρόσφατη όμως ανεύρεση μεγάλης μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης στην περιοχή αυτή μάλλον θα 
πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το νεκροταφείο εκτεινόταν και νότια του δρόμου αυτού.

1080. Πέντε τάφοι της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκαν στο οικόπεδο 117. Πρόκειται για τους δύο χτιστούς κιβωτιόσχημους 1493 
και 1543, τη λίθινη σαρκοφάγο 1513 και τους δύο κεραμοσκεπείς 1529 και 1559.

1081. Βλ. σχετικά τις ανακοινώσεις των ανασκαφών από το 1973 στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου.
1082. Στο οικόπεδο 211, που βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την περιοχή την οποία εξετάζουμε και έξω από το υποτι

θέμενο όριο του κλασικού νεκροταφείου, προς τη βορειοανατολική πλευρά του, εντοπίστηκαν τάφοι ρωμαϊκής και βυζαντινής 
εποχής. Βλ. σχετικά Ε. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Πρακτικά Α ' Πανελλήνιον Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλ
κιδικής, Πολύγυρος 7-9Δεκεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 88.

1083. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο γειτονικό οικόπεδο 8.
1084. Η μεγαλύτερη επιφανειακή επίχωση παρατηρήθηκε στα οικόπεδα 9 και 31, που βρίσκονται ΒΑτων δύο άλλων. Στο οι

κόπεδο 9 υπάρχουν μόνο δύο στρώματα τάφων σε βάθος 1 έως 1,50 μ.
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τικά σκληρό, παρουσιάζει όμως διατάραξη και πολλοί τάφοι βρίσκονται κατεστραμμένοι και διαλυμέ
νοι. Από το σημείο αυτό έως και το βάθος των 2 μ. υπάρχει καθαρή άμμος και η διατάραξη είναι σπά
νια. Τα στρώματα των τάφων δεν αντιπροσωπεύουν και ανάλογες χρονολογικές φάσεις, παρά μόνο σε 
πολύ γενικές γραμμές. Σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα στα δύο πρώτα στρώματα ανευρίσκονται 
ταφές νεότερες σε μεγαλύτερο βάθος από τις αρχαιότερες, και συχνά διαπιστώνεται μερική ή ολική κα
ταστροφή ενός τάφου για την κατασκευή κάποιου άλλου σε μετεγενέστερη εποχή, όπως συνέβη με τον 
τάφο 1364 (Π ίν. 30α). Έτσι, η επαλληλία των στρωμάτων των τάφων μόνο λίγες φορές είναι χρήσιμη 
για μια σχετική χρονολόγηση.

Το πρόβλημα της χρονολόγησης δεν λύθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
τάφων και ιδιαίτερα των εγχυτρισμών δεν στάθηκε δυνατόν να τοποθετηθεί σε στενά χρονολογικά 
πλαίσια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από τους 402 τάφους και των τεσσάρων οικοπέδων μόνον οι 
165 ήταν κτερισμένοι. Η χρονολόγηση των υπόλοιπων χαρακτηρίστηκε ως αβέβαιη ή δόθηκε με πιθα
νότητα, συνεκτιμώντας το βάθος της ανεύρεσής τους και την επαλληλία των τάφων, όπου αυτά προσφέ- 
ρονταν με σαφήνεια και όταν κάποιος από τους επάλληλους τάφους ήταν χρονολογημένος. Για τους 
κτερισμένους τάφους η χρονολόγηση έγινε με αρκετή ασφάλεια στηριζόμενη κυρίως στα αγγεία, η 
πλειονότητα των οποίων αποτελείται από εισηγμένα, κορινθιακά, αττικά και της Ανατολικής Ελλάδας, 
των οποίων οι τύποι είναι ήδη πολύ γνωστοί και χρονολογημένοι από την έως τώρα έρευνα. Με σχετι
κή επιφύλαξη έγινε και η χρονολόγηση των τάφων που περιείχαν μόνον εγχώρια αγγεία, για τα οποία 
δεν ήταν δυνατόν να προταθεί μια χρονολόγηση σε στενά πλαίσια όταν δεν συνυπήρχαν με ευρήματα 
καλά χρονολογημένα.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Στο νεκροταφείο της Ακάνθου συναντάμε όλους σχεδόν τους γνωστούς και από άλλες περιοχές του ελ
ληνικού κόσμου τύπους τάφοον της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής. Διακρίνεται, ωστόσο, μια ιδιαί
τερη προτίμηση στους λακκοειδείς και τους εγχυτρισμούς. Η κατανομή ανά είδος στο σύνολο των 402 
τάφων έχει ως εξής:

Είδος τάφου Αριθμός τάφου Ποσοστό %
Λακκοειδείς 174 43,00
Εγχυτρισμοί 165 41,00
Πήλινες σαρκοφάγοι 26 6,68
Κεραμοσκεπείς 24 5,92
Καύσεις 7 1,72
Κιβωτιόσχημοι 5 1,21
Λίθινη σαρκοφάγος 1 0,24

Λακκοειδείς

Πρόκειται για απλούς λάκκους, μέσα στους οποίους ενταφιαζόταν ο νεκρός και σκεπαζόταν με χώ
μα1085. Το όρυγμα των τάφων αυτών δεν ήταν ποτέ εμφανές κατά την ανασκαφή, λόγω της υφής του εδά
φους το οποίο είναι άμμος χωρίς καμιά συνοχή. Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε επένδυση των 
τοιχωμάτων του λάκκου από άλλο υλικό, όπως στους τάφους 1521 και 1525, όπου υπήρχε επένδυση από 
πλάκες άψητου πηλού ή στους τάφους 1357, 1359, 1645 και 1646, όπου μια στρώση από πηλό ή χώμα 
φερμένο από άλλο σημείο είχε τοποθετηθεί στον πυθμένα του τάφου. Στον τάφο 1322 δύο μεγάλα κομ

1085. Olynthus XI. σ. 163 κ.ε. Το ποσοστό του 43% είναι πολΰ μεγάλο. Στη γειτονική Όλυνθο οι λακκοειδείς τάφοι καλύ
πτουν μόνον το 22,82% του συνόλου (ό.π., σ. 158).
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μάτια από πιθάρι είχαν τοποθετηθεί όρθια στις δυο στενές πλευρές του λάκκου, πίσω από το κεφάλι και 
στα κάτω άκρα του νεκρού· στους τάφους 1343,1347 και 1348 σχεδόν σε όλη την περίμετρό τους βρέ
θηκαν μπηγμένα στο έδαφος κομμάτια από κεραμίδες, που προφανώς είχαν τοποθετηθεί ως υποτυπώ
δης επένδυση των τοιχωμάτων των λάκκων.

Η κάλυψη του τάφου γινόταν με άμμο. Εξαίρεση αποτελούν πέντε μικροί λακκοειδείς τάφοι νη
πίων, οι οποίοι καλύφθηκαν με μια σχιστόπλακα1086. Σε έναν μάλιστα από αυτούς, τον 1366, εκτός από 
την καλυπτήρια σχιστόπλακα, μια άλλη ήταν τοποθετημένη κάθετα στο έδαφος ως επένδυση της βόρει
ας πλευράς του τάφου. Οι λακκοειδείς τάφοι χρησιμοποιήθηκαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. συνεχώς και σε 
όλες τις επόμενες περιόδους και ήταν το είδος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό κτερισμένων 
ταφών.

Εγχυτρισμοί

Από τους 165 εγχυτρισμούς1087, οι 133 έχουν γίνει σε οξυπύθμενους αμφορείς, οι 18 σε υδρίες, οι 10 σε 
πίθους1088, ενώ υπάρχουν ακόμη 2 πρόχοι, ένας πιθαμφορέας1089 και ένας λέβης1090. Τα ταφικά αγγεία το
ποθετούνταν προφανώς σε μικρούς λάκκους, πλαγιασμένα κατά κύριο λόγο, με το στόμιο συνήθως 
στραμμένο προς τα ανατολικά ή τα νοτιοανατολικά1091. Η τοποθέτηση των βρεφών μέσα στο αγγείο γι
νόταν τις περισσότερες φορές από ένα μεγάλο σπάσιμο στον πυθμένα του, το οποίο συχνά καλυπτόταν 
με μεγάλα όστρακα από άλλα αγγεία. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι τα αγγεία βρέθηκαν σπασμένα στο 
μέρος της κοιλιάς ή έλειπε ολόκληρο το τμήμα από τον ώμο και πάνω, οπότε ο εγχυτρισμός γινόταν από 
το σημείο αυτό. Μόνο σε μια περίπτωση, σε αυτή του τάφου 1514, η κοιλιά του αμφορέα κόπηκε κανο
νικά δημιουργώντας μια ελλειψοειδή οπή, η οποία καλύφθηκε μετά την ταφή από το ίδιο κομμάτι που 
αφαιρέθηκε1092.

Ο τρόπος ενταφιασμού σε αγγεία με στενό στόμιο, που βρέθηκαν ολόκληρα ή που δεν ήταν σπα
σμένα από την αρχαιότητα, παραμένει ανεξήγητος. Είναι πιθανόν στις περιπτώσεις αυτές να είχαμε το
ποθέτηση των καμένων οστοον των βρεφών, παρ’ ότι δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη καύσης και τέ
φρας μέσα σε αυτά. Το στόμιο των αγγείων έφρασσε συνήθους μια μικρή σχιστόπλακα που στερεωνό
ταν με πέτρες (Π ίν. 43α). Τέτοιες πέτρες τοποθετούνταν συχνά και γύρω από το αγγείο για τη στερέω
σή του στο αμμώδες έδαφος (Π ίν. 84γ, 86γ), ενώ σπανιότερα παρατηρήθηκε τοποθέτηση λίθων και πά
νω τους1093 (Π ίν. 140α).

Οι εγχυτρισμοί, αρκετά συνηθισμένος τρόπος ταφής σε όλες τις περιοχές, αντιπροσωπεύουν εδώ 
μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο απ’ ό,τι σε άλλα νεκροταφεία1094. Στη βορειοανατολική Ελλάδα μόνον αυ
τά της Μένδης1095 και των Αβδήρων1096 παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εγχυτρισμών.

1086. Πρόκειται για τους τάφους 1366, 1662, 1644, 1696 και 1702.
1087. Για τη χρήση του όρου εγχυτρισμός, βλ. Olynthus XI, σ. 170-173.
1088. Οι πίθοι κατέχουν μια σημαντική θέση στο νεκροταφείο. Σε σχέση με ανασκαφές άλλων ετών, αυτή του 1979 έδωσε λί

γους τέτοιους τάφους. Στην ανασκαφή π.χ. του 1973 βρέθηκαν πολλοί ταφικοί πίθοι (ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 502).
1089. Παρόμοιοι πιθαμφορείς βρέθηκαν ένας ακόμη στην Άκανθο (ΑΔ 29 (1973/74) Χρονικά, πίν. 502α) και ένας σταΆβδη- 

ρα (Ε. Σκαρλατίδου, ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 428, εικ. 8).
1090. Η υδρία Τ1503 και η πελίκη Τ1512 δεν περιελήφθησαν στους εγχυτρισμούς αλλά στις καύσεις, εφ’ όσον χρησιμοποιή

θηκαν ως τεφροδόχα αγγεία.
1091. Για τον προσανατολισμό των τάφων, βλ. στο κεφάλαιο για τον τρόπο ταφής, σ. 299.
1092. Για τον τρόπο αυτό εγχυτρισμού, βλ. Μυλωνάς, Δ NE Β', σ. 271.
1093. Στην περίπτωση του τάφου 1674, ο αμφορέας καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από πέτρες και μια μεγάλη σχιστόπλακα στο 

πάνω μέρος.
1094. Olynthus XI, σ. 158· Μυλωνάς, Δ NE Β', σ. 271, 280. Στο νεκροταφείο στο Μακρύ Λαγκόνι της Ρόδου από τους 260 τά

φους υπάρχουν 52 εγχυτρισμοί σε μικρά αγγεία και 18 σε πίθους, δηλαδή ποσοστό 27%. Βλ. Clara Rhodos IV, σ. 10.
1095. Βλ. I. Βοκοτοπούλου - Σ. Μοσχονησιώτη, ΑΕΜΘ 4 (1990), σ. 411, όπου από τους 241 τάφους οι 177 ήταν εγχυτρισμοί 

(ποσοστό 72,4%). Εικάζεται, ωστόσο, ότι η περιοχή που ανασκάφηκε ίσως είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως για ταφή παιδιών.
1096. Βλ. Ε. Σκαρλατίδον,ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 422, όπου αναφέρεται ότι από τους 97 τάφους, που ανασκάφηκαν το 1987, οι
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43. Πήλινες σαρκοφάγοι (τύπος Λ).

Πήλινες σαρκοφάγοι
Οι πήλινες σαρκοφάγοι, είδος τάφου γνωστό κυρίως από τις περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας1"1'7, στο 
νεκροταφείο της Ακάνθου αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα είδη, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας όπου η χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη και κυρίως μόνο για την ταφή μικρών 
παιδιών1""8. Διακρίνονται τρεις τύποι:

74 ήταν εγχυτρισμοί, δηλαδή ποσοστό 75%. Βλ. επίσης Λ. Κρανιώτη, ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 431, όπου το ποσοστό των εγχυτρισμών 
σε ε'ναν τύμβο των Αβδήρων είναι 32%.

1097. Kurtz - Boardman, Burial Customs, σ. 269. Σχετικά μεγάλος είναι ο αριθμός των πήλινων σαρκοφάγων και στα νεκρο
ταφεία των Αβδήρων, όπου σε τύμβο του ΒΔ νεκροταφείου οι πήλινες σαρκοφάγοι καταλαμβάνουν το 26,4% περίπου.

1098. Μυλωνάς, ΔΝΕ Β', σ. 280· Kerameikos IX, σ. 29 κ.ε.

292



1365

44. Πήλινες σαρκοφάγοι με ανάγλυφη όιακόσμηση (τύπος Β).

Τ ύ π ο ς  Α
Απλές, ακόσμητες1099 1100 οι εννέα σαρκοφάγοι αυτού του τύπου είναι ορθογώνιες κιβωτιόσχημες με μείω
ση του πλάτους προς τα κάτω. Το χείλος είναι επίπεδο και εξέχει από τα τοιχώματα του κιβωτίου, έτσι 
ώστε να δημιουργείται ένα ρηχό, κοίλο (αιγυπτιάζον) κυμάτιο. Στον τύπο αυτό ανήκουν οι σαρκοφάγοι 
1355, 1364, 1409, 1410, 1427, 1444, 1570, 1576, 1518, 1579 και 1717 (Σχέδ.  43). Στη σαρκοφάγο 1427 
(Σ χ έ δ. 45) η επιφάνεια του χείλους είναι χρωματισμένη απλώς με μελανό γάνωμα.

Τ ύ π ο ς  Β
Ως προς την αρχιτεκτονική τους δομή είναι όμοιες με τις προηγούμενες αλλά στο περιχείλωμα φέρουν 
ανάγλυφη διακόσμηση. Στην κατακόρυφη πλευρά του χείλους υπάρχει πάνω μια επίπεδη ταινία και κά
τω από αυτήν ιωνικό κυμάτιο με ωά και λόγχες (Σ χ έ δ. 45, αρ. 1460, 1565). Σπανιότερα, ανάμεσα στην 
ταινία και το κυμάτιο υπάρχει ένας ανάγλυφος αστράγαλος, όπως στη σαρκοφάγο 1365 (Σχέδ.  44), ή 
ένας αργός αστράγαλος, όπως στη σαρκοφάγο 1391 (Σχέδ.  44). Συχνά η ίδια διακόσμηση βρίσκεται 
και στην εσωτερική κατακόρυφη πλευρά του χείλους με κάποιες διαφοροποιήσεις”00.

Τ ύ π ο ς  Γ (κλαζομενιακός)1101
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτιών των σαρκοφάγων είναι μια προεξοχή στις εσωτερικές γωνίες του 
χείλους. Ως προς την αρχιτεκτονική τους δομή είναι ορθογώνιες ή τραπεζιόσχημες. Συνήθως φέρουν 
γραπτή διακόσμηση στην οριζόντια επιφάνεια του χείλους. Από τις σαρκοφάγους αυτού του τύπου στην

1099. Για τις ακόσμητες σαρκοφάγους, βλ. Cook, Sarcophagi, σ. 161-166.
1100. Στη σαρκοφάγο π.χ. 1365, στην εσωτερική πλευρά, αντί ταινίας, αστραγάλου και κυματίου υπάρχει μόνον ταινία και 

κυμάτιο.
1101. Για τις σαρκοφάγους αυτε'ς γενικά, βλ. τη μονογραφία του Cook, Sarcophagi.
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45. Πήλινες σαρκοφάγοι με τα καλύμματά τους.
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Άκανθο οι Τ1370 (Πίν.  35) και Τ1404 (Πίν.  56) είναι διακοσμημένες, ενώ οι Τ1566 και Τ1610 ακό
σμητες. Έ ως τώρα γραπτές σαρκοφάγοι κλαζομενιακοΰ τύπου έχουν βρεθεί στην Άκανθο τόσο σε ανα- 
σκαφές προηγουμένων ετών όσο και σε πρόσφατες1102.

Καλύμματα σαρκοφάγων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καλύμματα των πήλινων σαρκοφάγων με τη μεγάλη ποικιλία σχημάτων, 
τα οποία ανάλογα με τη μορφή που έχουν σε κατατομή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με διάφορες 
παραλλαγές.

α. Κ α λ ύ μ μ α τ α  κ α μ π ύ λ η ς  δ ι α τ ο μ ή ς
Είναι τα περισσότερο συνηθισμένα και αποτελούνται συνήθως από δύο τμήματα που ενώνονται στο μέ
σον της σαρκοφάγου. Στην κατά πλάτος τομή τους έχουν καμπύλη μορφή, που άλλοτε είναι έντονη και 
τείνει προς το ημικύκλιο και άλλοτε είναι ένα πολύ ανοιχτό τόξο. Εκτός από την ένταση της καμπυλό
τητας, διαφοροποιήσεις υπάρχουν στη διάρθρωση και τη διακόσμηση της εξωτερικής όψης. Η απλού- 
στερη μορφή είναι αυτή του καλύμματος της σαρκοφάγου 1570 (Σ χ έ δ. 43), στην επιφάνεια του οποίου 
δεν υπάρχει καμιά ακμή. Το κεντρικό σημείο του ανυψώνεται και δημιουργεί μια χαμηλή καμάρα σε 
όλο το μήκος, ενώ τα πέρατα της καμάρας στις στενές πλευρές κλείνουν με μια καμπύλη μετάβαση στο 
πέρας του καλύμματος. Το κάλυμμα αυτό είναι το μοναδικό που αποτελείται από ένα τμήμα.

Στο κάλυμμα της σαρκοφάγου 1717 (Σ χ έ δ. 43) η καμπύλη είναι αρκετά έντονη. Οι στενές πλευρές 
της καμάρας είναι «κομμένες» λοξά προς τα κάτω και στο σημείο επαφής των δύο τμημάτων υπάρχουν 
ανάγλυφες ταινίες"03. Μια σαρκοφάγος με όμοιο κάλυμμα από τη Δίκαια χρονολογείται από τα ευρή
ματα στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.1104. Παρόμοιες ταινίες υπάρχουν και στα καλύμματα των σαρκοφά
γων 1444 και 1404 (Σ χ έ δ. 43), τα οποία σε κατατομή έχουν τη μορφή πολύ χαμηλής καμάρας.

Το κάλυμμα της σαρκοφάγου 1460 (Σ χ έ δ. 45) έχει σχεδόν ημικυκλική κατατομή. Στις στενές πλευ
ρές απολήγει σε εξέχουσες ταινίες που φέρουν τρία διακοσμητικά ακρωτήρια, ενώ την κορυφή του δια
τρέχει κατά μήκος ένα ανάγλυφο κυκλικής διατομής έξαρμα. Παρόμοιο είναι και το κάλυμμα της κλα- 
ζομενιακής σαρκοφάγου 1370 (Σχέδ.  46), το οποίο μάλιστα ακολουθεί και τη διαφορά πλάτους που 
έχουν οι στενές πλευρές της. Παρόμοια καλύμματα έχουν βρεθεί στα Άβδηρα1105 και την Οισύμη1106 και 
χρονολογούνται στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.

β. Κ α λ ύ μ μ α τ α  τ ρ ι γ ω ν ι κ ή ς  δ ι α τ ο μ ή ς
Η απλούστερη μορφή της κατηγορίας είναι αυτή του καλύμματος της σαρκοφάγου 1427 (Σχέδ.  45), 
που μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με τετράρριχτη στέγη, καθώς οι στενές πλευρές είναι δύο τρίγοονα 
που κλείνουν το κενό που σχηματίζεται από τις δύο επικλινείς μακρές πλευρές1107.

1102. Μία κλαζομενιακή σαρκοφάγος βρέθηκε την πρώτη χρονιά της ανασκαφής το 1970 (Ε. Γιοΰρη, στο Μνήμη Δ. Λα- 
ζαρίόη. Πόλις και χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐον 1986, 
Θεσσαλονίκη 1990, σ. 151-154), μία άλλη έχει βρεθεί στις ανασκαφές μετά το 1982 (ό.π., σ. 153-154), δυο άλλες στην ανα- 
σκαφή του 1981 και μία το 1993 (Ε. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου,Η.Ε'ΜΘ 7 (1993), σ. 415).

1103. Πρβλ. παρόμοιο κάλυμμα σε όμοια επίσης σαρκοφάγο από τη Δίκαια Θράκης (ΑΔ 28 (1973) Χρονικά, πίν. 422α).
1104. Πρόκειται για τη σαρκοφάγο I του τύμβου Δ, η οποία χρονολογείται στην εποχή αυτή από τα κτερίσματα (ό.π., σ. 472- 

473, πίν. 428α).
1105. Η. Koukouli - Chrysanthaki, BCH 94 (1970), σ. 352, εικ. 30.
1106. ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, σ. 449, πίν. 532α-β.
1107. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να δοθούν προεκτάσεις στο θέμα αυτό. Ισως οι λόγοι, για τους οποίους τα κα

λύμματα έχουν λίγο πολύ τη μορφή στέγης, να είναι καθαρά τεχνικοί και να μην έχουν σχέση με την πρόθεση αναπαράστασης 
μιας κτιριακής μορφής. Ωστόσο το θέμα αξίζει να εξεταστεί.
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46. Σχεόιαστική αποκατάσταση του καλύμματος της σαρκοφάγον Τ1370.

Το κάλυμμα της σαρκοφάγου 1565 (Σχέδ.  45) απολήγει σε ανάγλυφες ταινίες τόσο στα σημεία 
επαφής των δυο τμημάτων όσο και στις στενές πλευρές όπου δημιουργοΰνται αετώματα με ένα κεντρι
κό ακρωτήριο. Ανάγλυφο κυκλικής διατομής έξαρμα διατρέχει σε όλο το μήκος την κορυφή του 
καλύμματος.

Στη σαρκοφάγο 1477 που έχει περίπου την ίδια μορφή υπάρχουν τρία ακρωτήρια στα αετώματα 
των στενών πλευρών.

Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι σαρκοφάγοι βρέθηκαν συλημένες δεν επιτρέπει τη χρονολογική κα
τάταξή τους σε στενά πλαίσια, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση της εξέλιξης των τύ
πων. Αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον με τη μελέτη όλων των σαρκοφάγων του νεκροταφείου, όπου τα 
παραδείγματα των ακριβώς χρονολογημένων θα είναι πολύ περισσότερα. Η σαρκοφάγος 1409 που 
ανήκει στον τύπο Α μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. από το πήλινο θυμιατήριο που 
βρέθηκε μέσα σε αυτήν. Η σαρκοφάγος 1427 και αυτή ακόσμητη χρονολογείται από τα ευρήματα στα 
490-480 π.Χ. Η παρόμοια, επίσης ακόσμητη, σαρκοφάγος από τη Δίκαια χρονολογείται στις αρχές του 
5ου αιώνα π.Χ.1108. Σε καμία σαρκοφάγο με ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο δεν βρέθηκαν κτερίσματα. Πα
ρόμοιες σαρκοφάγοι από την Οισύμη1109 και τα Άβδηρα1110 χρονολογούνται στο α' τέταρτο του 5ου αιώ
να π.Χ. Αν δεχθούμε ότι οι διακοσμημένες σαρκοφάγοι δανείζονται το σχήμα τους από τις ακόσμη
τες11", τότε οι του τύπου Α θα πρέπει να χρονολογηθούν στο β' μισό του 6ου αιώνα π.Χ. έως το πολύ τις 
αρχές του 5ου. Με τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν για τις σαρκοφάγους με ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο

W08.AA 28 (1973) Χρονικά, σ. 473, πίν. 428α-β.
1109. ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, σ. 449, Λάρνακα II.
1110. Η. Koukouli-Chrysanthaki. BCH 94 (1970), σ. 346 κ.ε
1111. Cook, Sarcophagi, σ. 165.



μπορούμε με επιφύλαξη να υποστηρίξουμε ότι οι περισσότερες τουλάχιστον χρονολογούνται από τις 
αρχές έως τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Οι γραπτές σαρκοφάγοι μπορούν να χρονολογηθούν με μεγα
λύτερη βεβαιότητα. Η σαρκοφάγος 1404 που ανήκει στο σχήμα 3 του Cook"12 χρονολογείται στο πρώτο 
τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Η σαρκοφάγος 1370, ένα από τα καλύτερα έργα της Ομάδας του 
Albertinum, χρονολογείται στη δεκαετία 480-470 π.Χ.1112 1113.

Κεραμοσκεπείς

Το είδος αυτό του τάφου, όπως και σε άλλες περιοχές λίγο πολύ, χρησιμοποιείται στην Άκανθο από τον 
5ο αιώνα π.Χ. και μετά. Παρ’ ότι από τη στιγμή που εμφανίζεται, στις αρχές περίπου του 5ου αιώνα1"4, 
καθιερώνεται και ανευρίσκεται διαρκώς έως τη βυζαντινή εποχή, στην Άκανθο συναντάται σε σχετικά 
μικρό ποσοστό, περίπου 6%, σε αντίθεση με την Όλυνθο όπου το ποσοστό των κεραμοσκεπών τάφων 
καλύπτει το 27,33%, μεγαλύτερο και από αυτό των λακκοειδών και των εγχυτρισμών1115. Οι κεραμοσκε
πείς τάφοι είναι κατασκευασμένοι από μεγάλες κεραμίδες, στρωτήρες"16 λακωνικού τύπου, και ορι
σμένες φορές χρησιμοποιούνται και καλυπτήρες στους αρμούς. Διακρίνονται τρεις τύποι:

Α. Σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  λ α κ κ ο ε ι δ ο ύ ς  κ α ι  κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ο ύ ς
Ο πιο απλός τύπος, που θα μπορούσε να θεωρηθεί και παραλλαγή του λακκοειδούς, είναι εκείνος στον 
οποίο λακωνικοί στρωτήρες τοποθετούνται απευθείας πάνω στο νεκρό (Σ χ έ δ. 47α).

Β. Κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ε ί ς  με ο ρ ι ζ ό ν τ ι α  κ ά λ υ ψ η " 17
Στην περίπτωση αυτή οι κεραμίδες καλύπτουν απλώς το νεκρό ή αφού πρώτα τοποθετηθούν άλλες κά
θετα γύρω του, όπως π.χ. στην περίπτωση του τάφου 13791118. Στις στενές πλευρές επίσης τοποθετούνται 
κάθετα στο έδαφος κομμάτια κεραμιδιών, που συνήθως εξέχουν ψηλότερα από τα άλλα (Σ χ έ δ. 47β).

Γ. Κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ε ί ς  κ α λ υ β ί τ ε ς 1119
Οι κεραμίδες τοποθετούνται εκατέρωθεν του νεκρού λοξά και κατά μήκος, έτσι ώστε οι της μιας πλευ
ράς να επικαλύπτουν το πάνω μέρος τιον άλλων. Στις στενές πλευρές δημιουργείται με τον τρόπο αυτό 
ένα είδος αετώματος το οποίο κλείνει σχεδόν πάντοτε με κάθετα τοποθετημένες κεραμίδες (Σχέδ.  
47γ). Σε πολλές περιπτώσεις η κατασκευή είναι περισσότερο επιμελημένη με την τοποθέτηση κατά μή
κος της κορυφής μιας σειράς καλυπτήρων κεραμίδων, έτσι ώστε να δημιουργείται η εντύπωση της κο
ρυφής μιας πραγματικής στέγης (Σ χ έ δ. 47δ).

Κιβωτιόσχημοι

Ο κιβωτιόσχημος τάφος δεν χρησιμοποιείται κατά κανόνα στην Άκανθο και μάλιστα κατά την αρχαϊκή 
και κλασική περίοδο. Από τους πέντε τάφους αυτού του είδους που αποκαλύφθηκαν το 1979, οι τρεις

1112. Ό.π., σ. 137.
1113. Για την Ομάδα του Albertinum, βλ. ό.π., σ. 31 κ.ε. Η σαρκοφάγος 1370 θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης.
1114. Corinth XIII, σ. 73- Μυλωνάς, ΔΝΕ  Β', σ. 281. Η εμφάνιση των κεραμοσκεπών τάφων πάντως δεν θα πρέπει να είναι 

άσχετη με τη μαζική και σχετικά φθηνή πλέον παραγωγή πήλινων κεραμίδων από την εποχή αυτή.
1115. Olynthus XI, σ. 158.
1116. Για τη χρήση του όρου «στρωτήρας», που πιθανόν να μην αφορά στα κεραμίδια αλλά σε άλλα υλικά της στέγης, βλ. Δ. 

Παντερμαλής,Α/σ/τάς, σ. 602 κ.ε.
1117. Για τον τΰπο αυτών των κεραμοσκεπών τάφων, βλ. Olynthus XI, σ. 162, πίν. LXI, εικ. 2, 3 και 4.
1118. Για ένα άλλο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τέτοιας κάλυψης, βλ. Ε. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Α ' Πανελλήνιο Συ

μπόσιο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής, Πολύγυρος 7-9Δεκεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη 1987, εικ. 2.
1119. Για τον τύπο, βλ. Olynthus XI, σ. 160, πίν. LXI, εικ. 5-7.
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47. Τύποι κεραμοσκεπών τάφων: α. Συνδυασμός λακκοειόούς και κεραμοσκεπούς, β. Με οριζόντια κάλυψη,
γ. ό. Καλύβι τες.

ανήκουν στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.1120 και οι δυο στη ρωμαϊκή περίοδο. Οι πρώτοι είναι κατασκευα
σμένοι από μια σειρά μεγάλων ασβεστόλιθων οι οποίοι είχαν δουλευτεί μόνο στη μια πλευρά, αυτή που 
αποτελούσε την εσωτερική πλευρά του τάφου. Οι δυο ρωμαϊκοί τάφοι είναι χτισμένοι με ασβεστόλι
θους που συνδέονται μεταξύ τους με ασβεστοκονίαμα.

Λίθινη σαρκοφάγος

Βρέθηκε μόνο μία λίθινη σαρκοφάγος, η Τ1513, ρωμαϊκής εποχής. Πρόκειται για μια απλοΰστατη κι
βωτιόσχημη κατασκευή χωρίς διακόσμηση ή κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο. Λίθινες σαρκοφάγοι έχουν, 
ωστόσο, βρεθεί σε άλλες ανασκαφικές περιόδους1121, αλλά πάντως πολύ λίγες σε αντίθεση με άλλες πε
ριοχές όπου αποτελούν βασικό είδος τάφου1122.

1120. Οι τάφοι του τέλους του 4ου αι. π.Χ. είναι οι 1369, 1397 και 1398 και οι ρωμαϊκοί είναι οι 1493 και 1543.
1121. ΑΑ 29 (1973/74) Χρονικά, σ. 678.
1122. Παραδείγματα στην Άργιλο (Μ. Τιβέριος, ΑΑ 39 (1984) Μελε'τες, σ. 41).
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Καύσεις

Όπως αναφέρθηκε, στην Άκανθο κυριαρχεί ο ενταφιασμός. Η καύση, παρ’ ότι συναντάται, αποτελεί 
ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στο ανασκαμμένο τμήμα που εξετάζουμε, οι επτά καύσεις αντιστοιχούν μό
λις στο 1,72% του συνόλου των τάφων. Το ποσοστό αυτό όμως δεν ισχύει γενικότερα για το νεκροτα
φείο, εφ’ όσον σε άλλα οικόπεδα που ερευνήθηκαν η συχνότητα των καύσεων είναι πολύ μεγαλύτε
ρη"1'. Σε τρεις από τις επτά καύσεις, η διαδικασία της ταφής έγινε στο ίδιο το σημείο της πυράς, όπου 
και παρέμειναν τα οστά του νεκρού και σκεπάστηκαν με χώμα"24. Ο συνηθισμένος και χαρακτηριστι
κός στο νεκροταφείο της Ακάνθου τύπος καύσεων σε πηλόχτιστους λάκκους"25 αντιπροσωπεύεται μό
νον από ένα παράδειγμα, αυτό της ταφής 1342. Σε δύο περιπτώσεις είχαμε καύση, περισυλλογή των 
οστιόν και τοποθέτησή τους μέσα σε τεφροδόχα αγγεία (πελίκη Τ1512 και υδρία ΤΙ 503), ενώ στην πε
ρίπτωση του τάφου 1537 τα καμένα οστά συγκεντρώθηκαν σε έναν μικρό λάκκο. Από τις παραπάνω 
καύσεις οι τέσσερις χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ., ενιό των τριών υπολοίπιον η χρονολόγηση εί
ναι αβέβαιη.

ΕΘΙΜΑ ΤΑΦΗΣ 

Τρόπος ταφής

Αναφέραμε ήδη ότι στην Άκανθο το έθιμο της καύσης υπάρχει σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και ότι 
κατά κύριο λόγο επικρατεί ο ενταφιασμός. Ο νεκρός τοποθετείται στον τάφο σε ύπτια θέση κατά κα
νόνα με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα"26. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, π.χ. σε πίθους, παρατηρήθη
κε η θέση συστολής"27, γεγονός που θα πρέπει να οφείλεται μάλλον σε λόγους χωρητικότητας του πίθου 
και όχι σε έθιμο. Σε πολύ λίγους τάφους, εξάλλου, τα χέρια των νεκριύν ήταν λυγισμένα στο στήθος ή τη 
λεκάνη"25. Ο προσανατολισμός"21' των τάφιυν ήταν Α-Δ ή ΝΑ-ΒΔ, παράλληλα προς τη θάλασσα και το 
κεφάλι των νεκριύν ήταν στα ανατολικά ή τα νοτιοανατολικά. Αποκλίσεις από τον προσανατολισμό αυ
τό υπάρχουν αλλά πολύ λίγες"3". Μόνον οι εγχυτρισμοί παρουσιάζουν κάποιο σχετικά μεγάλο ποσοστό 
διαφορετικών προσανατολισμών με τριάντα πέντε παραδείγματα αγγείων τοποθετημένοι σε διάφορες 
θέσεις"31.

Σαφή και βεβαιωμένα στοιχεία για την ύπαρξη φερέτρων ή κάποιων φορείων εν είδει φερέτρων 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131

1123. Στην περίπτωση π.χ. των οικοπέδων 8,53 και 71, το ποσοστό ανέρχεται στο 7% (Λ. Παρλαμά, AAA XI (1978), σ. 7) και 
πλησιάζει αυτό του νεκροταφείου της Ολΰνθου που είναι 8,8% (Olynthus XI, σ. 144 κ.ε.).

1124. Στην ταφή 1356 μετά την καύση ρίχτηκαν τμήματα πίθων και πε'τρες. Στην ταφή 1475 έμεινε και το μοναδικό κτέρισμα 
του νεκρού, που ήταν ένα χάλκινο κάτοπτρο.

1125. Λ. Παρλαμά, ΑΛΑ 11 (1978), σ. 5-31.
1126. Olynthus XI, σ. 139 κ.ε.· Corinth XIII, σ. 69.
1127. Σε τρεις πίθους, όπου ο σκελετός σιυζόταν σε καλή κατάσταση, διαπιστιόθηκε με σαφήνεια η θέση του νεκρού με λυγι- 

σμένα τα γόνατα. Πρόκειται για τους τάφους 1434, 1581 και 1582.
1128. Στον τάφο 1454 τα χέρια ήταν χιαστί πάνιο στο στήθος, ιπον τάφο 1329 το αριστερό χέρι ήταν πάνω στη λεκάνη. Στον 

τάφο 1326 ήταν λυγισμένο το αριστερό χέρι, το ίδιο και στον τάφο 1368. Για τη θέση αυτή των χεριών, βλ. Olynthus XI, σ. 139- 
140· Corinth XIII, σ. 69.

1129. Γ ια τον προσανατολισμό τοχν τάφων, βλ. Olynthus XI, σ. 140 κ.ε. και Kerameikos IX, σ. 13.
1130. Ο προσανατολισμός των νεκριόν γενικά δεν ήταν αυστηρά καθορισμένος, αφού παρουσιάζει σχεδόν πάντοτε αποκλί

σεις και μερικές φορές σε βαθμό που ένας ανορθόδοξος προσανατολισμός να τείνει να γίνει κανόνας, όπως π.χ. στην Κόρινθο 
ο προσανατολισμός Β-Ν (Corinth XIII, σ. 69· Olynthus XI, σ. 141). Σε τύμβο στη ΒΔ νεκρόπολη των Αβδήρων δεν διακρίνεται 
κανένας συγκεκριμένος προσανατολισμός (Λ. Κρανιώτη,Τ£ΜΘ 1 (1987), σ. 433, σχ. 2). Για τον προσανατολισμό των τάφων γε
νικά, βλ. Kurtz - Boardman, Burial Customs, σ. 195 κ.ε.

1131. Δύο αμφορείς ήταν στραμμένοι με το στόμιο προς Βορρά, 23 με το στόμιο προς τα δυτικά ή τα ΒΔ, 9 ήταν τοποθετημέ
νοι όρθιοι με το στόμιο προς τα πάνω και ένας ανάποδα με το στόμιο προς τα κάτιυ.
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δεν υπάρχουν. Τα καρφιά που προέρχονται από αρκετούς τάφους δεν έχουν βρεθεί πάντοτε σε σημεία 
που να δικαιολογούν τη χρήση τους σε τέτοιου είδους κατασκευές, ενώ παράλληλα υπάρχουν τάφοι 
στους οποίους βρέθηκαν δύο ή και ένα μόνον καρφί. Θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον βέβαιο1132 ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα καρφιά χρησιμοποιήθηκαν για λόγους σχετικούς με διάφορες δοξασίες. Τα 
τρία χάλκινα καρφιά με αριθ. 1189 από τον τάφο 1502, μήκους 8-10 εκατοστών, χωρίς τις κεφαλές τους, 
με τα στελέχη τους λυγισμένα πολλές φορές ή συσπειρωμένα, σίγουρα δεν προέρχονται από φέρετρο, 
αλλά χρησιμοποιήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα για μαγικούς λόγους.

Σε τρεις λακκοειδείς τάφους νηπίων διαπιστώθηκε χρήση μικρών λακωνικού τύπου καλυπτήρων 
κεραμίδων, μέσα στις οποίες τοποθετήθηκαν τα νεκρά βρέφη και στη συνέχεια εναποτέθηκαν στο λάκ
κο113'. Οι κεραμίδες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν ως φέρετρα.

Σχετική με δεισιδαιμονίες θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση λίθων πάνω στο κεφάλι του νεκρού ή 
και σε άλλα σημεία του σώματος1134.

Η χρήση ταφικών σημάτων θα πρέπει να ήταν σπάνια. Στον τάφο 1395 πάνω στο νήπιο είχε τοπο
θετηθεί ορθογώνια βάση μικρής στήλης σε δεύτερη χρήση. Σε ορισμένους τάφους ίσως υπήρχαν ως σή
ματα μικρές ακόσμητες στήλες113".

Στο νεκροταφείο της Ακάνθου τα βρέφη, τα παιδιά και οι ενήλικες θάβονται στην ίδια περιοχή, 
όπως άλλωστε και σε όλα σχεδόν τα νεκροταφεία1136. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου διαπιστώ
νουμε ενταφιασμό πιθανόν συγγενικών προσώπων σε γειτονικούς τάφους. Κάτι τέτοιο ίσως συμβαίνει 
με τους κιβωτιόσχημους τάφους 1397 και 1398, που έχουν τη μια πλευρά τους κοινή, και πιθανόν με τους 
κεραμοσκεπείς 1347 και 1348, οι οποίοι αφ' ενός βρίσκονται πολύ κοντά και αφ’ ετέρου έχουν την ίδια 
ακριβώς μορφή. Η πολύ κοντινή θέση ταφικών αγγείων που δημιουργούν μικρές ομάδες θα μπορούσε 
να οφείλεται στους ίδιους λόγους1137 1138 1139.

Στο οικόπεδο 117 συναντήσαμε τρεις ταφικούς περιβόλους1133, οι οποίοι πιθανόν είχαν κατασκευ
αστεί για τον ενταφιασμό συγγενικών προσώπων, πράγμα όμως που δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βε
βαιότητα λόγω της καταστροφής και των επεμβάσεων που υπέστησαν οι περίβολοι σε μεταγενέστερες 
εποχές. Ο ταφικός περίβολος Α (Σ χ έ δ. 5), που βρίσκεται στη νότια γωνία του οικοπέδου 117, είναι κα
τασκευασμένος από ασβεστόλιθους και στη μια πλευρά του χρησιμοποιήθηκε ο τάφος 1525. Έ χει δια
στάσεις περίπου 9,50x2,30 μ. Στον περίβολο, εκτός από τον τάφο 1525 που θα πρέπει να προϋπήρχε, 
βρέθηκαν επίσης ο τάφος 1491, ο οποίος χρονολογείται στο α' μισό του 5ου αιώνα π.Χ., και η τεφροδό
χος πελίκη 1512 που τοποθετείται στα 330-320 π.Χ. Ο περίβολος Β (Π ίν. 109β) είναι μικρός, από ξερο
λιθιά που περιβάλλει τον ταφικό αμφορέα 1514ι13υ και τον τάφο 1508, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη

1132. Για τη χρήση των καρφιών για λόγους σχετικούς με δοξασίες και μαγείες, βλ. Kurtz - Boardman, Burial Customs, o. 216 
κ.ε. Καρφιά, άλλωστε, που ε'χουν βρεθεί μέσα σε σαρκοφάγους ενισχύουν την άποψη της μαγικής χρήσης τους (Μ. Τιβέριος,/Ιζί 
39 (1984) Μελέτες, σ. 18). Σημειώνουμε εδώ και την περίπτωση του κεραμοσκεπούς τάφου 1417, μέσα στον οποίο βρέθηκαν δύο 
καρφιά κοντά στο κεφάλι του νεκρού που δεν θα πρέπει να ανήκαν σε φέρετρο.

1133. Είναι οι τάφοι 1339, 1340, 1344. Στους τάφους 1340 και 1344 τα κτερίσματα (φιαλίδια) είχαν τοποθετηθεί πάνω στην 
κεραμίδα μαζί με τα βρέφη.

1134. Βοκοτοπούλου, Βίτοα, σ. 336. Μεγάλες πέτρες ή σχιστόπλακες που κάλυπταν ολόκληρο το κεφάλι ακόμη και μέχρι το 
στήθος βρέθηκαν στους τάφους 1360, 1594, 1655, 1692. Στους τάφους 1651 και 1644 υπήρχαν τρεις πλάκες πάνω στο νεκρό.

1135. Μεγάλες μαρμάρινες ανάγλυφες στήλες δεν θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί. Η ανεύρεση μιας μεγάλης επιτύμβιας 
στήλης με ανάγλυφη διακόσμηση σε πρόσφατες εργασίες εκσκαφής θα πρέπει να αποτελεί μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις (Ε. 
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου,Λ£Μ0 7 (1993), σ. 414).

1136. Στα νεκροταφεία της Ελευσίνας και του Μαραθώνα, ωστόσο, φαίνεται ότι κάποια τμήματα χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 
αποκλειστικά για τον ενταφιασμό νηπίων (Μυλωνάς, Δ NE Β', σ. 271).

1137. Ως τέτοιες ομάδες μπορούν να θεωρηθούν οι τάφοι: α. 1628,1625, β. 1667,1668.1669,1670, γ. 1690,1691, δ. 1607,1608, 
1684, ε. 1553, 1554, 1555, 1628. Οι ομάδες αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά δεν είναι οι μοναδικές.

1138. Kurtz - Boardman, Burial Customs, σ. 106 κ.ε.
1139. Για ταφικούς περιβόλους γύρω από ταφικά αγγεία, βλ. Akurgal, 1987, πίν. 10α (στην αρχαϊκή νεκρόπολη της Πιτάνης).
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του 5ου αιώνα π.Χ. Ο ορθογοόνιος ταφικός περίβολος Γ (Π ίν. 118γ), που καταλαμβάνει όλο το τετρά
γωνο 9του οικοπέδου 117 και έχει διαστάσεις 3,10x3,80 μ., καταστράφηκε στη νοτιοδυτική πλευρά του 
για να τοποθετηθεί ο κεραμοσκεπής τάφος 1559 και στη βόρεια γωνία του ο κεραμοσκεπής 1529, και οι 
δυο της ρωμαϊκής περιόδου. Μόνον η ταφή 1539 που και αυτή βρέθηκε διαλυμένη ανήκει ίσως στον πε
ρίβολο, στο κέντρο του οποίου και επισημάνθηκε.

Η ταφή δυο νεκρών στον ίδιο τάφο ήταν επίσης σπάνιο φαινόμενο και συναντάται σε τρεις μόνον 
τάφους: στην πήλινη σαρκοφάγο Τ Ι579, στον πίθο Τ1580-1581 και στον ρωμαϊκό κιβωτιόσχημο τάφο 
1543. Εκτός από την περίπτωση του πίθου όπου μάλλον δεν έχουμε σύγχρονη ταφή αλλά επανάχρηση 
αφού ο πρώτος νεκρός σκεπάστηκε με χώμα, για τους άλλους δεν είμαστε βέβαιοι αν έχουμε ταυτό
χρονες ταφές"40. Σε δυο περιπτώσεις, ωστόσο, έχουμε με βεβαιότητα ταυτόχρονη ταφή πιθανόν μητέ
ρας και παιδιού1140 1141. Στον τάφο 1646 και 1647 τα οστά του βρέφους βρέθηκαν πάνω στη δεξιά πλευρά 
του στήθους της μητέρας, ενώ στους τάφους 1695 και 1701 τα οστά του βρέφους ήταν δίπλα στην δεξιά 
κνήμη.

Κτερίσματα

Παρ’ ότι στα νεκροταφεία της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής κτερίσματα δεν ανευρίσκονται σε 
όλους τους τάφους1142, το ποσοστό των ακτέριστων τάφων στην Άκανθο φαίνεται να διεκδικεί μια από 
τις πρώτες θέσεις. Από το σύνολο τιον τετρακοσίων δύο τάφων μόνον οι εκατόν εξήντα τρεις ήταν κτε- 
ρισμένοι, δηλαδή το 40% περίπου1143, και από αυτούς οι περισσότεροι με λίγα κτερίσματα, ένα, δύο και 
το πολύ πέντε αντικείμενα. Σχετικά πλούσια κτερισμένοι ήταν μόνον εννέα τάφοι. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι κτερισμένοι τάφοι ήταν λακκοειδείς, πράγμα που επιβεβαιιυνει την 
άποψη ότι οι τάφοι αυτού του τύπου παρά την απλότητά τους δεν σημαίνει ότι ανήκαν σε φτωχούς αν
θρώπους1144. Σχετικά πλούσια κτερισμένες θα πρέπει να ήταν και οι πήλινες σαρκοφάγοι, οι οποίες 
βρέθηκαν όλες συλημένες. Η μόνη ασύλητη σαρκοφάγος, η Τ1427, που ήταν ο πιο πλούσιος τάφος σε 
κτερίσματα, περιείχε τριάντα δύο αντικείμενα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ακτέριστων τάφων ανήκει 
στους εγχυτρισμούς, όπου από τους εκατόν εξήντα έξι μόνον οι δεκαέξι ήταν κτερισμένοι, δηλαδή μό
λις το 9,6%.

Από τα κτερίσματα την κύρια θέση κατέχουν τα πήλινα αγγεία, τη δεύτερη θέση αρκετά ειδώλια 
και ακολουθούν τα κοσμήματα και τα νομίσματα1145. Τα αγγεία είναι κυρίως μικρά, καθημερινής χρή
σης ή καθαρώς ταφικά, όπως π.χ. οι λήκυθοι. Στην αρχαϊκή περίοδο συνηθίζονται οι κορινθιακοί αρύ- 
βαλλοι και οι κοτυλίσκες. Από τα αττικά εργαστήρια έχουμε κυρίως ληκύθους, κύλικες και σκύφους και 
μετά τον 5ο αιώνα π.Χ. προστίθενται φιαλίδια, αρυβαλλοειδή ληκύθια και κάνθαροι. Από τα εργαστή
ρια της νησιωτικής και Ανατολικής Ελλάδας προέρχονται κύπελλα κυρίως και κύλικες. Έ νας πολύ ση
μαντικός αριθμός μεγάλων αγγείων -κρατήρων, οινοχοών και αμφορέων- από διάφορα εργαστήρια, 
κυρίως όμως αττικά, βρέθηκαν στις επιχώσεις των τάφων ή μερικές φορές τοποθετημένα πάνω σε αυ
τούς. Για όσα δεν προέρχονται από διαλυμένες ταφές, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πιθανόν χρησιμο

1140. Γ ια την επαναχρησιμοποίηση τάφων και ιδιαίτερα σαρκοφάγων, βλ. Corinth XIII, σ. 76 κ.ε.
1141. Corinth XIII, σ. 69 κ.ε., σημ. 22· Βοκοτοποΰλου, Βίτσα, σ. 335.
1142. Corinth XIII, σ. 78 κ.ε.
1143. Στην Όλυνθο το ποσοστό των κτερισμε'νων τάφων είναι 60% (Olynthus XI, σ. 174 κ.ε., σ. 206). Στα άλλα νεκροταφεία 

της βορειοανατολικής Ελλάδας με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δημοσιευμένα φαίνεται ότι υπήρχαν επίσης διαφοροποιήσεις. 
Έτσι, στο αρχαϊκό νεκροταφείο των Αβδήρων «ένα μικρό ποσοστό τάφοον είχε κτερίσματα» (Ε. Σκαρλατίδον,ΑΕΜΘ 1 (1987), 
σ. 423), ενώ στο νεκροταφείο της Αργίλου στο τμήμα που ανασκάφηκε το ποσοστό των κτερισμε'νων τάφων είναι 77% (Μ. Τι- 
βέριος,ΑζΙ 39 (1984) Μελέτες, σ. 44).

1144. Olynthus XI, σ. 166.
1145. Για τα κτερίσματα και το νόημά τους, βλ. ό.π., σ. 174-207 και Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), σ. 525-531, όπου και βιβλιο

γραφία.
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ποιήθηκαν για κάποιες τελετουργίες και κατόπιν τα έσπασαν στους τάφους1146. Σε ορισμένες πάλι περι
πτώσεις το «πολύτιμο» θραύσμα ενός γραπτού μεγάλου αγγείου είχε προσφερθεί στον τάφο του νεκρού 
από τους δικούς του.

Η θέση των κτερισμάτων σε σχέση με το νεκρό δεν ήταν, όπως άλλωστε και στα άλλα νεκροτα
φεία1147, αυστηρά καθορισμένη. Εν τούτοις μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες προτιμήσεις για τη θέ
ση ορισμένων τουλάχιστον αντικειμένων. Η πλούσια κτερισμένη ταφή στη σαρκοφάγο Τ1427, που περι
είχε πολλών ειδών αντικείμενα, δεν προσφέρεται για πολλές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό, γιατί η στε
νότητα του χώρου της σαρκοφάγου πιθανόν δεν επέτρεψε την τήρηση κάποιων κανόνων. Οι κορινθιακοί 
αρύβαλλοι και οι κοτυλίσκες κατά κανόνα βρίσκονται κοντά στους ώμους ή κοντά στο κεφάλι του νε
κρού. Αντίθετα, οι κύλικες, οι σκύφοι και οι κάνθαροι τοποθετούνται κυρίως κοντά στα πόδια ή και ανά
μεσα στα σκέλη. Στο ίδιο σημείο ανευρίσκονται συνήθως και οι λήκυθοι, οι αρυβαλλοειδείς λήκυθοι και 
οι οινοχόες. Τα ειδώλια, που συνήθως συνοδεύουν παιδιά1148, τις περισσότερες φορές βρίσκονται πάνω 
στην κοιλιακή χώρα ή λίγο ψηλότερα προς το στέρνο και σπανιότερα στο πλάι, δεξιά και αριστερά του 
σώματος1149. Οι στλεγγίδες τοποθετούνται συνήθως κοντά στο χέρι ή στην περιοχή ανάμεσα στο χέρι και 
την πλευρά του νεκρού. Στην περίπτωση, ωστόσο, του τάφου 1654, οι δέκα χάλκινες στλεγγίδες που προ- 
σφέρθηκαν στο νεκρό κορίτσι1150 είχαν εναποτεθεί κατ’ εξαίρεση πάνω στο σώμα1151.

Σχεδόν σε όλους τους παιδικούς τάφους, και σε μερικούς, που ανήκαν σε νήπια, βρέθηκαν αστρά
γαλοι1152, των οποίων ο αριθμός ποίκιλλε από δύο έως και εκατό, τοποθετημένοι δεξιά ή αριστερά του 
σώματος ή και πάνω στην κοιλιά του νεκρού. Σε πολλούς τάφους, ιδιαίτερα νηπίων, βρέθηκαν κοχύλια, 
συχνά μάλιστα ήταν και τα μοναδικά αντικείμενα που συνόδευαν το νεκρό"’5.

Στον τάφο 1560 βρέθηκε ένα αβγό τοποθετημένο στο κοίλωμα της βάσης του ειδωλίου 1156, ένα 
κτέρισμα που συναντάται σπάνια σε τάφους, αλλά ενισχύει την άποψη ότι κατά την ταφή του νεκρού θα 
πρέπει να τοποθετούσαν μέσα στον τάφο και τρόφιμα. Το αβγό, εξάλλου, μπορεί να θεωρηθεί και ως 
σύμβολο ανάστασης και συνέχισης της ζωής και μετά το θάνατο στο βασίλειο του Άδη1154.

Τα κοσμήματα βρίσκονταν στις θέσεις που αντιστοιχούν στη χρήση τους, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι νεκροί τα φορούσαν1155.

Το έθιμο της τοποθέτησης στεφανιών στους τάφους1156, πολύ συνηθισμένο στην περιοχή της Μακε

1146. Olynthus XI, σ. 182 κ.ε.
1147. Για τη θέση των κτερισμάτων, βλ. ό.π.,σ. 178 κ.ε.· Corinth XIII, σ. 81 κ.ε.· Kurtz- Boardman.ßan'ö/ Customs, σ. 203 κ.ε.· 

Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), σ. 525 κ.ε.
1148. Olynthus XI, σ. 195 κ.ε.· Coiinth XIII, σ. 83 · Kerameikos IX, σ. 14· Μυλωνάς, Δ NE Β', σ. 294.
1149. Για τη σημασία των ειδωλίων στους τάφους, βλ. Olynthus XI, σ. 195 κ.ε.
1150. Παρ’ ότι δεν έχουμε άλλα στοιχεία για το γένος του εφήβου του τάφου αυτού, οδηγούμαστε στο συλλογισμό ότι πρό

κειται για κορίτσι από τα δύο ασημένια βραχιόλια που φορούσε.
1151. Για την παρουσία των στλεγγίδων σε γυναικείους τάφους, βλ. Olynthus XI, σ. 181-182, 202- Ph. Bruneau, BCH 94 

(1970), σ.530.
1152. Για τους αστραγάλους ως κτερίσματα σε τάφους, βλ. Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), σ. 527’ Χαριτωνίδης,ΑΕ 1958, σ. 40, 

101 · Kurtz - Boardman, Burial Customs, σ. 208-209- Olynthus XI, σ. 197 κ.ε.· Μυλοτνάς,ΖΐΜ: Β', σ. 296 κ.ε. Για τους αστραγάλους 
γενικά και τη χρήση τους, βλ. Ε. Schmidt, Spielzeug und Spiele der Kinder im klassischen Altertum, Meiningen 1971, o. 57· P. 
Amandry, BCH Suppl. 9,1984, o. 347-378, με πλούσια βιβλιογραφία.

1153. Για τα κοχύλια σε τάφους και το νόημά τους, βλ. Olynthus XI. σ. 198-199' Corinth XIII, σ. 84· Ph. Bruneau, BCH 94 
(1970), σ. 529-530. Για τα κοχύλια επίσης, τα είδη που συναντώνται σε τάφους ή σε ιερά και το νόημά τους, βλ. Ρ. Amandry, BCH 
Suppl. 9,1984, σ. 378-380.

1154. Για τη σημασία του αβγού ως αντικειμένου σχετιζόμενου με το θάνατο -ερμηνεύεται συνήθως ως σύμβολο αναστάσε- 
ως για την άλλη ζωή ή ως σύμβολο γονιμότητας-, βλ. Μ.Ρ. Nilsson, Archiv für Religionswissenschaft 11 (1908), σ. 530-546' T.L. 
Shear,AJA 32 (1928), o. 492· ο ίδιος, AM 34 (1930), o. 426· Olynthus XI, o. 192· Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), o. 529- Corinth XIII, 
o. 84. Για αβγά που βρέθηκαν σε αγγεία, βλ. Corinth XIII, σ. 76.

1155. Olynthus XI, σ. 180 κ.ε.· Corinth XIII. σ. 83.
1156. Γ ια τη σημασία των στεφανιών, βλ. L. Deubner, Archiv für Religionswissenschaft 30 (1933)· M. Blech, Studien zum Kranz 

bei den Griechen, Βερολίνο 1982, o. 81 κ.ε.
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δονίας, απαντάται σε τρεις μόνον περιπτώσεις, με στεφάνια μυρτιάς και κισσού. Στην ταφή 1512, το 
στεφάνι, από το οποίο σώθηκαν ψήγματα μόνο μέσα στην τεφροδόχο πελίκη, ρίχτηκε στην πυρά μαζί με 
το νεκρό. Στην περίπτωση του τάφου 1467 έχουμε τέσσερα στεφάνια, από τα οποία το ένα, του κισσού, 
ο νεκρός το φορούσε στο κεφάλι, ενώ τα άλλα τρία από μυρτιά ήταν ακουμπισμένα στο στήθος και τα 
πόδια του.

Τα νομίσματα1157 ανευρίσκονται αρκετά συχνά στους τάφους της Ακάνθου από τις αρχές του 4ου 
αιώνα π.Χ. κυρίως. Στο σύνολο που εξετάζουμε βρέθηκαν σε είκοσι δύο τάφους και στους δεκαεπτά 
από αυτούς τα νομίσματα ήταν στο στόμα του νεκρού. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ελάχιστες μόνον πε
ριπτώσεις υπήρχαν και άλλα κτερίσματα στους τάφους που είχαν νομίσματα. Σε δύο περιπτώσεις τα 
νομίσματα βρέθηκαν στα χέρια, ενώ σε άλλες η θέση δεν είναι βεβαιωμένη, γιατί οι ταφές ήταν δια
λυμένες. Πάντως η ανεύρεση συχνά νομισμάτων σε τάφους του 4ου αιώνα π.Χ. μας επιτρέπει να υπο
θέσουμε την πιθανή αναβίωση και «ενδυνάμωση» του εθίμου και της δοξασίας της πληρωμής του Χά
ροντα σε συνδυασμό με την κοπή χάλκινων νομισμάτων και γενικά τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και 
διάθεσή τους1158.

Τοποθέτηση κτερισμάτων έξω από τους τάφους διαπιστώθηκε με σαφήνεια σε ελάχιστες περιπτώ
σεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ταφικού αμφορέα Τ1497, δίπλα στον οποίο τοποθετή
θηκε η μικρή χύτρα 12561159, και του Τ1677, δίπλα στον οποίο είχαν εναποτεθεί η κύλικα 1285 και ο αρύ- 
βαλλος 1286.

Σε γενικές γραμμές το νεκροταφείο της Ακάνθου παρουσιάζει ομοιότητες με αυτά της Νότιας και 
Ανατολικής Ελλάδας και ορισμένων πόλεων της ανατολικής Χαλκιδικής και των θρακικών παραλίων, 
ενώ διαφέρει σημαντικά από τα νεκροταφεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σχετικά φτωχή κτέριση των νεκρών και η απουσία π.χ. σκευών από πολύτιμα μέταλλα, ακόμη και 
από χαλκό, καθώς και η περιορισμένη παρουσία κοσμημάτων από χρυσό και άργυρο, τα οποία ανευρί
σκονται σε μεγάλο ποσοστό στην Κεντρική Μακεδονία, θα πρέπει ίσως να αποδοθεί σε διαφορετική 
κοινωνικοπολιτική άποψη και οργάνωση παρά σε οικονομική ένδεια των κατοίκων. Εξάλλου, ο ορυ
κτός πλούτος με τα μεταλλεία αργύρου, ο φυσικός πλούτος με την άφθονη οικοδομική και ναυπηγική 
ξυλεία, αλλά και η παραγωγή σιταριού και κρασιού, θα πρέπει να κρατούσαν την οικονομία των Ακαν- 
θίων σε ένα σταθερό επίπεδο.

Η ολοκλήρωση της ανασκαφής του νεκροταφείου και της αρχαίας πόλης θα πλουτίσουν περισσό
τερο τις γνώσεις μας, μιας και η αρχαία ελληνική γραμματεία στάθηκε φειδωλή σε πληροφορίες για την 
Άκανθο.

1157. Για τα νομίσματα στους τάφους και το νόημά τους, βλ. Olynthus XI, σ. 205' Corinth XIII, σ. 83 κ.ε.· Kurtz - Boardman, 
Burial Customs, σ. 166' Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), σ. 528 με αναφορές στις πηγές.

1158. Το γεγονός ότι δεν βρίσκονται νομίσματα σε όλους τους τάφους δημιούργησε το ερώτημα και την αμφιβολία αν όντως 
η χρήση τους ήταν για την πληρωμή του Χάροντα, όπως αναφέρουν οι πηγές. Βλ. σχετικά Olynthus XI, σ. 205.

1159. Για την τοποθέτηση αντικειμένων έξω από τους τάφους, βλ. ό.π., σ. 178 κ.ε.' Μυλωνάς, ΔΝΕ Β', σ. 280.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*

650 =  1.31.1 697 =  1.49.218 744 =  1.49.97 792 =  1.49.50

651 =  1.31.2 698 =  1.49.217 745 =  1.49.95 793 =  1.49.51

652 =  1.31.3 699 =  1.49.223 746 =  1.49.96 794 =  1.49.47

653 =  1.31.4 700 =  1.49.224 747 =  1.49.103 795 =  1.49.53

654 =  1.31.5 701 =  1.49.225 749 =  1.49.102 796 =  1.49.48

655 =  1.31.6 702 =  1.49.226 750 =  1.49.94 797 =  1.49.54

656 =  1.31.7 703 =  1.49.210 751 =  1.49.86 798 =  1.49.45

657 =  1.31.8 704 =  1.49.211 752 =  1.49.101 799 =  1.49.42

658 =  1.31.23 705 =  1.49.212 753 =  1.49.100 800 =  1.49.41

659 =  1.31.24 706 =  1.49.209 754 =  1.49.92 801 =  1.49.43

660 =  1.31.13 707 =  1.49.227 755 =  1.49.89 802 =  1.49.38

661 =  1.31.14 708 =  1.49.222 756 =  1.49.90 803 =  1.49.49

662 =  1.31.15 709 =  1.49.221 757 =  1.49.91 804 =  1.49.40

663 =  1.31.16 710 =  1.49.220 758 =  1.49.93 805 =  1.49.39

664 =  1.31.18 711 =  1.49.259 759 =  1.49.99 806 =  1.49.83

665 =  1.31.19 712 =  1.49.264 760 =  1.49.240 807 =  1.49.84

666 -  1.31.20 713 =  1.49.249 761 =  1.49.229 808 =  1.49.82

667 =  1.49.232 714 =  1.49.260 762 =  1.49.235 809 =  1.49.73

668 =  1.31.34 715 =  1.49.261 763 =  1.49.230 810 =  1.49.72

669 =  1.31.35 716 =  1.49.248 764 =  1.49.236 811 =  1.49.67

670 =  1.31.36 717 =  1.49.247 765 =  1.49.237 812 =  1.49.79

671 =  1.31.37 718 =  1.49.253 766 =  1.49.231 813 =  1.49.80

672 =  1.31.31 719 =  1.49.254 767 =  1.49.233 814 =  1.49.78

673 =  1.31.30 720 =  1.49.255 768 =  1.49.238 815 =  1.49.65

674 =  1.31.32 721 =  1.49.256 769 =  1.49.239 816 =  1.49.70

675 =  1.31.28 722 =  1.49.257 770 =  1.49.246 817 =  1.49.76

676 =  1.31.29 723 =  1.49.258 771 =  1.49.246α 818 =  1.49.71

677 =  1.31.38 724 =  1.49.279 772 =  1.49.34 819 =  1.49.68

678 =  1.31.25 725 =  1.49.262 773 =  1.49.35 820 =  1.49.74

679 =  1.31.26 726 =  1.49.263 774 =  1.49.33 821 =  1.49.179

680 =  1.31.27 727 =  1.49.270 775 =  1.49.31 822 =  1.49.374

681 =  1.31.33 728 =  1.49.271 776 =  1.49.32 823 =  1.49.75

682 =  1.31.39 729 =  1.49.272 777 =  1.49.37 824 =  1.49.57

683 =  1.31.40 730 =  1.49.273 778 =  1.49.36 825 =  1.49.181

684 =  1.31.41 731 =  1.49.274 779 =  1.49.25 826 =  1.49.62

685 =  1.31.42 732 =  1.49.275 780 =  1.49.4α 827 =  1.49.185

686 =  1.31.43 733 =  1.49.276 781 =  1.49.3α 828 =  1.49.177

687 =  1.31.45 734 =  1.49.268 782 =  1.49.1β 829 =  1.49.63

688 =  1.31.46 735 =  1.49.266 783 =  1.49.27 830 =  1.49.188

689 =  1.31.12 736 =  1.49.267 784 =  1.49.5α 831 =  1.49.183

690 =  1.49.214 737 =  1.49.265 785 =  1.49.30 832 =  1.49.174

691 =  1.49.213 738 =  1.49.250 786 =  1.49.6α 833 =  1.49.187

692 =  1.49.216 739 =  1.49.251 787 =  1.49.28 834 =  1.49.175

693 =  1.49.215 740 =  1.49.252 788 =  Ι.49 .2α 835 =  1.49.77

694 =  1.49.207 741 =  1.49.85 789 =  1.49.29 836 =  1.49.186

695 =  1.49.208 742 =  1.49.87 790 =  1.49.26 837 =  1.49.176

696 =  1.49.228 743 =  1.49.88 791 =  1.49.52 838 =  1.49.178

* Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται τα περισσότερα νομίσματα, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στους καταλόγους της Εφο
ρείας Θεσσαλονίκης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*

839 = 1.49.190
840 — 1.49.189
841 = 1.49.61
842 = 1.49.182
843 = 1.49.184
844 = 1.49.60
845 = 1.49.180
846 = 1.49.59
847 = 1.49.55
848 - 1.49.205
849 = 1.49.169
850 = 1.49.198
851 = 1.49.195
852 - 1.49.166
853 = 1.49.159
854 = 1.49.165
855 = 1.49.199
856 = 1.49.197
857 = 1.49.191
858 = 1.49.192
859 = 1.49.194
860 = 1.49.193
861 = 1.49.201
862 = 1.49.204
863 = 1.49.203
864 = 1.49.202
865 ■ 1.49.200
866 = 1.49.206
867 = 1.49.196
868 = 1.49.161
869 = 1.49.163
870 - 1.49.162
871 = 1.49.157
872 = 1.49.151
873 = 1.49.149
874 = 1.49.167
875 - 1.49.150
876 = 1.49.155
877 = 1.49.154
878 = 1.49.153
879 = 1.49.152
880 = 1.49.148
881 = 1.49.147
882 = 1.49.146
883 = 1.49.156
884 = 1.49.158
885 — 1.49.168
886 = 1.49.164
888 - 1.49.145
889α,βι =  1.49.143
890 = 1.49.345

891 = 1.49.348
892 - 1.49.349
893 = 1.49.350
894 = 1.49.351
895 = 1.49.346
896 = 1.49.347
897 = 1.49.125
898 = 1.49.124
899 = 1.49.137
900 = 1.49.109
901 - 1.49.107
902 = 1.49.130
903 = I..49.131
904 = 1.49.132
905 = 1.49.133
906 = 1.49.108
907 = 1.49.123
908 = 1.49.111
909 = 1.49.117
910 = 1.49.118
911 = 1.49.116
912 = 1.49.113
913 = 1.49.112
914 = 1.49.114
915 = 1.49.121
916 = 1.49.115
917 = 1.49.142
918 = 1.49.144
919 — 1.49.128
920 = 1.49.129
921 = 1.49.135
922 = 1.49.136
923 = 1.49.134
924 = 1.49.119
925 = 1.49.120
926 = 1.49.127
927 = 1.49.126
928 = 1.49.110
929 = 1.49.122
930 = 1.49.360
931 = 1.31.21
932 = 1.31.22
933 = 1.49.361
934 = 1.49.370
935 = 1.49.371
936 = 1.49.372
937 = 1.49.373
938 = 1.49.374α
939 = 1.49.429
940 = 1.49.429
941 = 1.49.429

942 = 1.49.422
943 = 1.49.423
944 = 1.49.424
945 = 1.49.425
946 = 1.49.426
947 = 1.49.427
948 = 1.49.428
949 = 1.49.358
950 = 1.49.359
951 = 1.117.190
952 = 1.49.234
1002 = 1.49.280
1003 = 1.49.281
1004 = 1.49.282
1005 = 1.49.283
1006 = 1.49.284
1007 = 1.117.248
1008 = 1.117.227
1009 = 1.117.6
1010 = 1.117.218
1011 = 1.117.191
1012 = 1.117.172
1013 = 1.117.220
1014 = 1.117.221
1015 = 1.117.203
1016 = 1.117.199
1017 = 1.117.217
1018 = 1.117.225
1019 = 1.117.170
1020 = 1.117.171
1021 -  1.117.181
1022 = 1.117.29
1023 = 1.117.213
1024 = 1.117.214
1025 = 1.117.202
1026 = 1.117.194
1027 = 1.117.201
1028 = 1.117.262
1029 = 1.117.179
1030 = 1.117.180
1031 = 1.117.263
1032 = 1.117.264
1033 = 1.117.173
1034 = 1.117.174
1035 = 1.117.219
1036 = 1.117.215
1037 = 1.117.176
1038 = 1.117.169
1039 = 1.117.210
1040 = 1.117.211
1041 = 1.117.212

1042 = 1.117.223
1043 = 1.117.216
1044 = 1.117.224
1045 = 1.117.208
1046 = 1.117.167
1047 = 1.117.168
1048 = 1.117.466
1049 = 1.117.226
1050 = 1.117.228
1051 = 1.117.30
1052 = 1.117.222
1053 = 1.117.200
1054 = 1.117.204
1055 = 1.117.205
1056 = 1.117.206
1057 = 1.117.182
1058 = 1.117.183
1059 = 1.117.177
1060 = 1.117.178
1061 = 1.117.175
1062 = 1.117.10
1063 = 1.117.33
1064 = 1.117.32
1065 = 1.117.7
1066 = 1.117.8
1067 = 1.117.9
1068 = 1.117.34
1069 = 1.117.242
1070 = 1.117.243
1071 = 1.117.244
1072 = 1.117.245
1073 = 1.117.5
1074 = 1.117.246
1075 = 1.117.247
1076 = 1.117.238
1077 = 1.117.239
1078 = 1.117.24
1079 = 1.117.260
1080 = 1.117.261
1081 = 1.117.21
1082 = 1.117.3
1083 = 1.117.4
1084 = 1.117.230
1085 = 1.117.231
1086 = 1.117.232
1087 = 1.117.233
1088 = 1.117.234
1089 = 1.117.235
1090 = 1.117.236
1091 = 1.117.25
1092 = 1.117.237
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1093 = 1.117.17 1144 = 1.117.23
1094 = 1.117.18 1145 = 1.117.252
1095 - 1.117.14 1146 = 1.117.253
1096 = 1.117.11 1147 = 1.117.254
1097 = 1.117.12 1148 = 1.117.16
1098 = 1.117.13 1149 - I . .117.15
1099 = 1.117.240 1150 = 1.117.99

1100 = 1.49.1 1151 = 1.117.98
1101 = Ι.49 .1α 1152 = 1.117.100
1102 = 1.49.2 1153 — 1.117.35
1103 = 1.49.3 1154 = 1.177.102
1104 = 1.49.4 1155 = 1.117.36
1105 = 1.49.5 1156 = 1.117.132
1106 = 1.49.6 1157 = 1.117.107
1107 = 1.49.7 1158 = 1.117.108
1108 = 1.49.8 1159 = 1.117.109
1109 = 1.49.9 1160 = 1.117.134
1110 — 1.49.10 1161 = 1.117.38
1111 = 1.49.11 1162 = 1.117.37
1112 = 1.49.16 1163 = 1.117.133
1113 = 1.49.22 1164 = 1.117.101
1114 = 1.49.13 1165 = 1.117.103
1115 = 1.49.12 1166 = 1.117.106
1116 = 1.49.15 1167 = 1.117.105
1117 = 1.49.14 1168 = 1.117.104

1118 = 1.49.17 1169 = 1.117.111
1119 = 1.49.18 1170 = 1.117.110
1120 = 1.49.19 1171 = 1.117.70
1121 = 1.49.20 1173 - 1.117.475
1122 — 1.49.21 1174 - 1.117.476
1123 = 1.49.23 1175 = 1.117.477
1124 = 1.49.24 1176 - 1.117.478
1125 — 1.117.241 1177 — 1.117.479
1126 = 1.117.256 1178 = 1.117.480
1127 = 1.117.257 1179 = 1.117.481
1128 = 1.117.258 1181 = 1.117.482
1129 = 1.117.259 1182 = 1.117.114
1130 = 1.117.1 1183 = 1.117.91
1131 = 1.117.229 1184 - 1.117.92
1132 = 1.117.186 1185 = 1.117.93

1133 = 1.117.184 1186 - 1.117.94

1134 = 1.117.185 1187 - 1.49.421

1135 = 1.117.19 1188 = 1.117.96

1136 = 1.117.20 1189 = 1.117.156

1137 = 1.117.250 1190 = 1.117.115

1138 - 1.117.251 1191 = 1.117.124

1139 = 1.117.2 1192 = 1.117.88

1140 = 1.117.28 1193 = 1.117.126
1141 = 1.117.27 1194 = 1.117.122
1142 — 1.11.26 1194α == 1.117.127

1143 -1 .117.22 1195 = 1.117.123

1196 = 1.117.131 1247 = 1.117.356
1197 = 1.117.119 1248 = 1.117.357

1198 = 1.117.75 1249 = 1.49.138
1199 = 1.117.78 1250 = 1.49139

1200 = 1.117.128 1251 = 1.49.140
1201 = 1.117.89 1252 = 1.117.83
1202 = 1.117.149 1253 = 1.117.77
1203 = 1.117.129 1254 = 1.117.79
1204 = 1.117.130 1255 = 1.117.84

1205 = 1.117.118 1256 = 1.117.353
1206 — 1.117.85 1257 = 1.117.40
1207 = 1.117.73 1258 - 1.117.351
1208 = 1.117.74 1259 = 1.117.341

1209 = 1.117.80 1260 = 1.117.342

1210 = 1.117.81 1261 = 1.117.354

1211 = 1.117.150 1262 = 1.117.343
1212 = 1.117.148 1263 = 1.117.344

1213 = 1.117.153 1264 = 1.117.337
1214 = 1.117.82 1265 = 1.117.338
1215 = 1.117.72 1266 = 1.49.56

1216 = 1.117.86 1267 = 1.117.335
1217 = 1.117.87 1268 = 1.117.334

1218 = 1.117.71 1269 = 1.49.58
1219 = 1.117.90 1270 = 1.117.340

1220 = 1.117.151 1271 = 1.117.352

1221 = 1.117.152 1272 = 1.117.39

1222 = 1.117.147 1273 = 1.117.45

1223 = 1.117.76 1274 = 1.117.46

1224 = 1.117.154 1275 = 1.117.47

1225 = 1.117.117 1276 = 1.117.41

1226 = 1.117.358 1277 = 1.117.359

1227 = 1.117.155 1278 = 1.117.49
1228 = 1.117.145 1279 = 1.117.355
1229 = 1.117.157 1280 = 1.117.345
1230 — 1.117.158 1281 = 1.117.42

1231 = 1.117.159 1282 = 1.117.346
1232 = 1.117.160 1283 = 1.117.347

1233 = 1.117.161 1284 = 1.117.327
1234 = 1.117.162 1285 = 1.117.348

1235 = 1.117.163 1286 = 1.117.349

1236 = 1.117.164 1287 = 1.117.350

1237 = 1.117.165 1288 = 1.117.55

1238 = 1.117.166 1289 = 1.117.414

1239 = 1.117.362 1290 = 1.117.267

1240 = 1.117.363 1291 = 1.117.283

1241 = 1.117.364 1292 = 1.117.306

1242 — 1.117.486 1293 = 1.117.52

1243 = 1.117.485 1294 = 1.117.336

1244 = 1.117.360 1295 = 1.117.415
1245 = 1.117.361 1296 = 1.117.416

1246 = 1.117.484 1297 = 1.117.53
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1298 =  1.117.328 1352 =  1.9.9 1404 =  1.117.373 1460 =  1.49.296
1299 =  1.117.325 1353 =  1.9.10 1405 =  1.117.374 1461 =  1.49.313
1300 =  1.117.318 1355 =  1.9.11 1406 =  1.117.375 1462 =  1.49.325
1301 =  1.117.302 1356 =  1.9.12 1407 =  1.117.376 1463 =  1.49.314
1302 =  1.117.301 1357 =  1.9.13 1408 =  1.117.377 1464 =  1.49.318
1303 =  1.117.280 1358 =  1.9.14 1409 =  1.117.378 1465 -  1.49.319
1304 =  1.117.281 1359 =  1.9.15 1410 =  1.117.379 1466 =  1.49.320
1305 =  1.117.329 1360 =  1.9.16 1411 =  1.117.380 1467 =  1.49.321
1306 =  1.117.195 1361 =  1.9.17 1412 =  1.117.381 1468 =  1.49.322
1307 =  1.117.330 1362 =  1.9.18 1413 =  1.117.382 1469 =  1.49.323
1308 =  1.117.331 1363 =  1.9.19 1414 -  1.117.383 1470 =  1.49.324
1309 =  1.117.394 1364 =  1.9.20 1415 =  1.117.384 1471 =  1.49.336
1310 =  1.117.332 1365 =  1.117.308 1416 =  1.117.385 1472 =  1.49.337
1311 =  1.117.317 1366 =  1.117.309 1417 =  1.117.386 1473 =  1.49.338
1312 =  1.117.333 1367 =  1.117.310 1418 =  1.117.387 1474 =  1.49.339
1313 =  1.117.395 1368 =  1.117.311 1419 -  1.117.388 1475 =  1.49.340
1314 =  1.117.396 1369 =  1.117.312 1420 =  1.117.389 1476 =  1.49.341
1315 =  1.117.397 1370 =  1.117.313 1421 =  1.117.390 1477 =  1.49.170
1316 =  1.117.398 1371 =  1.117.314 1422 =  1.117.487 (1.49.342?)
1317,1318,1319 1372 =  1.117.315 1423 =  1.117.391 1478 =  1.49.171
1320 =  1.117.295 1373 =  1.117.316 1424 =  1.117.322 1479 =  1.49.173
1321,1323 =  1.117.296 1374 =  1.117.303 1425 =  1.117.323 1480 =  1.49.310
1322 -  1.117.282 1375 =  1.117.266 1429 =  1.117.196 1481 =  1.49.311
1324 -  1.117.404 1376 =  1.117.299 1430 =  1.49.302 1482 =  1.49.312
1325 =  1.117.405 1377 =  1.117.300 1431 =  1.49.300 1483 =  1.49.333
1326 =  1.117.406 1378 =  1.117.285 1432 -  1.49.294 1484 =  1.49.343
1327 =  1.117.298 1379 =  1.117.286 1433 =  1.49.316 1485 =  1.49.334
1328 =  1.117.297 1380 =  1.117.287 1434 =  1.49.304 1486 =  1.49.344
1329 =  1.117.425 1381 =  1.117.288 1435 =  1.49.317 1487 =  1.117.62
1330 =  1.117.426 1382 =  1.117.289 1436 =  1.49.292 1488 =  1.117.56
1331 =  1.117.427 1383 =  1.117.290 1437 =  1.49.291 1489 =  1.117.59
1332 =  1.117.265 1384 =  1.117.291 1438 =  1.49.288 1490 =  1.117.60
1333 =  1.117.270 1385 =  1.117.292 1439 =  1.49.326 1491 =  1.117.58
1334 =  1.117.305 1386 =  1.117.293 1440 =  1.49.328 1492 =  1.117.57
1335 =  1.117.324 1387 =  1.117.294 1441 =  1.49.289 1493 =  1.117.63
1336 =  1.117.319 1388 =  1.117.307 1443 =  1.49.327 1494 =  1.117.61
1337 =  1.117.320 1389 =  1.117.278 1444 =  1.49.330 1495 =  1.49.172
1338 =  1.117.321 1390 =  1.117.269 1445 =  1.49.331 1496 =  1.49.285
1339 =  1.117.326 1391 =  1.117.274 1446 =  1.49.332 1497 =  1.49.286
1340 =  1.117.51 1392 =  1.117.279 1448 =  1.49.293 1498 =  1.49.335
1341 =  1.117.43 1393 =  1.117.271 1449 =  1.49.287 1500 =  1.117.197
1342 =  1.117.44 1394 =  1.117.275 1450 =  1.49.306 1501 =  1.117.198
1343 =  1.117.48 1395 =  1.117.272 1451 =  1.49.307 1502 -  1.117.64
1344 =  1.9.1 1396 =  1.117.304 1452 =  1.49.297 1503 =  1.117.65
1345 =  1.9.2 1397 =  1.117.273 1453 =  1.49.308 1504 =  1.117.66
1346 =  1.9.3 1398 =  1.117.276 1454 =  1.49.299 1505 =  1.117.67
1347 =  1.9.4 1399 =  1.117.277 1455 =  1.49.309 1506 =  1.117.68
1348 =  1.9.5 1400 =  1.117.268 1456 =  1.49.295 1507 =  1.117.69
1349 =  1.9.6 1401 =  1.117.113 1457 =  1.49.298 1508 =  1.117.50
1350 =  1.9.7 1402 =  1.117.371 1458 =  1.49.329
1351 =  1.9.8 1403 =  1.117.372 1459 =  1.49.315
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SUMMARY

Akanthos I
The excavation of the cemetery in 1979

INTRODUCTION

Akanthos was founded on the east side of the Chalkidiki peninsula by colonists from the island of Andros 
about the middle of the 7th century BC, at the same time as the other three north Aegean colonies of Andros 
- Sane, Argilos and Stageiros. The important site occupied by the city, near the isthmus of the Athos pe- 
ninsula, was a factor in its development into a major harbour for trade between the interior of the Chal- 
kidiki and Macedonia and the cities of East Greece.

Excavations conducted on a limited scale in the city itself, which was built on three hills, have uncov- 
ered only small parts of the fortifications and of a few buildings.

In the cemetery, which occupies the coastal zone between the sea and the modern settlement of Ie- 
rissos, there have been excavations every year since 1973, which have been conducted by individual build- 
ing plot ever since the extension of the town plan.

LIST OF GRAVES AND FUNERARY OFFERINGS

Since 1973, the year in which excavations began, the graves have each year been assigned a serial number, 
irrespective of the building plot to which they belong. They are accordingly presented here by order of 
this number, rather than by building plot or in chronological order.

For each grave, a description is given of its form, position and relationship to the graves next to, 
above or below it, there being basically three burial levels. Details are given of the condition in which both 
the grave itself and the skeleton of its occupant were found.

In the case of graves in which there were offerings, a list of these follows, along with their date, from 
which the date of the grave is inferred.

OBJECTS FOUND OUTSIDE THE GRAVES

A large number of finds of all kinds (pottery, sherds, figurines, and small finds) were discovered in places 
that precluded their being assigned to particular graves. If not all, certainly the majority of these probably 
come from graves that have disintegrated, since the area has been farmed for many years and ploughing 
has disturbed the upper level of graves.

Although they do not afford evidence for graves, these finds form an important group for the study 
of the material itself. They are presented here in the form of a catalogue, and in chronological order.

TYPOLOGY OF THE FINDS

The wide variety of finds is presented in this chapter by type (pottery from different workshops, terracotta 
figurines, jewellery and assorted small finds).
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Pottery from East Greece and the islands

The commercial relations between Akanthos and East Greece are attested by the presence of pottery 
from workshops of Ionia, Aeolis and the islands off the Asia Minor coast. The most characteristic ware is 
the Wild Goat Style, of which there are a few sherds from oinochoai and dinoi. Of the other, mainly small 
vases, there is a piriform alabastron, an askos, globular aryballoi, a thymiaterion, a kantharos and two ary- 
balloid lekythoi.

There is also a significant quantity of Ionian kylikes, with some whole pots and many sherds dating 
from the late 7th to the second quarter of the 6th century BC. Many cups with matt brown or black glaze, 
the shape of which continues the Geometric tradition and which date from the last quarter of the 7th to 
the first quarter of the 6th century BC, probably come from island workshops, although some may have 
been made by local workshops imitating island products.

Corinthian Pottery

Corinthian vases form the second most numerous group in the cemetery of Akanthos, where almost all 
kinds are represented, though they are mainly aryballoi and kotylai. A total of 138 whole vases have been 
found, with sherds from a further 26.

The Protocorinthian period is represented by twelve ovoid aryballoi dating from the middle of the 
6th century to about 620 BC, an alabastron by the Typhon Painter, and a number of kotylai decorated 
with a scene of running dogs.

To the early Corinthian period may be assigned several globular aryballoi with scenes of a Siren and 
comasts, some of the football type, as well as those with floral decoration and palmettes. To the same 
period belong four alabastra and several kotylai with running dogs or linear decoration. From the early 
and middle Corinthian period come twelve fragments of kraters, two whole oinochoai and fragments of 
five more.

From the middle Corinthian period we have globular aryballoi with warriors, with linear decoration, 
and with a quatrefoil ornament, large and small kotylai decorated with horizontal lines of uneven thick- 
ness or rosettes, three alabastra, and a few fragments from oinochoai and kraters.

To the Fate Corinthian period are dated the majority of the globular aryballoi, with their standard- 
ised decoration of quatrefoil ornaments, a large number of small kotylai with linear decoration, and an 
oinochoe.

Attic pottery

These constitute the most numerous type of vase found in the excavation of this part of the cemetery. The 
presentation of Attic vases at Akanthos begins with the second quarter of the 6th century BC.

Black-figure vases

Eight fragments were found of one piece amphoras three of neck-amphoras, three of Panathenaic am- 
phoras, and some from amphoras of undefined type. The type of the column krater is represented at 
Akanthos by fragments from two vases by the Louvre F6 Painter, one from the workshop of the Lydos 
Painter, and one from the Leagros Group. The kalyx krater is represented by three fragments. Many 
sherds belong to kylikes, of which several whole examples were also found, representing the Siana type, 
band-kylikes, Droop kylikes, and kylikes with floral decoration.

Lekythoi are represented by several examples. Two of these belong to the type of lekythos with a 
shoulder, and the rest have a cylindrical body, most of them being standardised products of the workshop 
of the Beldam Painter.

Fragments of an olpe and a pelike were also found. The skyphoi are typical examples of the Pistia, 
Lindos, Lancut and Haimon Groups.
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Red-figure vases

The majority of the red-figure sherds belong to column kraters and bell kraters, with only two coming 
from amphoras. Two of the lekythoi have a cylindrical body, and the rest belong to the type of aryballoid 
lekythos dating from the 4th century BC. There were also several small squat lekythoi with palmette decora- 
tion or net pattern, typical of the 4th c. B.C. An almost intact pelike was found that contained the bones 
from burial 1512 and is an example of Kerch Style. Twelve sherds of skyphoi come from 5th century BC 
vases.

Black-glaze vases

Of the black-glaze vases produced by Attic workshops, the predominant types are the kanastra, small 
bowls, skyphoi and kantharoi. To these may be added two plemochoai (exaleiptra) of type B of the early 
5th century BC, an alabastron, a feeding bottle, a number of type C kylikes and two pyxides-bowls of the 
late 5th or early 4th century BC.

Euboean and Boeotian vases

Five black-figure lekythoi come from a Euboean workshop and are assigned to the Dolphin Group, while 
three lekythoi are thought to be Boeotian and are assigned to the Boeotian Dancers Group.

Local pottery

A number of vases that are not attributed to any of the above workshops are thought to be local products. 
They normally imitate the shape of known vases from other workshops, as either free or faithful copies. 
They are mainly vases of household use, such as small bowls, cooking pots, kanastra, cups and kantharoi. 
They are of impure fabric containing mica, and their glaze, which is usually matt, ranges in colour from 
brown-orange to black.

Glass vases

Only seven glass vases were found, five of which are made of blue glass with decoration of horizontal 
white and yellow lines and belong to the well-known category of glass vases dating from the first half of 
the 5th century BC, examples of which have been found in many areas of the Mediterranean. The other 
two vases are globular unguentaría of translucent glass and date from the 2nd century AD.

Small finds

The small finds and jewellery are fewer in number than one would expect from a cemetery. The majority 
of the jewellery consists of iron, bronze and silver finger-rings, with a few bracelets and pendants, mainly 
in the shape of aryballoi; it dates from the 6th and 5th century BC. Other finds were a bronze fibula and 
a pin, a gold necklace and an earring, three bronze hair-spirals and a variety of individual jewels such as 
beads, the remains of gilded bronze strips, etc.

The strigils are of iron and bronze and date from the 5th and 4th century BC. Fragments of several 
gilded bronze wreaths are preserved, dating from the 4th century BC. These are myrtle wreaths, apart 
from one ivy wreath, in which the gilded bronze leaves, gilded clay flowers and gilded clay berries are 
attached to a bone or lead circlet by stalks made of thin wire.

Terracottas

First place in figurine production is occupied by terracotta female protomes. Almost all the known types 
are represented, from the 6th to the 4th century BC, and are either imports or imitation-products of local 
workshops.
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Amongst the figurines there are several examples of the Archaic type of the enthroned goddess 
wearing a polos or wreath, with only a few from the 5th century BC -  which basically continue the Archa- 
ic types. One group, finally, consists of figurines of sitting children.

Plastic vases are represented by two in the form of a maiden and one of a duck, while the animal fig- 
urines include doves, pigs, turtles and rams.

The total of five figurines in scenes of everyday life, found in grave 1427, probably come from Boeo- 
tian workshops, where the production of genre figurines flourished at the end of the Archaic period.

CONCLUSIONS FROM THE EXCAVATION

Organisation of the cemetery

The area covered by the cemetery at Akanthos is calculated to be at least 60 square kilometres and occu- 
pies the coastal strip to the north of the ancient settlement. The original core of the cemetery, where the 
greater number of early burials are to be found, was around Apostolou Pavlou Street, from where the cem- 
etery gradually extended to the north; the bulk of the burials of the Hellenistic and Roman periods were 
located to the north- east.

The graves were discovered at a relatively small depth (0.20-0.60 m.) below the surface of the 
ground, and in two to four levels, extending down to a depth of about 2 m. This shows that a single area 
was used for many years and by many generations, since graves from the 7th to the 4th century BC, and 
occasionally even the Roman period, were found in the same area.

Types of graves

Use was made at Akanthos of almost every known kind of grave, the most common being pit graves and 
jar burials.

a. Pit graves: these are simple pits, the outlines of which cannot be made out in most cases because 
of the sandy nature of the terrain. A total of 174, representing 43%, were discovered in this part of the cem- 
etery.

b. Jar burials: the main vases used are amphoras, with a few hydrias and pithoi. 165 jar burials, or 
41% of the total, were found.

c. Terracotta sarcophagi: most of these are plain, undecorated and have saddle lids, several are dec- 
orated with a relief Ionic moulding and an astragal beneath the rim, and two are of Klazomenian type 
with painted decoration. A total of 26 terracotta sarcophagi were founds, representing 6.68%.

d. Tile-covered graves: these are of various types, either simple pits covered with tiles, or hut graves 
with sloping sides and a row of covering tiles at the top. A total of 24 of these graves, or 5.92%, were dis- 
covered.

e. Cremations: only five cremations were found, representing 1.72%
f. Cist graves: these are simple with a row of stones at the sides, or built (the later ones dating from 

the Roman period). They are five in number, representing 1.21%.
g. Only one stone sarcophagus, was found, representing 0.24% of the total.

Burial customs

The predominant burial practice in the cemetery at Akanthos was interment. Cremation was practised on 
only a limited scale. The dead person is invariably placed in a supine position, normally with the arms 
parallel to the body and in rare cases crossed on the chest or in the region of the pelvis.

The orientation of the graves followed a rule that was observed in most cases. The graves are orient- 
ed E-W or SE-NW -  that is, parallel to the sea, with the head of the deceased at the east or south-east.
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There is no clear evidence for the use of coffins, though it is probable that many iron nails that were 
not used for magic purposes came from wooden coffins or biers.

There are no monumental grave markers. The discovery of a small rectangular base of a stele in sec- 
ond use shows that a few graves had gravestones or markers.

Infants, children and adults were buried without distinction in the same area. In some cases, burial 
enclosures were created for the interment of a group of persons, who were probably relatives.

Funerary offerings

Of the 405 graves in this part of the cemetery, only 163, or 40% of the total, contained offerings.
With the exception of a very few cases, these offerings were few in number and relatively poor. Vases 

most of them of everyday use, predominate, followed by figurines, jewellery and coins.
In the Archaic period, Corinthian vases -aryballoi and kotylai- are predominant. Of the Attic vases, 

we have lekythoi, kylikes and skyphoi, and from the middle of the 5th century BC a preference is shown 
for small bowls, kantharoi, and small aryballoid lekythoi.

The position of the grave offerings was not strictly fixed, but some general preferences in their pla- 
cing can be detected. Corinthian aryballoi and kotylai are normally found near the shoulders or head of 
the skeleton, while kylikes, lekythoi, skyphoi and kantharoi were set near the feet. Figurines were normal- 
ly placed on the chest, and more rarely at the side of the body. Strigils are close to the hands, and jewel- 
lery is placed in the appropriate position, where it would have been worn. Knuckle-bones and shells are 
frequently found in child graves. Gilded bronze wreaths and coins were commonly found in graves, the 
latter usually in the mouth of the dead person.
Translation by David Hardy







ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Γ ενική  ά π ο ψ η  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  49, β ' σ τρώ μ α  ταφιυν.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Γ ενική  ά π ο ψ η  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  49, γ '  σ τρώ μ α  τα φ ώ ν,



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

983

668 669

Ν ο μ ίσ μ α τα  668 κ α ι 669 α π ό  το ν  τά φ ο  1316, β. γ . Ν ο μ ίσ μ α τα  983, 984 κ α ι ε ιδ ώ λ ιο  χ ελ ώ ν α ς  788 
α π ό  το ν  τά φ ο  1317, δ. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1318.



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

α. Ν ο μ ίσ μ α τα  678-680 α π ό  το ν  τά φ ο  1319, β. Τ ά φ ο ς  1319, γ . δ. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ 1320, Τ1321



ΠΙΝΑΚΑΣ 5

α. Τ ά φ ο ς  1322, β. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1323,



ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Τ ά φ ο ς  1324: α . Κ ά ν α σ τρ ο  650, β. γ. Ο  τα φ ικ ό ς  α μ φ ο ρ έα ς.



ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ Ι 325, β. Χ ά λ κ ινο  νό μ ισ μ α  674 α π ό  το ν  τά φ ο  1326, γ -ε . Σ τλ ε γ γ ΐδ α  931, δα χτυ λ ίδ ι 932 
κ α ι νό μ ισ μ α  677 α π ό  το ν  τά φ ο  1329, στ. ζ. Ο  τ ά φ ο ς  1329 π ρ ιν  κ α ι μ ετά  το  ά ν ο ιγμ α .



ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Τ άφ ος 1330: α. β. Χ άλκινοι σφηκω τήρες 658, 659, γ. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Τ ά φ ο ς  1332:. α-η . Λ η κ ύ θ ια  651, 652, χύ τρ α  656, φ ια λ ίδ ια  653, 654, π ε ρ ία π τ ο  660 κ α ι δ α χ τυ λ ίδ ια  661α-β.
θ. Ο  τά φ ο ς , ι. Χ ά λ κ ιν α  νο μ ίσ μ α τα  675, 676.



ΠΙΝΑΚΑΣ 10

α. Χ ά λ κ ινο  νό μ ισ μ α  672 α π ό  το ν  τά φ ο  1333, β. Λ ο π ά ς  667 α π ό  το ν  τά φ ο  1334, γ . Π ίθ ο ς  Τ 1334α ,
δ. Κ ά ν θ α ρ ο ς  657 α π ό  τον  τά φ ο  1336.



ΠΙΝΑΚΑΣ Π

Τ άφ ος 1337: α. β. Λ ηκΰθιο 655 και χάλκινα  νομίσματα 670, 671, γ. δ. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 12

α. Τ ά φ ο ς  1338, β. Ό σ τ ρ α κ ο  κ ρ α τή ρ α  1552 α π ό  το ν  τά φ ο  1339, γ . Κ ά ν α σ τρ ο  768 α π ό  το ν  τά φ ο  1340, 
δ. ε. Ο  τ ά φ ο ς  1340 π ρ ιν  κ α ι μ ετά  το  ά ν ο ιγμ α .



ΠΙΝΑΚΑΣ 13

α. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1341, β. Τ ά φ ο ς  1342, γ . Τ ά φ ο ς  1343,



ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Τ άφος 1344: α. β. Φ ιαλίδ ια  763, 762, γ. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Τ ά φ ος 1345: α. β. Τμήματα ερ υ θ ρ ό μ ο ρ φ ο ι κρατήρω ν 770 και 771, γ. Ο ταφ ικός αμφορέας.



ΠΙΝΑΚΑΣ 16

α -γ . Κ ά το π τρ ο  901, χρ υ σ ό  ενώ τιο  937 κ α ι τρ ε ις  π ή λ ιν ε ς  ε π ίχ ρ υ σ ε ς  χ ά ν τρ ε ς  936 α π ό  το ν  τά φ ο  1346.
δ. Τ ά φ ο ι 1347, 1348, ε. Τ ά φ ο ς  1347.



ΠΙΝΑΚΑΣ 17

α. Τ ά φ ο ι 1347, 1348, β. γ . Χ ά λ κ ινη  β ελ ό ν α  908 κ α ι α ρ υ β α λ λ ο ε ιδ ή ς  λ ή κ υ θ ο ς 761 α π ό  το ν  τά φ ο  1347,
δ. Τ ά φ ο ς  1348.



ΠΙΝΑΚΑΣ 18

963 969

970 979

972 977 978

Τ ά φ ο ς  1349: Φ ια λ ίδ ιο  760 κ α ι α σ η μ έν ια  νο μ ίσ μ α τα  963-979 α π ό  το  θη σ α υ ρό .



ΠΙΝΑΚΑΣ 19

980 981 982

956 962

Τ ά φ ο ς  1349: Α σ η μ έν ια  νο μ ίσ μ α τα  980-982, 956-962 κ α ι χ ά λ κ ιν α  νο μ ίσ μ α τα  993-1001 α π ό  το  θ η σ α υ ρό .



ΠΙΝΑΚΑΣ 20

α. Θ ρ α ύ σ μ α τα  χά λ κ ιν η ς  επ ίχρ υ σ η ς  τ α ιν ία ς  948 α π ό  το ν  τά φ ο  1350, β. Χ ά λ κ ιν α  νο μ ίσ μ α τα  989, 990
α π ό  το ν  τά φ ο  1351, γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1352.



ΠΙΝΑΚΑΣ 21

α. β. Κ ο τυλ ΐσ κ ες 764, 765 α π ό  το ν  τά φ ο  1353, γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1353, δ. Τ ά φ ο ς  1354, 
ε. Β α ρ ίδ ιο  769 α π ό  το ν  τά φ ο  1354.



ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Τ ά φ ο ς  1355: α -δ . Π λημ οχόη  741, φ ια λ ίδ ια  743, 742 κ α ι χά λκ ινη  β ελ ό ν α  928, ε. στ. Ο  τά φ ο ς.



ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Τ ά φ ο ς  1356: α. β. Σ κ ύ φ ο ς  766 κ α ι κ ά ν θ α ρ ο ς  767, γ . Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Τ άφ ος 1357: α-γ. Π ήλινα ειδώ λια  791, 792, 793, δ. Ο τάφος, ε. Σ κύφ ος boisai 952.



ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Τ άφ ος 1357: α-δ. Π ήλινα ειδώ λια  794, 803, 796, 795.



ΠΙΝΑΚΑΣ 26

α. Τ ά φ ο ς  1358, β. Χ ά λ κ ινο  νό μ ισ μ α  988 α π ό  το ν  τά φ ο  1358, δ. Τ ά φ ο ς  1359.



ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Τ άφ ος 1359: α. γ-ε. Π ήλινα ειδώ λια  773-776, β. Πήλινη προτομή 772.



ΠΙΝΑΚΑΣ 28

α. Τ ά φ ο ς  1360, β. γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1361.



ΠΙΝΑΚΑΣ 29

α. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1362, β. Π ώ μ α  754 α π ό  το ν  τά φ ο  1362, γ . δ. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1363,



ΠΙΝΑΚΑΣ 30

Τ ά φ ο ς  1364.



ΠΙΝΑΚΑΣ 31

Τ ά φ ο ς  1365,



ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Τ ά φ ο ς  1366: α -γ. Θ ή λ α σ τρ ο  745, κοτυλ ίσκη  746, γ υ ά λ ιν ο  α λ ά β α σ τρ ο  744, 
δ. ε. Ο  τ ά φ ο ς  π ρ ιν  κ α ι μ ετά  το  ά νο ιγμ α .



ΠΙΝΑΚΑΣ 33

α. Τ ά φ ο ς  1368, β. γ . Ό σ τ ρ α κ α  747, 748 α π ό  το ν  τά φ ο  1368, δ. Τ ά φ ο ς  1369. 
ε. Κ ά ν θ α ρ ο ς  751 α π ό  το ν  τά φ ο  1369.



ΠΙΝΑΚΑΣ 34

Τ ά φ ο ς  1370: α -δ . Π ή λ ινο  ε ιδ ώ λ ιο  781, σ τλ ε γ γ ίδ α  920, τμ ή μ ατα  χ ά λ κ ινο υ  επ ίχ ρ υ σ ο υ  σ τεφ α ν ιο ύ  943,
α σ τρ ά γ α λ ο ς  κ α ι κο χύλ ι 919, ε. στ. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Η  σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ Ι 370 μ ετά  τη συντήρησ ή  της.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  36

α. Π ίθ ο ς  Τ 1371, β. Τ ά φ ο ς  1372, γ . δ. Χ ά λ κ ινη  β ελό ν α  662 κ α ι σ ιδ ε ρ έ ν ιο  δ α χτυ λ ίδ ι 663 α π ό  το ν  τά φ ο  1372.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  37

a. Τ ά φ ο ς  1373, β. γ. Χ ά λ κ ινο  ν ό μ ισ μ α  673 κ α ι σ ιδ ε ρ έ ν ιο  δα χτυ λ ίδ ι 664 α π ό  το ν  τά φ ο  1373, δ. ε. Χ ά λ κ ινο  
δ α χτυ λ ίδ ι 665 κ α ι χά λ κ ιν ο  νό μ ισ μ α  681 α π ό  το ν  τά φ ο  1374, στ. ζ. Ο  τά φ ο ς  1374 π ρ ιν  κ α ι μ ετά  το  ά νο ιγμ α .



ΠΙΝΑΚΑΣ 38

Τ ά φ ο ς  1375: α. Χ ά λ κ ινο  βρ α χ ιό λ ι 903, β. Σ ιδ ε ρ έ ν ιο  δα χτυ λ ίδ ι 904, γ . Ο σ τέ ιν ο  π ε ρ ία π τ ο  905, δ. Σ τλ ε γ γ ίδ α  900,
ε. Α σ τρ ά γα λ ο ι 896.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  39

Τ ά φ ο ς  1376: α -γ . Α ρ υ β α λ λ ο ε ιδ ε ίς  λ ή κ υ θ ο ι 757-759, δ. Ο  τά φ ο ς , ε. Χ ά λ κ ιν α  νο μ ίσ μ α τα  991, 992,
στ. Χ ά λ κ ινο  δ α χτυ λ ίδ ι 907.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  40

α. Τ άφ ος 1377, β. Τ άφ ος 1378,



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  41



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  42

α-δ . Ο σ τέ ιν ο  π ε ρ ία π τ ο  925, σ ιδ ε ρ έ ν ιο  δα χτυ λ ίδ ι 924, κοτυλ ίσκη  755 κ α ι α ρ ύ β α λ λ ο ς 756 α π ό  το ν  τά φ ο  1380, 
ε. Χ ρ υ σ ό  π ε ρ ία π τ ο  934 κ α ι α σ η μ έν ιο  δ α χτυ λ ίδ ι 935 α π ό  το ν  τά φ ο  1381.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  43

α. Α μφ ορέας Τ1382, β. γ. Α μ φ ορέας Τ1383,



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  44

Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1384.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  45

a. Π ίθος Τ1385, β. Στλεγγίδα  930 από  τον τάφο 1385, γ. Α μ φ ορέας Τ1386.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  46

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ1382, Τ 1387, Τ 1388 κ α ι σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ 1391, β. γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1387.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  47

α. β. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1388, γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1389.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  48

Τ ά φ ο ς  1390: α -γ . Ε ιδ ώ λ ιο  π α π π ο σ ε ιλ η ν ο ύ  787, κ ο τυ λ ίσ κ ες  752, 753, δ. Ο  τά φ ο ς,



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  49

α. β. Η  σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1391 π ρ ιν  κ α ι μ ετά  το  ά ν ο ιγ μ α , γ. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1393.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  50

Τ ά φ ο ς  1394.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  51

Τ ά φ ο ς  1395: α. Φ ια λ ίδ ιο  750, β. γ. Ο  τά φ ο ς  π ρ ιν  κ α ι μ ετά  την α φ α ίρ ε σ η  τη ς κ α λ υ π τή ρ ια ς  π λ ά κ α ς.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  52

α. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1396, β. Τ ά φ ο ς  1397.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  53

Τ άφ ος 1398: α. β. Κ άτοπτρο 900 και χρυσό περ ιλα ίμ ιο  938, γ. Ο τάφος.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  54

Τ άφ ος 1399: α. β. Χ άλκινος δακτύλιος 1361 και τμήμα σ ιδερένιου δαχτυλιδιού 1362, γ. Ο τάφος.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  55

Τ ά φ ο ς  1403: α-στ. Ο ινο χο ΐσ κ η  691, ε ιδ ώ λ ιο  π ερ ισ τε ρ ιο ύ  786, ε ιδ ώ λ ιο  γ υ ν α ίκ α ς  785, κοτυλ ίσκη  690, 
δ α χτυ λ ίδ ι 921 κ α ι α σ τρ ά γ α λ ο ι 922, ζ. Ο  τά φ ο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  56

Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ 1404: α . Στη θέση  της, β. Μ ετά  τη συντήρησ η.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  57

Τ άφ ος 1405: α-δ. Λήκυθος 692, ομοιώ ματα ερμαϊκώ ν στηλών 789, 790, σκΰφος 693, ε. Ο τάφος.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  58

α. Τ ά φ ο ι 1406 κ α ι 1407, β. γ . Κ ά ν θ α ρ ο ι 695, 694 α π ό  το ν  τά φ ο  1408.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  59

α. β. Η  σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ 1409 κ α ι π ή λ ινο  Θ υμιατήριο  696 α π ό  α υτήν, γ . Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1410, δ. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1411



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  60

Τ ά φ ο ς  1412: α -δ . Θ ρ α ύ σ μ α  υπ ο σ τα το ύ  697, α ρ ύ β α λ λ ο ς 698, α σ η μ έν ιο  δ α χ τυ λ ίδ ι 1551, π λ α σ τ ικ ό  α γ γ ε ίο  784,
ε. στ. Ο  τ α φ ικ ό ς  π ίθ ο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  61

Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ 1413, β. Θ ή λ α σ τρ ο  1344 α π ό  το ν  τά φ ο  1414, γ -ε . Ν ό μ ισ μ α  985 κ α ι τμ ή μ ατα  σ κ υφ ο υ  1345,
1346 α π ό  το ν  τά φ ο  1417.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  62

Τ ά φ ο ς  1419: α-στ. Α ρ ΰ β α λ λ ο ς 1003, κ ο τυ λ ίσ κ ες  1004, 1005, ο ινο χο ΐσ κ η  1006, π ε ρ ίο π τ ο  898 κ α ι δ α χτυ λ ίδ ι 897,
ζ. Ο  τά φ ο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  63

Τ ά φ ο ς  1420: α -δ . Α ρ ΰ β α λ λ ο ι 699, 700, κ ο τυ λ ίσ κ ες  701, 702, ε. Ο  τά φ ο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  64

Τ ά φ ο ς  1421: α . β. Μ ελ α νό μ ο ρ φ η  λ ή κ υθ ο ς 703, γ . δ. Κ ύπ ελλο  705, κοτυλ ίσκη  704.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  65

α. Κ ά ν α σ τρ ο  706 α π ό  τον  τά φ ο  1422, β. Β άση κ ρ α τή ρ α  707 α π ό  το ν  τά φ ο  1423, γ . Τ ά φ ο ς  1422 
κ α ι α μ φ ο ρ έ α ς  Τ 1423, δ. Ο  τά φ ο ς  1422 μ ετά  το  ά ν ο ιγμ α .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  66

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ1425 κ α ι Τ 1478, β. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1426.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  67

Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1427.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  68

Τ ά φ ο ς  1427: α -δ . Π λη μ ο χό η  1102, α λ ά β α σ τρ ο  1101, λ ή κ υ θ ο ς 1104.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  69

Τ ά φ ο ς  1427: α -ζ. Α μ φ ο ρ ίσ κ ο ς  1110, λ ή κ υ θ ο ς 1105, λ η κ ύθ ιο  1106, κ ρ α τη ρ ίσ κ ο ς  1109, ο ινο χο ΐσ κ η  1103,
κ ο τυ λ ίσ κ ες  1107, 1108.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  70

Τ ά φ ο ς  1427: Π ή λ ινες  π ρ ο το μ ές  949, 950, 1113.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  71

Τ ά φ ο ς  1427: Π ή λ ινες  π ρ ο το μ ές  κ α ι ε ιδ ώ λ ιο  1111, 1112, 1114.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  72

Τ ά φ ο ς  1427: α -δ . Ε ιδ ώ λ ια  1118-1121, ε. Ο μ ο ίω μ α  λω τού 1122, στ. Χ ά λ κ ινη  α σ π ιδ ίσ κ η  1124, ζ. Ό σ τ ρ ε ο  916.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  73

Τ ά φ ο ς  1427: α -γ . Γ υ ά λ ινο ι α μ φ ο ρ ίσ κ ο ι 1115, 1116 κ α ι γ υ ά λ ιν ο ς  α ρ ύ β α λ λ ο ς  1117, 
δ-ζ. Δ α χ τυ λ ίδ ια  κ α ι π ε ρ ία π τ α  915, 947, 945, 946, 944.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  74

α. β. Κ άνθαρος 1349 και χύτρα 1347 α πό  τον τάφ ο 1430, γ. δ. Α μφ ορέας Τ1432 και αρύβαλλος 713
από  τον τάφ ο 1432.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  75

α. β. Π ίθος Τ1434, γ. Α μφ ορείς Τ1435, Τ1436, δ. Υ δρία  Τ1437.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  76

a . β. Α ρΰβαλλοι 714, 715 από  τον τάφ ο 1439, γ. Α μφ ορείς Τ1440, Τ1441.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  77

α. Δ α χτυ λ ίδ ι 927 α π ό  το ν  τά φ ο  1442, β. Τ ά φ ο ι 1442, 1443, γ -ζ. Σ κ ΰ φ ο ς  716, ο ινο χό η  717, νο μ ίσ μ α τα  987, 986
κ α ι φ ια λ ίδ ια  719, 718 α π ό  το ν  τά φ ο  1443.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  78

α. β. Σ α ρκ οφ ά γος Τ1444, γ. Α μφορείς Τ1445, Τ1446,



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  79

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ 1447, Τ 1448, β. Τ ά φ ο ς  1449, γ . Β άση κ ύ λ ικ α ς  724 α π ό  το ν  τά φ ο  1451.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  80

Τ ά φ ο ς  1454: α. Σ τλ ε γ γ ίδ α  899, β. γ . Ο  τά φ ο ς.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  81

α. β. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1455, γ-ζ. Φ ια λ ίδ ια  720, 721, 1550, μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο  722 κ α ι μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο -α μ φ ο ρ ίσ κ ο ς  723
α π ό  το ν  τά φ ο  1456.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  82

Τ ά φ ο ς  1457: α-στ. Ε ιδ ώ λ ια  782, 783, α ρ ύ β α λ λ ο ς 737 κ α ι κ ο τυ λ ίσ κ ες  734-736, ζ. Ο  τά φ ο ς



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  83

-γ. Π ό ρ π η  912, β ελ ό ν α  913, τμ ή μ ατα  σ ύ ρ ιγ γ α ς  911, δ α χ τυ λ ίδ ια  909, 910 κ α ι τρ ε ις  δ α κ τύ λ ιο ι 914α-γ 
α π ό  το ν  τά φ ο  1457, δ. ε. Τ ά φ ο ς  1458 κ α ι τμ ή μ α  κοτύλης 733 α π ό  αυτόν .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  84

α. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1459, β. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι Τ1460, Τ 1477, γ . Υ δ ρ ία  Τ 1461.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  85

Τ ά φ ο ς  1462: α. β. Τ μ ή μ α  δ ίνο υ  711 κ α ι α ρ ΰ β α λ λ ο ς 845, γ . Ο  τ α φ ικ ό ς  α μ φ ο ρ έα ς.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  86

α. β. Κ οτυλίσκη  725 κ α ί α ρ ύ β α λ λ ο ς 726 α π ό  το ν  τά φ ο  1466, γ . Υ δ ρ ίε ς  Τ 1463, Τ 1465, δ. Κ αύση  Τ1464.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  87

Tdcpoç 1467: α -δ . Λ ο π ά ς  710, χύ τρ ε ς  708, 709 κ α ι ε ιδ ώ λ ιο  798, ε. στ. Ο  τά φ ο ς.

mm



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  88

Τ ά φ ο ς  1467: Σ τε φ ά ν ι κ ισ σ ο ύ  1100 κ α ι σ τε φ ά ν ια  μ υρ τιά ς 887 κ α ι 939.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  89

Τ ά φ ο ς  1467: α. δ. Α νθη  μ υ ρ τιά ς  940, β. γ . Π ήλ ινο  τζ ιτζ ίκ ι 941 κ α ι σ ιδ ε ρ έ ν ιο  δ α χτυ λ ίδ ι 917,
ε. Α ρ γ υ ρ ά  τ ε τ ρ ά δ ρ α χ μ α  953-955.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  90

Τ ά φ ο ς  1468: α-η . Κ ύλ ικ α  727, κ ύπ ελλ ο  728, κοτυλ ίσκη  729, α ρ ύ β α λ λ ο ς 732, κ ο τυ λ ίσ κ ες  730, 731, δ α κ τύ λ ιο ς  926
κ α ι χ ά ν τρ α  942.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  91

Τ ά φ ο ς  1469: α -γ. Δ α χτυ λ ίδ ι 1356, σ τλ εγ γ ίδ ες  1363, 1364, δ. Ο  τ α φ ικ ό ς  π ίθο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  92

Τ ά φ ο ς  1470: α. Α ρ υ β α λ λ ο ς 738 κ α ι κ ο τυ λ ίσ κ ες  739, 740, β. Ο  τά φ ο ς .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  93

Υ δ ρ ίε ς  Τ Ι 471, Τ 1472 κ α ι α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1473, β. γ . Ε ιδ ώ λ ια  779, 780 α π ό  το ν  τά φ ο  1474, δ. Δ ίσ κ ο ς  κ α τό π τρ ο υ
906 α π ό  το ν  τά φ ο  1475.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  94

α. Π ρ ό χ ο υ ς  Τ Ι 476, β. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι Τ Ι 460, Τ1477.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  95

Ά π ο ψ η  τη ς α ν α σ κ α φ ή ς  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  117, β ' σ τρώ μ α  τα φ ώ ν.



Ά π ο ψ η  της α ν α σ κ α φ ή ς  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  117, γ '  σ τρ ώ μ α  τα φ ώ ν.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  97



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  98

α. β. Τ ά φ ο ς  1482 κ α ι χά λ κ ιν ο ς  δ α κ τύ λ ιο ς  1255, γ . Ο ινο χό η  1275 α π ό  τον  τά φ ο  1483, δ. Κ ά ν θ α ρ ο ς  1007
α π ό  το ν  τά φ ο  1484.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  99

Τ ά φ ο ς  1485: α -ε . Π ή λ ινες  προτομε'ς 1150, 1151, ε ιδ ώ λ ιο  1152, γ υ ά λ ιν ο ς  α ρ ύ β α λ λ ο ς  1008 κ α ι π ε ρ ία π τ ο  1215
στ. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 100

Τ ά φ ο ς  1486 κ α ι λ ή κ υ θ ο ς 1061 α π ό  α υτόν .



ΠΙΝΑΚΑΣ 101

α. β. Ο  τ ά φ ο ς  1487 κ α ί η κ ύλ ικ α  1009, γ -ε . Α σ η μ έν ιο ς  κ ρ ίκ ο ς  1202, π ε ρ ία π τ α  1221 κ α ι δ α κ τύ λ ιο ς  1252 
α π ό  τον τά φ ο  1488, στ. Τ μ ή μ α  ξύλου  1228 α π ό  το ν  τά φ ο  1489.



ΠΙΝΑΚΑΣ 102

1229

α. Ν όμισμα 1229 από  τον τάφ ο 1490, β. Ε ιδώ λιο χελοόνας 1153 από τον τάφο 1491, γ. δ. Ε ιδώ λιο πηθίκου 1164
και περ ία πτα  1219 από  τον τάφ ο 1492, ε. Τ άφ ος 1491.



%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 103

α. Τ ά φ ο ς  1493, β. Τ ά φ ο ς  1494, γ . Π ρο το μ ή  1154 α π ό  το ν  τά φ ο  1494.



ΠΙΝΑΚΑΣ 104

α. β. Τ ά φ ο ς  1495 κ α ι μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο  1247, γ . Χ ύ τρ α  1256 α π ό  το ν  τά φ ο  1497, 
δ. ε. Τ ά φ ο ς  1498 κ α ι μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο  1010.



ΠΙΝΑΚΑΣ 105

Τ ά φ ο ς  1500: α -γ . Τ μ ήμ α τα  ε ρ υ θ ρ ό μ ο ρ φ ο ι  κ ρ α τή ρ ω ν  1500, 1501, 1499, δ. Ο  τ α φ ικ ό ς  α μ φ ο ρ έα ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 106

Τ άφ ος 1502: α. β. Μ ελανόμορφος σκΰφος 1012, γ. δ. Χ άλκινα κα ρ φ ιά  1222, 1189, ε. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 107

α. Υ δ ρ ία  Τ1503, β. Τ ά φ ο ι 1502 κ α ι 1504, γ . δ. Λ η κ ύ θ ιο  1013 κ α ι χύ τρ α  1014 α π ό  το ν  τά φ ο  1504.



ΠΙΝΑΚΑΣ 108

Τ ά ψ ο ς  1505: α. β. Χ άλκ ινη  α σ π ιδ ίσ κ η  1220 κ α ι μ ελ α ν ό μ ο ρ φ ο ς  σ κ ύ φ ο ς 1015, γ . Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 109

Α ρ υ β α λ λ ο ε ιδ ή ς  λ ή κ υθ ο ς 1016 α π ό  το ν  τά φ ο  1508, β. Ο  λ ιθό κ τισ το ς  τ α φ ικ ό ς  π ε ρ ίβ ο λ ο ς  Β με το ν  τά φ ο  1508
κ α ι το ν  α μ φ ο ρ ε 'α  Τ Ι 514.



ΠΙΝΑΚΑΣ 110

α. Ο  τάφ ος 1510 δ ίπλα  στην πήλινη λάρνακα ΠΛ2, β. Σκυφος 1017 από  τον τάφ ο 1510, γ. Α μ φ ορέας Τ1511



ΠΙΝΑΚΑΣ 111

Τ ά φ ο ς  1512: α. β. Η  τα φ ικ ή  ε ρ υ θ ρ ό μ ο ρ φ η  π ελ ίκ η  1026, π ο υ  π ε ρ ιε ίχ ε  τα  καμε'να  οσ τά  του  Τ1512, 
γ . Θ ρ α ύ σ μ α τα  χ ά λ κ ινο υ  επ ίχρ υ σ ο υ  στεφ ανιοτί α π ό  το  ε σ ο π ε ρ ικ ό  τη ς πελ ίκη ς.



ΠΙΝΑΚΑΣ 112

α. Χ ά λ κ ινα  νο μ ίσ μ α τα  1230, 1231 α π ό  το ν  τά φ ο  1513, β. Ο  τ α φ ικ ό ς  π ε ρ ίβ ο λ ο ς  Β με το υ ς  τά φ ο υ ς  1508 κ α ι 1514.



ΠΙΝΑΚΑΣ 113

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ 1515, Τ1516, β. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ 1517, Τ 1522.



ΠΙΝΑΚΑΣ 114

α. Τ άφ ος 1519, β. γ. Λ ήκυθος 1021 και νόμισμα 1232 από  τον τάφ ο 1519, δ. Τ άφ ος 1520, ε. Βάση κύλικας 1018
από  τον τάφ ο 1520.



ΠΙΝΑΚΑΣ 115

α. Ο ι α μ φ ο ρ ε ίς  Τ 1523 κ α ι Τ1524 δ ίπ λ α  στον λ ιθό κ τισ το  τά φ ο  1493, β. γ . Ο λπ ίσ κ η  1019 κ α ι π ώ μ α  π υ ξ ίδ α ς  1020
α π ό  το ν  τά φ ο  1525.



ΠΙΝΑΚΑΣ 116

Τ άφ ος 1526: α-η. Λ ήκυθοι 1060, 1059, κοτυλίσκη 1022, σ ιδερέν ια  δαχτυλίδια  1192, 1194, 1191, χάλκινη χάντρα
1193 και δυο ασημένια  κουμπιά  1195, 0. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 117

Τάςρος 1527: α -γ . Χ ρυ σ ό  δ α χτυ λ ίδ ι 1210, χύ τρ α  1023 κ α ι μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο  1024, δ. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 118

α. Πήλινο ειδώλιο κριού 1165 από τον τάφ ο 1528, β. Ν όμισμα 1233 από  τον τάφ ο 1529, γ. Ο  ταφ ικός περίβολος
Γ, δ. Τ άφ ος 1529.



ΠΙΝΑΚΑΣ 119

α. Τ ά φ ο ς  1530, β. Π ήλ ινο  ε ιδ ώ λ ιο  1155 α π ό  το ν  τά φ ο  1531, γ. Α σ η μ έν ιο  δα χτυ λ ίδ ι 1209 α π ό  το ν  τά φ ο  1533,
δ. Μ υ ρ ο δ ο χ ε ίο  1027 α π ό  το ν  τά φ ο  1534.



ΠΙΝΑΚΑΣ 120

α. Τ ά φ ο ς  1535, β. Τ ά φ ο ς  1538.



ΠΙΝΑΚΑΣ 121

Α ρ ύ β α λ λ ο ς 1271 α π ό  το ν  τά φ ο  1540, β. Κ οτυλίσκη  1025 α π ό  το ν  τά φ ο  1541, γ . δ. Τ μ ή μ α  ο ιν ο χ ό η ς  1536 
κ α ι τμ ήμ α  ε ιδ ω λ ίο υ  κ ο ύ ρ ο υ  1537 α π ό  το ν  τά φ ο  1542, ε. Τ ά φ ο ς  1543.



ΠΙΝΑΚΑΣ 122

α. Τ ά φ ο ι 1545 και 1565, β. Τ άφ ος 1545, γ. Λ ήκυθος 1033 και κοτύλη 1034 α πό  τον τάφ ο 1546.



ΠΙΝΑΚΑΣ 123

Τ ά φ ο ς  1547: α. β. Λ η κ ΰ θ ιο  1035 κ α ι σ τλ εγ γ ίδ α  1188, γ. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 124

α. β. Α μφορείς Τ1548, Τ1549, γ. Α μφορείς Τ1550, Τ1551



ΠΙΝΑΚΑΣ 125

α. Α μφ ορείς Τ1552-Τ1556, Τ1538, β. Α μφ ορέας Τ1555, γ. Α μφ ορείς Τ1552-Τ1555.



ΠΙΝΑΚΑΣ 126

α. Α μφ ορέας Τ1556, β. Α μ φ ορέας Τ1558, γ. δ. Α μφ ορέας Τ1557 και αρΰβαλλος 1267.



ΠΙΝΑΚΑΣ 127

1234



ΠΙΝΑΚΑΣ 128

α. β. Ε ιδώ λιο  1156 και νόμισμα 1235 από  τον τάφ ο 1560, γ. Ν ομίσματα 1236, 1237 από  τον τάφ ο 1561,
δ. Τ άφ ος 1561.



ΠΙΝΑΚΑΣ 129

• Κ ά ν α σ τρ ο  1029 κ α ι θ ρ α ύ σ μ α  κ ύ λ ικ α ς  1030 α π ό  το ν  τά φ ο  1562, γ-η . Λ η κ ύ θ ιο  1036, λ ε κ α ν ίδ ε ς  1038, 1037 
κ α ι π ή λ ιν ε ς  π ρ ο το μ ές  1157-1159 α π ό  το ν  τά φ ο  1563.



ΠΙΝΑΚΑΣ 130

Τ άφ ος 1564: α-ζ. Κ άναστρα 1040, 1039, 1041, κύλικα 1042, χύτρες 1044,1043 και ολπίσκη 1045.



ΠΙΝΑΚΑΣ 13 1

Τ ά φ ο ς  1564: α. β. Υ πο σ τα τό  1047 κ α ι κ ρ α τη ρ ίσ κ ο ς  1046, γ -ε . Λ ύ χν ο ς  1048, χ ά λ κ ιν ο  δ α χτυ λ ίδ ι 1198
κ α ι μ ο λΰ β δ ινα  ελ ά σ μ α τα  κ α ι κ α ρ φ ιά  1227.



ΠΙΝΑΚΑΣ 132

α. Σ α ρκοφ ά γος Τ1565, β. Σ α ρκοφ ά γος Τ1566, γ. Τ ά φ ο ι 1567, 1568,



ΠΙΝΑΚΑΣ 133

α. Α μφορείς Τ1569, Τ1623, Τ1635, β. Σ α ρ κ οφ ά γος Τ1570.



ΠΙΝΑΚΑΣ 134

α. Ό σ τρ α κ ο  σκύφου 1049 από τον τάφ ο 1572, β. Α ρΰβαλλος 1052 από  τον τάφ ο 1574, γ. Σ ιδερ έν ιες  λαβές 1041
από τον τάφ ο 1575, δ. Σ α ρκοφ ά γος Τ1576.



ΠΙΝΑΚΑΣ 135

α. Πήλινο ειδοαλιο 1160 από  τον τάφ ο 1577, β. Ν όμισμα 1238 από  τον τάφ ο 1578, δ. ε. Σ α ρκ οφ ά γος Τ1579.



ΠΙΝΑΚΑΣ 136

α. β. Ο  π ίθος με τις τα φ ές Τ1580, Τ1581, γ. Λ υχνάρι 1051 από  την ταφή Τ1580.



ΠΙΝΑΚΑΣ 137

α. Π ίθ ο ς  Τ1582, β. Τ ά φ ο ς  1583.



ΠΙΝΑΚΑΣ 138

α. Α ρΰβαλλος 1053 από  τον τάφο 1584, β-δ. Κύπελλο 1054, αρύβαλλοι 1055, 1056 από  τον τάφ ο 1587
ε. Τ άφ ος 1588, στ. Τ άφ ος 1589.



ΠΙΝΑΚΑΣ 139

α. Τ ά φ ο ς  1590, β. γ . Σ κ ύ φ ο ς  1058 κ α ι φ ια λ ίδ ιο  1057 α π ό  τον  τά φ ο  1591, γ. δ. Τ ά φ ο ς  1594 κ α ι πήλ ινη  λ ίμ α  1422.



ΠΙΝΑΚΑΣ 140

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ1597, Τ 1598, β. Α μ φ ο ρ ε 'α ς Τ 1600, γ . Τ α φ ικ ά  α γ γ ε ία  Τ1604-Τ1606.



ΠΙΝΑΚΑΣ 141

α. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1608, β. Κ οτυλίσκη 1062 α π ό  το ν  τά φ ο  1609, γ . δ. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1610, α μ φ ο ρ ε ίς  Τ Ι 611, Τ 1612
κ α ι π ιθ α μ φ ο ρ έ α ς  Τ 1680.



ΠΙΝΑΚΑΣ 142

α. Α μφορέας Τ Ι 612, β. Α μφορείς Τ1613-Τ1615, γ. Τ άφ ος 1616.



ΠΙΝΑΚΑΣ 143

α. Ο ξ υ π ύ θ μ εν ο ς  α ρ ύ β α λ λ ο ς 1064 κ α ι κ ύπ ελλ ο  1063 α π ό  το ν  τά φ ο  1617, β. Τ ά φ ο ς  1618, γ . Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1620.



ΠΙΝΑΚΑΣ 144

Τ άφ ος 1621: α-δ. Α ρΰβαλλος 1135, κοτυλίσκη 1136, δαχτυλίδι 1216 και ειδώ λιο 1162, ε. Ο τάφος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 145

α. Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ1622, Τ1627, Τ1628, β. Α μ φ ο ρ έ α ς  Τ1624, γ-στ. Α ρ ΰ β α λ λ ο ι 1065, 1066 κ α ι κ ύ π ελ λ α  1132, 1067
α π ό  το ν  τά φ ο  1625.



ΠΙΝΑΚΑΣ 146

α. Α μ φ ορέας Τ1626, β. Α μφ ορέας Τ Ι 627, γ. Α μφ ορέας Τ1628, δ. Α μ φ ορέας Τ Ι 630.



ΠΙΝΑΚΑΣ 147

α. Κ ύπελλο  1068 α π ό  τον  τά φ ο  1631, β-ε. Α ρ υ β α λ λ ο ς 1126, ε ιδ ώ λ ιο  1163, θ ρ α ύ σ μ α τα  κ ρ α τή ρ ω ν  1128, 1129
κ α ι κ ύ π ελλ ο  1127 α π ό  τον  τά φ ο  1632.



ΠΙΝΑΚΑΣ 148

α. Α μ φ ορέας Τ1633, β-δ. Ο ξυπΰθμενοι αρύβαλλοι 1144, 1143 και οστέινο αντικείμενο 1124 από  τον τάφ ο 1634.



ΠΙΝΑΚΑΣ 149

β. Α ρ ΰ β α λ λ ο ς  1133 καί κοτυλ ίσ κη  1134 α π ό  το ν  τά φ ο  1636, γ . Α ρ υ β α λ λ ο ε ιδ ή ς  λ ή κ υ θ ο ς 1138 
και ο ξ υ π ύ θ μ εν ο ς  α ρ ΰ β α λ λ ο ς  1137 α π ό  το ν  τά φ ο  1637.



ΠΙΝΑΚΑΣ 150

Τ άφ ος 1638: α. β. Λ ηκΰθιο 1069, γ. δ. Σκυφος 1070, ε. Λ ήκυθος 1071, στ. Α μφορίσκος 1072.



ΠΙΝΑΚΑΣ 151

α. Τ ά φ ο ι 1639, 1640, β. Τ ά φ ο ς  1641, γ . Κ ύλ ικα  1073 α π ό  το ν  τά φ ο  1641



ΠΙΝΑΚΑΣ 152

α-γ. Λ ήκυθος 1139, χάλκινο περ ίοπτο  1199 και χά λκ ινα  βραχιόλια  1200 από τον τάφ ο 1642, δ. Υ δρία  Τ1643.



ΠΙΝΑΚΑΣ 153

α. β. Α λ ά β α σ τρ ο  1075 κ α ι κ ύπ ελλ ο  1074 α π ό  το ν  τά φ ο  1644, γ . Τ ά φ ο ς  1645.



ΠΙΝΑΚΑΣ 154

α. Ο λπ ίσ κ η  1131 α π ό  το ν  τά φ ο  1646, β-δ. Α λ ά β α σ τρ α  1140, 1141 κ α ι α ρ υ β α λ λ ο ς  1142 α π ό  το ν  τά φ ο  1647.
ε. Τ ά φ ο ι 1646, 1647.



ΠΙΝΑΚΑΣ 155

Τ ά φ ο ς  1650 κ α ι υ δ ρ ία  Τ 1704, β. γ . Κ οτυλίσκη  1077 κ α ι α ρ υ β α λ λ ο ς  1076 α π ό  το ν  τά φ ο  1651
δ. Τ ά φ ο ς  1651.



ΠΙΝΑΚΑΣ 156

α. β. Τ άφ ος 1652 και οξυπυθμενος αρυβαλλος 1078, γ. Τ άφ ος 1653, δ-στ. Π ερ ίαπτο  1208 και δαχτυλίδια  1212
και 1207 από  τον τάφο 1653.



ΠΙΝΑΚΑΣ 157

Τ ά φ ο ς  1654: α -ε . Α σ η μ έν ια  β ρ α χ ιό λ ια  1206 κ α ι σ τλ ε γ γ ίδ ε ς  1172-1180, στ. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 158

α. Τ άφ ος 1658, β-δ. Χ άλκινος σφηκοηήρας 1201 κα ι αρύβαλλοι 1080, 1079 από  τον τάφ ο 1658,
ε. στ. Α ρύβαλλοι 1130 και 1081 από τον τάφο 1661, ζ. η. Ο ξυπύθμενοι αρύβαλλοι 1083 και 1082 από τον τάφο 1662.



ΠΙΝΑΚΑΣ 159

Τ ά φ ο ς  1664: α -ζ. Α ρ ΰ β α λ λ ο ι 1084-1086, κ ο τυλ ίσ κ ες 1089, 1088, 1087 κ α ι π υ ξ ίδ α  1090, η. Ο  τά φ ο ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 160

α. Α μφ ορέας Τ1666, β. Α μφ ορείς Τ1667-Τ1670, γ. Α μφορείς Τ 1671, Τ1673, Τ1674.



ΠΙΝΑΚΑΣ 161

Κ οτυλίσκη  1091 α π ό  τον  τά φ ο  1676, β. γ . Κ ύλ ικα  1285 κ α ι α ρ ύ β α λ λ ο ς  1286 α π ό  το ν  τά φ ο  1677, 
δ. Τ μ ήμ α  σ κ υ φ ο ε ιδ ο υ ς  κ ρ α τή ρ α  1028 α π ό  το ν  τά φ ο  1679.



ΠΙΝΑΚΑΣ 162

Μ ελ α νό μ ο ρ φ η  κ ύ λ ικ α  951 α π ό  το ν  τά φ ο  1682.



ΠΙΝΑΚΑΣ 163

α. Τ άφος 1682 και υδρ ία  Τ1683, β. Α μφ ορείς Τ1684-Τ1686.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  164

α. Α ρυβαλλοειδής λήκυθος 1092 από  τον τάφ ο 1686, β. Α μφορείς Τ1687, Τ1688.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  165

Α μ φ ο ρ ε ίς  Τ1690, Τ1691, β. γ . Χ ά λ κ ινο ς  κ ρ ίκ ο ς  1253 κ α ι π ε ρ ία π τ ο  1254 α π ό  το ν  τά φ ο  1692, 
δ. ε. Κ ο τυλ ίσ κ ες 1093, 1094 α π ό  το ν  τά φ ο  1693.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  166

α-δ. Κύπελλο 1097, αρΰβαλλος 1098 καί κοτυλίσκες 1095, 1096 από τον τάφο 1696, ε. στ. Α λάβαστρα
1125 και 1099 α πό  τον τάφ ο 1697.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  167

α. Τ ά φ ο ι 1697 κ α ι 1698, β. Τ ά φ ο ι 1695, 1701-1703, 1717.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  168

α-δ . Κ ύπ ελλ ο  1145, κοτυλίσκη  1146, τμ ή μ α  σ κ ύφ ο υ  1147 κ α ι δ α κ τύ λ ιο ς  1214 α π ό  το ν  τά φ ο  1702, 
ε. στ. Κ ύπ ελλο  1148 κ α ι κοτυλ ίσκη  1149 α π ό  το ν  τά φ ο  1705, ζ. Α μ φ ο ρ ε 'α ς Τ1711.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  169

β. Ό σ τ ρ α κ α  1239, 1240, α σ τρ ά γ α λ ο ι 1241 κ α ι σ τλ εγ γ ίδ α  1184 α π ό  το ν  τά φ ο  1714, γ . Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ς  Τ1715,
δ. Σ τλ ε γ γ ίδ α  1171 α π ό  το ν  τά φ ο  1716.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  170

α. Σ α ρκ οφ ά γος Τ1717, β. γ. Θ ραύσμα οινοχόης 1272 και οξυπύθμενος αρύβαλλος 1518 από  τον τάφο Α120.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  171

Ό σ τ ρ α κ α  α γ γ ε ίω ν  του  ρ υ θ μ ο ύ  του  Α ιγ ά γ ρ ο υ  Ε 1-Ε 6.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  172

Ό σ τ ρ α κ α  α γ γ ε ίω ν  α π ό  ε ρ γ α σ τή ρ ια  τη ς Α να το λ ικ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς  Ε 7 , Ε 8 , Ε 11-Ε 14 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  173

Ό σ τ ρ α κ α  ιω ν ικ ώ ν  κ υ λ ικ ώ ν  Ε 15-Ε 19 , Ε 22 , Ε21 κ α ι κ ύ λ ικ α  Ε20.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  174

Ό σ τ ρ α κ α , κ ύ λ ικ ες  κ α ι κ ύ π ελ λ α  Ε 23-Ε 30.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  175

Α λά βα σ τρο , κύπελλο, α σ κ ός κ α ι θρα ύ σ μ ατα  δίνου  α π ό  ερ γα σ τή ρ ια  της Α νατολ ικής Ε λλ ά δα ς Ε 31-Ε34.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  176

α. β. γ. Θ ραύσματα αμφορέων Ε35, Ε36, Ε37, δ. ε. Θ ραύσματα πινακίου Ε39 και ιωνική κύλικα Ε40.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  177

Κ ο ρ ιν θ ια κ ά  α γ γ ε ία : α. Α ρ ύ β α λ λ ο ς Ε 41, β-δ. Α λ ά β α σ τρ α  Ε 42, Ε 43, Ε70, ε-ζ. Α ρ ΰ β α λ λ ο ι Ε 49, Ε 46 , Ε45.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  178

Κ ο ρ ιν θ ια κ ο ί α ρ ΰ β α λ λ ο ι Ε 47 , Ε 48, Ε 44, Ε 50-Ε 54 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  179

Κ ορινθ ιακοί αρυβαλλοι Ε55-Ε61



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  180

Κ ορινθ ιακοί αρύβαλλοι Ε62-Ε67 και θραύσμα αρυβάλλου Ε69.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  181

Κ ορινθιακές κοτύλες με γραμμική διακόσμηση Ε71-Ε78.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  182

Κ ορινθιακές κοτύλες Ε79-Ε86.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  183

α-ε. Κ ορινθ ιακές κοτύλες Ε87-Ε91, στ. ζ. Θ ραύσματα κορινθ ιακώ ν κρατήρω ν Ε93, Ε92.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  184

Θ ραύσματα κορινθ ιακώ ν κρατήρω ν Ε95, Ε96, Ε99, Ε94, Ε97, Ε98.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  185

α. β. Θ ραύσματα κορινθ ιακώ ν κρατήρων Ε100, Ε101, γ-στ. Θ ραύσματα από  κ ορ ινθ ιακές ο ινοχόες Ε102-Ε105.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  186

α. β. Κ ορινθ ιακές όλπες Ε106, Ε107, γ. δ. Κ ορινθ ιακοί αμφορίσκοι Ε108, Ε109, ε. Π ώ μα πυξ ίδα ς Ε110.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  187

Ό σ τ ρ α κ α  μ ελ α ν ό μ ο ρ φ ω ν  α μ φ ο ρ έ ω ν  Ε 121, Ε 143, Ε134, Ε 120, Ε 122 , Ε 124, Ε 125, Ε123.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  188

Ό σ τρ α κ α  μελανόμορφω ν αμφ ορέω ν Ε126-Ε130.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  189

Ό σ τρ α κ α  μελανόμορφω ν αμφ ορέω ν Ε131-Ε133, Ε135, Ε136.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  190

Θ ραύσματα μελανόμορφω ν αμφορέω ν Ε137-Ε139, Ε141, Ε142.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  191

α-β. Θ ραύσματα μελανόμορφω ν αμφ ορέω ν Ε140, Ε144, γ-στ. Θ ραύσματα μελανόμορφου κρατήρα Ε145.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  192

Θ ραύσματα  μελανόμορφου κρατήρα Ε146.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  193

Θ ραύσματα μελανόμορφω ν κρατήρω ν Ε147-Ε153.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  194

Μ ελανόμορφος κιονω τός κρατήρας Ε154, α ' όψη.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  195

Μ ελανόμορφος κιονω τός κρατήρας Ε154, β ' όψη.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  196

Θ ραύσματα μελανόμορφω ν κρατήρω ν Ε155, Ε157, Ε156, Ε188.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  197

Ό σ τ ρ α κ α  μ ελ α νό μ ο ρφ ιο ν  κ υλ ικ ώ ν  Ε 158-Ε 165 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  198

Ό σ τρ α κ α  μελανόμορφω ν κυλίκο^ν Ε166-Ε172.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  199

α-γ. Ο στρακα μελανόμορφω ν κυλίκιυν Ε173-Ε175, δ. ε. Β άσεις κα ι π όδ ια  κυλικών Ε176, Ε179.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  200

α. Μ ελανόμορφη λήκυθος Ε180, β. γ. δ. Θ ραύσματα μελανόμορφω ν ληκΰθοίν Ε181-Ε183.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  201

γ. Θ ρ α ύ σ μ α τα  μ ελ α ν ό μ ο ρ φ ω ν  ο ιν ο χ ο ώ ν  Ε 184-Ε 186 , δ. Θ ρ α ύ σ μ α  μ ελ α ν ό μ ο ρ φ η ς  π ελ ίκ η ς  Ε187, 
ε. Θ ρ α ύ σ μ α  μ ελ α ν ό μ ο ρ φ η ς ό λ πη ς Ε 192α .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  202

Ό σ τρ α κ α  μελανόμορφω ν σκΰφων Ε175α, Ε189-Ε191.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  203

Ό σ τρ α κ α  μελανόμορφου σκΰφου Ε192.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  204

Ό σ τρ α κ α  ερυθρόμορφω ν αγγείω ν Ε193-Ε200.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  205

Ό σ τρ α κ α  ερυθρόμορφω ν α γγείω ν Ε201-Ε203.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  206

Χ είλη  κ α ι λ α β ές  κ ιο νω τώ ν  κ ρ α τή ρ ω ν  Ε 204, Ε 207-Ε 212 , Ε 215-Ε 218 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  207

Χ είλη  κ α ι λ α β ές  κ ιονω τιον κ ρ α τή ρ ω ν  Ε 219-Ε 222 , Ε 224-Ε 226.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  208

Ό σ τρ α κ α  ερυθρόμορφω ν κρατήρω ν Ε227-Ε235.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  209

Ό σ τρ α κ α  ερυθρόμορφω ν κρατήροον Ε236-Ε241.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  210

Ό σ τρ α κα  ερυθρόμορφω ν κρατήρω ν Ε242-Ε247.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  211

Θ ρ α ύ σ μ α τα  κ ρ α τή ρ ω ν  Ε 250-Ε 252 , Ε 255, Ε258.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  212

Ό σ τρ α κα  ερυθρόμορφων ληκύθων Ε259-Ε262, Θραύσματα ερυθρόμορφων οινοχοών 263,264 και θραύσματα από
ερυθρόμορφες πελίκες Ε265, Ε266.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  213

Ό σ τρ α κα  ερυθρόμορφω ν σκύφων Ε267-Ε270, Ε272, Ε273, Ε275.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  214

Θ ρ α ύ σ μ α τα  ερ υ θ ρ ό μ ο ρ φ ο υ  σ κ ύφ ο υ  Ε274.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  215

α. Θ ρ α ύ σ μ α  ε ρ υ θ ρ ό μ ο ρ φ ο υ  σ κ ύφ ο υ  Ε276, β. Θ ρ α ύ σ μ α  ε ρ υ θ ρ ό μ ο ρ φ η ς  υ δ ρ ία ς  Ε 277, 
γ-θ . Δ ιά φ ο ρ α  α ττ ικ ά  α γ γ ε ία  Ε 278-Ε 284 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  216

Μ ελαμβαφή αττικά α γγε ία  Ε284α-Ε291.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  217

Μ ελαμβαφή αττικά α γγε ία  Ε292-Ε298.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  218

Βοιω τικές μελανόμορφες λήκυθοι Ε300-Ε303.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  219

Ε γχώ ρια  κεραμική Ε324, Ε304-Ε312.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  220

Ε γ χ ώ ρ ια  α γ γ ε ία  Ε 313-Ε 316 , Ε344, Ε 317-Ε 319 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  221

Ε γχώ ρ ια  α γ γε ία  Ε341-Ε343, βα ρ ίδ ιο  Ε 320 κ α ι λ α β ές α μ φ ο ρ έω ν  Ε321-Ε323.



ΠΙΝΑΚΑΣ 222

Δ ιά φ ορ α  μ ικροαντικείμενα Ε330-Ε336, Ε339, Ε337, Ε338, Ε340, Ε345.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  223

Π ήλινα ειδώ λια  Ε346-Ε348, Ε350, Ε351, Ε349, Ε352.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  224

Π ή λ ινα  ε ιδ ώ λ ια  Ε 353-Ε 358 .



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  225

Π ήλινα ειδώ λια  Ε360, Ε359, Ε361, Ε362.







/











__ ___ __ ____ __ :_.___ __ _̂_ . ■ . ___ ___________- ■ ' ..__ _ _____________________________________________ .

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Τομή I

Α πό τον 354 128 5.645 10.530 182 3 6 16 5 261 60 472 184 346 18 94 14 1 438 6 8 20 55 7 1 2 18.856 όστρακα

Υ Ε Χ 2.725 530 33.810 65.165 1.280 45 50 75 95 4.910 555 2.165 1.750 6.530 160 815 210 30 5.255 65 230 265 360 90 10 20 127.195 γρ αμ μ ά ρ ια

τοίχο

Ν Ν 866 63 13.603 11.758 518 10 4 17 3 140 43 489 564 847 11 906 8 23 454 23 31 42 41 12 9 5 30.490 όστρακα

τομής I 11.905 440 128.540 141.815 6.665 70 35 135 145 2.645 235 4.120 10.565 26.475 85 14.655 110 360 8.230 225 685 1.355 855 285 230 65 360.930 γρ αμ μ ά ρ ια

Ν Ν 565 478 9.912 10.321 183 8 78 1.180 174 531 366 855 66 426 7 1 399 5 11 64 143 9 2 7 1 5 25.792 όστρακα

τομής I I 3.725 2.370 95.610 128.350 2.785 150 550 33.985 1.190 4.620 7.165 25.350 560 4.355 80 5 7.550 235 220 1.460 3.340 110 30 105 5 90 323.995 γρ αμ μ ά ρ ια

Μ Ν 85 345 11.840 4.360 28 2 33 1 894 26 290 181 0066 75 71 8 201 5 18 283 5 28 28 1 3 19.877 όστρακα

τομής I I 2.060 3.075 124.125 58.165 425 5 515 30 22.295 225 2.230 4.935 18.010 565 1.050 110 2.995 160 460 2.115 105 530 520 70 50 244.825 γρ αμ μ ά ρ ια

95.015 όστρακα
Σύνολο

χ  1.056.945 γραμμάρια
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III. Κάτοψη του ο ικοπέδου  31, δ ' φάση.
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II. Κάτοψη του ο ικοπέδου  31, γ ' φάση.
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I. Κάτοψη του ο ικοπέδου  31, α ' κ α ι β ' φάση.
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V III. Κ άτοψ η  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  117, α ' κ α ι β ' φ άσ η .









X II. Κ άτοψ η  του  ο ικ ο π έ δ ο υ  9.
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V. Κάτοψη του ο ικοπέδου 49, β ' φάση.



IV. Κάτοψη του ο ικοπέδου 49, α ' φάση.
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V II. Κ άτοψη του ο ικοπέδου  49, δ ' ψάση.
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VI. Κάτοψη του ο ικοπέδου  49, γ ' φάση.
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