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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
 

Π12761 (ΕΙΚ. 112) 

 

 
Εικόνα 112. Σκύφος-κοτύλη. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4. Σαρκοφάγος 7, ΟΜ1, 7/12/07 

Διαστάσεις: ύψος: 0,098μ.  

Φ (διάμετρος) χείλους: 0,15μ.  

Με λαβή: 0,2μ.  

Ύψος: 0,015μ.  

Περιγραφή: Κοτύλη (σκύφος) μόνωτη 

ακέραια, συγκολλημένη από αρκετά 

μεγάλα όστρακα. Πηλός ροδίζων (10YR 

7/3: very pale brown). Καθαρός 

εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. Αρχικά 

έφερε μαύρο στιλπνό γάνωμα που 

διατηρείται εν μέρει ενώ έχει ως επί το 

πλείστον απολεπιστεί. Ολόβαφο 

εσωτερικά και εξωτερικά. Χείλος 

κατακόρυφο, λαβή οριζόντια ταινιωτή, 

σώμα ελαφρώς αμφικωνικό, βάση 

δακτυλιόσχημη με διπλό τόρο και 

σκοτία. Α’ ½ 5ου αι. π. Χ. και ίσως 

ακριβέστερα προ του 480 π. Χ.  

 

 

Π12762 (ΕΙΚ. 113) 

 

 
Εικόνα 113. Κύαθος. 

Προέλευση: ό. π. , βρέθηκε κατά τη 

συντήρηση μέσα στο προηγούμενο.  

Διαστάσεις: ύψος: 0,03μ.  

Φ (διάμετρος) σωμ. : 0,092μ.  

Μήκος λαβής: 0,03μ.  

πλάτος: 0,04μ.  

Φ (διάμετρος) βάσης: 0,044μ.  

Περιγραφή: Μόνωτος κύαθος, ακέραιος, 

συγκολλημένος από αρκετά τεμάχια. 

Πηλός 7,5YR 8/6 reddish- yellow, 

καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

Αρχικά ήταν ολόβαφο αλλά τώρα πλέον 

εξίτηλο στα περισσότερα σημεία της 

επιφάνειας του. Χείλος 

αποστρογγυλεμένο ελαφρώς έσω νεύον, 

λαβή οριζόντια κυλινδρική, σώμα 

σχεδόν ημισφαιρικό, βάση πολύ χαμηλή 

επίπεδη, ελαφρώς κοίλη στο εξωτερικό 

της. Περίπου 480 π. Χ. (Sparkes & Talcott 

1970, 289, εικ. 8, αρ. 747).  

 

 

Π12763 (ΕΙΚ. 115) 

 

 
Εικόνα 115.Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ2, 7/12/07.  

Διαστάσεις: ύψος: 0,225μ.  

Φ (διάμετρος) ώμου: 0,08μ.  

Φ1 χείλους: 0,045μ.  

Υψ. βάσης: 0,012μ.  

Φ βάσης: 0,05μ.  

Περιγραφή: Ακέραια λήκυθος 

συγκολλημένη από πολλά όστρακα και 

συμπληρωμένη στον ώμο και στο πάνω 

μέρος του σώματος. Πηλός 7,5YR 7/4 

(pink) και ελαφρότερης κιτρινωπής 

απόχρωσης ως προς τη βάση και τη 

λαβή που μάλλον έγιναν από 

διαφορετικής ποιότητας πηλό. Πηλός 

καθαρός εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

                                                 
1 Στο εξής Φ ή φ, η διάμετρος.  
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Βαφή μαύρη, στιλπνή εξίτηλη και 

απολεπισμένη στα περισσότερα σημεία. 

Εξηρημένη η περιφέρεια και το κάτω 

μέρος της βάσης, το άνω μέρος του 

στομίου, όπως και το κάτω μέρος του 

λαιμού που έφερε γραπτό κόσμημα σε 

ζώνη, η άνω πλευρά της οποίας 

ταυτίζεται με ελαφρά ανάγλυφο 

δακτύλιο. Στόμιο κωνικό, λαβή ταινιωτή, 

λαιμός αμφικωνικός, ώμος γωνιώδης, 

σώμα κυλινδρικό ασύμμετρο, στέλεχος 

υποτυπώδες, βάση ψηλή δισκοειδής. Β’ ¼ 

του 5ου αι. π. Χ. (πβ. Ρωμιοπούλου – 

Τουράτσογλου 2002,100, Π1686).  

 

 

Π12764 (ΕΙΚ. 121-122) 

 

 
Εικόνα 121. Λήκυθος με εξίτηλη μελανόμορφη 

παράσταση. 

 
Εικόνα 122. Λεπτομέρεια του σώματος. 

Προέλευση: ό. π, ΟΜ 6 

Διαστάσεις: ύψος: 0,16μ.  

Φ ώμου: 0,05μ.  

Φ χείλους: 0,03μ.  

Φ. βάσης: 0,035μ.  

Υψ. βάσης: 0,009μ.  

Περιγραφή: Ακέραιο ληκύθιο με 

συγκολλημένη τη λαβή, το λαιμό και το 

στόμιο. Πηλός κιτρινωπός ωχρός 

καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

Βαφή μαύρη στιλπνή, ως επί το 

πλείστον εξίτηλη και απολεπισμένη. 

Ολόβαφα το πάνω μέρος της βάσης το 

κάτω και ήμισυ μέρος του σώματος , η 

λαβή και ενδεχομένως ο λαιμός. Στον 

ώμο φέρει σε ζώνη εξίτηλο κόσμημα 

από παράλληλα επιμήκη πέταλα ενώ 

στο σώμα και σε λευκό βάθος έφερε 

παράσταση εξαιρετικά λεπτότεχνη 

κιθαρωδού(;). Στόμιο κοντό κωνικό, 

χείλος λεπτό και στενό, λαβή ταινιωτή, 

λαιμός αμφικωνικός, σώμα επίμηκες 

κυλινδρικό, βάση ψηλή, δισκοειδής. Α’ ¼ 

5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12765 (ΕΙΚ. 118) 

 

 
Εικόνα 118. Ληκύθιο με γεωμετρική μελανόβαφη 

διακόσμηση. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4. Σαρκοφάγος 7, ΟΜ4, 7/12/07 

Διαστάσεις: ύψος: 0,15μ.  

Φ ώμου: 0,05μ.  

Φ χείλους: 0,034μ.  

Υψ. βάσης: 0,009μ.  

Φ. βάσης: 0,04μ.  

Περιγραφή: Ακέραιο ληκύθιο με 

συγκολλημένη τη λαβή και το λαιμό. 

Πηλός κιτρινωπός , ωχρός, καθαρός, 

εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. Βαφή 

μαύρη, μελανή στιλπνή, ως επί το 

πλείστον εξίτηλη και απολεπισμένη. 

Ίχνη εξίτηλης βαφής φέρουν το 

εσωτερικό του χείλους και η λαβή ενώ 

στο λαιμό και στον ώμο κάθε χρώμα 

έχει ολοκληρωτικά απολεπιστεί. Στο 

σώμα έφερε αρχικά λευκό βάθος πάνω 

στο οποίο ήταν ζωγραφισμένα με μαύρο 

χρώμα γεωμετρικά αδιάγνωστα σχέδια 

εντός γραμμών και ζωνών που τα 

οριοθετούν πάνω και κάτω. Το 1/3 του 

σώματος ολόβαφο με μαύρο χρώμα 

όπως και το πάνω μέρος της βάσης . 
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Στόμιο κωνικό σχετικά κοντό, 

ασύμμετρο, χείλος πλατύ, επίπεδο, 

λαιμός αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή, 

ώμος έντονα γωνιώδης, σώμα 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής, ελαφρά 

κωνική προς τα κάτω, το κάτω μέρος της 

ελαφρά κοίλο με μικρή κοιλότητα στο 

κέντρο. Πιθανόν έργο του Ζωγράφου 

της Μέγαιρας (πβ. Boardman 1980, 173, 

εικ. 280). Αρχές 5ου αι. π. Χ. (2ο ¼ 5ου αι. ).  

 

 

Π12766 (ΕΙΚ. 117) 

 

 
Εικόνα 117. Μικρή λήκυθος με στόμιο σε σχήμα 

καπνοδόχου. 

Προέλευση: ό. π. ΟΜ3 

Διαστάσεις: ύψος: 0,2μ.  

Φ ώμου: 0,07μ.  

Φ χείλους: 0,035μ.  

Υψ. βάσης: 0,012μ.  

Φ βάσης: 0,046μ.  

Περιγραφή: Ακέραια λήκυθος, 

συγκολλημένη στο λαιμό, το χείλος και 

τη λαβή. Πηλός κιτρινωπός, ωχρός, 

καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

Βαφή μαύρη, στιλπνή ως επί το 

πλείστον εξίτηλη και απολεπισμένη. 

Αρχικά ολόβαφα το εσωτερικό του 

χείλους, λαιμός και λαβή. Στον ώμο 

έφερε διακόσμηση με ακτινωτές 

γραμμές πλαισιωμένη από τρεις ταινίες 

στο πάνω μέρος του σώματος και ζώνη 

με κόσμημα προφανώς μαιανδροειδές 

και λεπτές ταινίες με εναλλασσόμενο 

μαύρο και λευκό χρώμα στο 1/3 του 

σώματος, υπήρχε εξίτηλη πλέον 

παράσταση μελανόμορφη όπου 

διακρίνονται κάποιες εγχαράξεις και 

λευκό επίθετο, ίσως παράσταση 

αλόγων. Το κάτω μέρος του σώματος 

ολόβαφο, έχει υποστεί προφανή 

αλλοίωση από φωτιά. Επίσης ολόβαφη 

και η βάση, στο πάνω μέρος μαύρη ενώ 

ερυθροβαφής στην περιφέρεια και το 

κάτω μέρος. Στόμιο σε σχήμα 

καπνοδόχου (Chimney Lekythos), λαιμός 

κυλινδρικός, λαβή ταινιωτή, ώμος 

εξαιρετικά γωνιώδης, σώμα μακρόστενο 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής ελαφρά 

κωνική προς τα πάνω, στο κάτω μέρος 

κοίλη με έντονη κοιλότητα στο κέντρο. 

Το συγκεκριμένο σχήμα ήταν προσφιλές 

στο αττικό εργαστήριο του Ζωγράφου 

της Μέγαιρας (2ο ¼ 5ου αι. π. Χ. ) (πβ. 

Boardman 1980: 173, εικ. 278-9) αλλά 

μπορεί επίσης να ανήκει και στην ομάδα 

του ζωγράφου του Αίμονος και να 

τοποθετείται περί το 470-460 π. Χ. (πβ. ό. 

π. , 172-173· Ανδριωμένου 1974, 246, εικ. 

18-19).  

 

 

Π12767 (ΕΙΚ. 177-178) 

 

 
Εικόνα 177. Άνω μέρος τριφυλλόσχημης 

οινοχόης. 

 
Εικόνα 178. Ό.π., σχεδιαστική αποκατάσταση. 

Προέλευση: ό.π., αγροτεμάχιο 153α Τομή 

4, π. 12μ. από τον φράχτη νοτίως της 

συστάδας, 29/11/2007.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,18μ.  

Αρχική Φ χείλους: 0,12-0,15 μ.  

Αρχική διάμετρος αγγείου: π 0. 25μ 

Λαβή: μήκος 0,09, πλάτος 0,032, πάχος 

0,015 μ.  
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Περιγραφή: Τμήμα από το άνω μέρος 

κλειστού αγγείου (τριφυλλόσχημης 

οινοχόης) ηλειακού πηλού 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα. 

Πηλός πορτοκαλόχρωμος (10YR 8/8 

yellow), καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο 

τροχήλατο. Ολόβαφο, γάνωμα 

καστανοβαφές, εξίτηλο. Το κάτω ήμισυ 

του σώματος φαίνεται ότι κοσμούνταν 

από εξίτηλες ταινίες καστανού 

χρώματος. Χείλος εξωνεύον λαιμός 

αμφικωνικός, λεπτός πλαστικός 

δακτύλιος στην ένωση του λαιμού με το 

σώμα του αγγείου. Λαβή κάθετη 

ταινιωτή με κεντρική ενισχυτική 

νεύρωση, Χαρακτηριστικός αττικός 

τύπος οινοχόης του 6ου και 5ου αι. π. Χ. 

(Richter 1986, 32, εικ 437) που ονομάζεται 

επίσης χους και που χρονολογείται, ίσως 

ακριβέστερα στο Γ’ ¼ του 6ου αι. π. Χ. 

(Sparkes & Talcott 1970: 242, πίν. 5: 92) 

 

 

Π12771 (ΕΙΚ. 341) 

 

 
Εικόνα 341. Δίωτη χύτρα. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, Τ3, 

συστ. 1 (κιβωτιόσχημος), βάθος 0,3μ. 

από το χείλος του τάφου, ΟΜ1, 

εσωτερική ΒΔ γωνία τάφου, 26-11-07.  

Διαστάσεις: ύψος: 0,1μ.  

Φ χείλους: 0,13μ.  

Φ σώματος: 0,17μ.  

Ύψος λαβών: 0,075μ.  

Περιγραφή: Δίωτη χύτρα ακέραιη 

συγκολλημένη από μεγάλα όστρακα και 

συμπληρωμένη κάτω από τις λαβές. 

Πηλός ερυθρός (2,5 YR 5/8, red) 

πυρίμαχος με πολλά μικρά γωνιώδη 

ασβεστιτικά και πυριτολιθικά 

εγκλείσματα. Αγγείο τροχήλατο. Χείλος 

λοξό εξωνεύον κοίλης διατομής, λαβές 

ταινιωτές με ράχη, ψηλότερες από το 

χείλος, σώμα κωνικό, βάση σχεδόν 

επίπεδη, ελαφρώς κυρτή με «ομφάλιο» 

στο κέντρο. Στο εσωτερικό της υπήρχε 

τμήμα αποσαθρωμένου μακρού οστού, 

μάλλον ζώου, π. 0,035*0,025*0,002 μ. 

Ρωμαϊκής εποχής (4ος αι. μ. Χ. ).  

 

 

Π12772 (ΕΙΚ. 342) 

 

 
Εικόνα 342. Τριφυλλόσχημη οινοχόη. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 3 ΟΜ 2 

Διαστάσεις: Ύψος 0,13μ Φ. Σωμ. 0,12μ  

Χείλος: 0,075μ μ. Χ. 0,075 Ύψος λαβής: 

0,07μ.  

Πάχος 0,005μ.  

Περιγραφή: Ακέραια τριφυλλόσχημη 

οινοχόη. Πηλός (2,5YR8/4) ανοικτού 

ροδίζοντος χρώματος. Χείλος 

τριφυλλόσχημο, λαιμός κοντός, 

ελαφρώς κωνικός προς τα κάτω, λαβή 

ταινιωτή με κεντρική αυλάκωση, σώμα 

σφαιρικό πιεσμένο, βάση επίπεδη, στο 

κέντρο κοίλη με ομφάλιο. Ρωμαϊκής 

Εποχής (4ος αι. μ. Χ. ).  

 

 

Π12773 (ΕΙΚ. 343) 

 

 
Εικόνα 343. Μόνωτο κύπελλο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 3 ΟΜ 3 

Διαστάσεις: Ύψος 0,109 μ. Φ. Σωμ. 0,1μ  

Φ. Χείλος: 0,08μ Ύψος Χείλους: 0,015μ  

Ύψος λαβής: 0,06μ. Ύψος Βάσης: 0,007μ  
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Φ. Βάσης: 0,035μ 

Περιγραφή: Ακέραιο κανάτι 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα. 

Πηλός (5YR5/6strong brown) με 

αμμώδη εγκλείσματα αγγείο τροχήλατο. 

Στο κάτω μέρος του σώματος αλείφωμα 

ελαφρώς πιο καστανό, χείλος ευρύ 

ελαφρά εξωνεύον, λαβή μικρή 

κυλινδρική με οξεία ασύμμετρη ράχη, 

σώμα στρογγυλό κωνικό στο κάτω 

μέρος, βάση δακτυλιόσχημη, στο κέντρο 

πιο ρηχή και επίπεδη σε σχέση με την 

περιφέρεια. Ρωμαϊκής Εποχής.  

 

 

Π12774 (ΕΙΚ. 344) 

 

 
Εικόνα 344. Πινάκιο με καταλειφάδες. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 3 ΟΜ 4 

Διαστάσεις: Ύψος 0,07μ  

Φ. Χείλος: 0,165μ  

Φ. Βάσης: 0,065μ  

Περιγραφή: Ακέραιο πινάκιο 

συγκολλημένο από αρκετά μεγάλα 

όστρακα. Πηλός ωχρός-πορτοκαλής στο 

κέντρο ροδινότερος καθαρός, καλά 

ψημένος. Φέρει διακόσμηση 

αμαυρόχρωμων καταλειφάδων 

εξωτερικά και εσωτερικά. Χείλος 

κάθετο, σώμα κωνικό εχινοειδές, βάση 

επίπεδη. Ρωμαϊκής Εποχής (4ος αι. μ. Χ. ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12775 (ΕΙΚ. 345) 

 

 
Εικόνα 345. Πινάκιο με καταλειφάδες. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 3 ΟΜ 5 

Διαστάσεις: Ύψος 0,05μ  

Φ. Χείλος: 0,15μ  

Φ. Βάσης: 0,065μ  

Περιγραφή: Ακέραιο πινάκιο, 

συγκολλημένο τμήμα του χείλους, άλλο 

μικρότερο τμήμα του λείπει. Πηλός 

κιτρινωπός κατά τόπους 

πορτοκαλόχρους, καλά ψημένος, 

καθαρός, αγγείο τροχήλατο. Το 

εσωτερικό σχεδόν ολόβαφο, στο 

εξωτερικό καταλειφάδες από επίσης 

αμαυρόχρωμη βαφή. Χείλος κάθετο 

αποστρογγυλεμένο με γωνιώδη 

μετάβαση προς το σώμα, σώμα κωνικό 

εχινοειδές, βάση επίπεδη με 

παράλληλες λοξές αυλακώσεις σε 

τμήμα της περιφέρειας της και 

ανεπαίσθητα έξεργο ομφάλιο στο 

κέντρο. Ρωμαϊκής Εποχής (4ος αι. μ. Χ. ).  
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Π12776 (ΕΙΚ. 348- 349) 

 

 
Εικόνα 348. Ελλιπές κανάτι. 

 
Εικόνα 349. Η βάση από το κανάτι. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ 4 κεραμοσκεπής ΟΜ 1  

Β γωνία του τάφου 27-11-2007 (18-9-08) 

Διαστάσεις: Ύψος 0,09μ  

Φ. Σωμ. 0,1μ  

Ύψος Χείλους: 0,01μ  

Φ. Βάσης: 0,03μ.  

Ύψος Βάσης: 0,007μ  

Πάχος : 0,001μ 

Περιγραφή: Κανάτι ελλιπές ως προς το 

χείλος, τη λαβή και μεγάλο μέρος του 

σώματος συγκολλημένο από πολύ 

μικρά όστρακα (χείλος). Πηλός 

καστανός-ανοιχτός με πολλά μικρά 

αμμώδη ή μικώδη εγκλείσματα. Αρκετά 

εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. Το κάτω 

μέρος του σώματος και η βάση φέρουν 

αλείφωμα καστανότερο. Χείλος 

εξωνεύον, σώμα στρογγυλό, βάση 

επίπεδη, αυλάκωση στο κάτω μέρος 

πλησίον της περιφέρειας. Ρωμαϊκής 

Εποχής (4ος αι. μ. Χ. ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12777 (ΕΙΚ. 373) 

 

 
Εικόνα 373. Οξυπύθμενη οινοχόη-πρόχους. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 5 ΟΜ 3, 29-11-07 (18-9-08)  

Από το μέσο της Β πλευράς 

Διαστάσεις: Ύψος 0,14μ Φ. Σωμ. 0,1μ  

Φ. Χείλος: 0,03μ Ύψος Χείλους: 0,015μ  

Ύψος λαβής: 0,05μ. Πλάτος Λαβής: 

0,012μ  

Ύψος Λαιμού: 0,03μ  

Ύψος βάσης: 0,008μ Φ. βάσης: 0,02μ 

 

Περιγραφή: Οξυπύθμενη οινοχόη-

πρόχους. Πρόχους συγκολλημένη από 

αρκετά κομμάτια και συμπληρωμένη σε 

τμήματα του σώματος και του λαιμού. 

Πηλός τεφρός στον πυρήνα εξωτερικά 

(5YR 6/6Redish yellow),καθαρός, καλά 

ψημένος, σχετικά εύθρυπτος, αγγείο 

τροχήλατο. Παράλληλες ανάγλυφες 

αυλακώσεις-δακτύλιοι σε όλο το σώμα 

πλην μικρού τμήματος στη βάση. Χείλος 

αποστρογγυλεμένο κάθετο εξωτερικά, 

εσωνεύον εσωτερικά πλαστικός 

δακτύλιος στη μετάβαση προς τον 

κυλινδρικό λαιμό, λαβή ταινιωτή, 

κάθετη, χαμηλότερη του χείλους, σώμα 

σφαιρικό ελαφρά πεπιεσμένο, βάση 

δακτυλιόσχημη-δισκοειδής, σχεδόν 

οξυπύθμενη με δυο ομόκεντρους 

κύκλους στο εσωτερικό. Ο τύπος 

χρονολογείται στον 4ο και στις αρχές του 

5ου αι. μ. Χ. (πβ. Μάλαμα – Νταράκης 

2008: 118, 228 και 408, σχ. 17, πίν. 66).  
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Π12778 (ΕΙΚ. 371) 

 

 
Εικόνα 371. Πινάκιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 5 ΟΜ 1, 29-11-07 (19-9-08)  

Από το Β άκρο του τάφου 

Διαστάσεις: Ύψος 0,072μ  

Φ. Σωμ. 0,228μ  

Ύψος βάσης: 0,006μ  

Φ. βάσης: 0,06μ 

Περιγραφή: Βαθύ πινάκιο (λοπάδα–

φιάλη) ακέραιο συγκολλημένη από 

πολλά όστρακα και συμπληρωμένη σε 

τμήματα του σώματος και της βάσης. 

Πηλός 5YR 7/6reddish yellow καθαρός, 

σχετικά καλά ψημένο αγγείο 

τροχήλατο. Το ήμισυ του αγγείου φέρει 

μεγαλύτερη φθορά (εκλεπίσεις και 

αποσπάσεις) προφανώς από φωτιά. 

Ακόσμητο. Εξωτερικά λείο, σώζει ίσως 

κατά τόπους αλείφωμα ελαφρώς πιο 

ερυθρωπό. Χείλος έξωνευον, πολύ λοξό 

προς τα μέσα με περιχείλωμα, υποδοχή 

πώματος. Η μετάβαση προς το σώμα 

τονίζεται από ανεπαίσθητο 

ακανόνιστου πλάτους πλαστικό 

δακτύλιο. Σώμα κωνικό εχινοειδές, βάση 

δακτυλιόσχημη-σχεδόν δισκοειδής με 

λοξότμηση προς το εσωτερικό.  

Ύστερης ρωμαϊκής εποχής (4ος – αρχές 

5ου αι. μ. Χ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12779 (ΕΙΚ. 372)  

 

 
Εικόνα 372. Πινάκιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 1 Τ. 5 ΟΜ 2, 29-11-07 (19-9-08)  

Από το ΒΑ άκρο του τάφου 

Διαστάσεις: Ύψος 0,07μ  

Φ. Σωμ. 0,18μ  

Ύψος βάσης: 0,007μ  

Φ. βάσης: 0,07μ 

Περιγραφή: Βαθύ πινάκιο (λοπάδιο –

φιάλη) συγκολλημένο από πολλά 

όστρακα και συμπληρωμένο σε τμήματα 

του σώματος και της βάσης. Πηλός 5YR 

7/6 καθαρός σχετικά καλά ψημένος, 

αγγείο τροχήλατο. Ακόσμητο. Χείλος 

επίπεδο εξωνεύον αποστρογγυλεμένο. 

Στο πάνω μέρος του σώματος σχεδόν 

κυλινδρικό στη συνέχεια κωνικό, βάση 

δακτυλιόσχημη. Ύστερης ρωμαϊκής 

εποχής (4ος – αρχές 5ου αι. μ. Χ).  

 

 

Π12780 (ΕΙΚ. 387) 

 

 
Εικόνα 387. Βαθύ πινάκιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Συστ. 2 Τ. 6 ΟΜ 2, 4-12-07 (19-9-08) 

Διαστάσεις: Ύψος 0,059μ  

Φ. Σωμ. 0,144μ  

Ύψος βάσης: 0,007μ  

Φ. βάσης: 0,069μ  

Γωνιώδης μετάβαση 0,03μ κάτω στο 

χείλος.  

Περιγραφή: Βαθύ πινάκιο (φιάλη) 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα και 
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συμπληρωμένη σε αρκετά τμήματα του 

χείλους, σώματος και βάσης. Πηλός 

5YR6/8reddish yellow, με λίγα 

μικροσκοπικά εγκλείσματα (άμμο ή 

μίκα) εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. 

Εξωτερικά και εσωτερικά διακρίνονται 

ίχνη αλειφώματος σε εντονότερο ερυθρό 

χρώμα. Χείλος κάθετο ελαφρά 

εσωνεύον, άνω σώμα κυλινδρικό 

ελαφρώς κυρτό, κάτω κωνικό, η 

μετάβαση γωνιώδης. Βάση 

δακτυλιόσχημη. Ύστερης ρωμαϊκής 

εποχής.  

 

 

Π12781 (ΕΙΚ. 137) 

 

 
Εικόνα 137. Μελαμβαφής άποδη σκυφοειδή 

κύλικα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης 

Τομή 4, Συστ. 3  

Καλύβ. Τάφος 8 ΟΜ 5, 1-4-08 

Διαστάσεις: Ύψος 0,058μ Φ. Χείλους: 

0,125μ.  

Μήκος Λαβής: 0,05μ. ,  

Ύψος Βάσης: 0,007μ.  

Περιγραφή: Άποδη κύλικα 

συγκολλημένη από αρκετά μεγάλα 

όστρακα και ελλιπής σε μικρό τμήμα 

της λαβής. Πηλός (7 SYR 8/6 Reddish 

yellow) καθαρός καλά ψημένος υφής 

σαπωνοειδούς αλλά μάλλον εύθρυπτος. 

Ολόβαφο εσωτερικά και εξωτερικά με 

μαύρο στιλπνό βερνίκι αραιότερο κατά 

τόπους. Αγγείο τροχήλατο. Χείλος 

ελαφρώς έξωνεύον, σώμα κωνικό στο 

μέσον του περίπου ελαφρά γωνιώδες. 

Λαβές πεταλοειδείς ανασηκωμένες λίγο 

πιο πάνω από το σώμα του χείλους. 

Βάση δακτυλιόσχημη.  

Πρώιμος 5ος αι. π. Χ.  

 

 

Π12782 (ΕΙΚ. 138) 

 

 
Εικόνα 138. Λήκυθος με σώμα μελαμβαφές. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης 

Τομή 4 Συστ. 3  

Κεραμοσκεπής τάφος 8 ΟΜ 4, 1-4-08 

Διαστάσεις: Ύψος 0,165μ  

Φ. ώμου: 0,066μ 

Φ. Χείλους: 0,0394μ.  

Ύψος Χείλους: 0,02μ 

Φ. Βάσης: 0,047μ.  

Ύψος λαιμού: 0,03μ.  

Περιγραφή: Λήκυθος συγκολλημένη στο 

λαιμό, το χείλος και τη λαβή από αρκετά 

όστρακα. Ελλιπής σε τμήμα του χείλους. 

Πηλός κιτρινέρυθρος καθαρός, 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Ολόβαφο 

πλην του κάτω μέρους της βάσης και 

στον ώμο όπου σειρά από τέσσερα 

κεκλιμένα επτάφυλλα ανθέμια τα δυο 

ερυθροβαφή και τα άλλα δυο 

μελανοβαφή πλαισιωμένα στο πάνω 

μέρος από παράλληλα γραμμίδια. 

Χείλος εχινοειδές, κωνικό. Λαιμός 

αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή κάθετη, 

σώμα κυλινδρικό, βάση δισκοειδής. 

Πρώιμος 5ος αι. π. Χ.  
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Π12783 (ΕΙΚ. 134, 135 & 136) 

 

 
Εικόνα 134. Η μεγάλη λήκυθος, τύπου 

καπνοδόχου και μελανόμορφη παράσταση 

ιππέων. 

 
Εικόνα 135. .ό.π. 

 
Εικόνα 136. ό.π. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης 

Τομή 4 Συστ. 3  

Κεραμοσκεπής τάφος 8 ΟΜ 2 

Διαστάσεις: Ύψος 0,275μ  

Φ. Ώμου: 0,08μ  

Φ. Χείλους: 0,04μ.  

Φ. Βάσης: 0,058μ.  

Ύψος λαιμού: 0,075μ.  

Πλάτος λαβής: 0,016μ 

Περιγραφή: Λήκυθος ακέραια 

συγκολλημένη από αρκετά όστρακα στο 

λαιμό, το χείλος και τη λαβή. Λείπει 

πολύ μικρό τμήμα του λαιμού. Πηλός 

ερυθροκίτρινος (5YR 7/6), καθαρός 

σαπωνοειδούς υφής. Αγγείο τροχήλατο. 

Ολόβαφο το πάνω μέρος του λαιμού και 

το στόμιο, η ράχη της λαβής, το κάτω 

μέρος του σώματος και η βάση πλην του 

κάτω μέρους και εξηρημένης ταινίας 

στο μέσον της περιφέρειας της. Στη 

βάση του λαιμού φέρει παράλληλα 

κάθετα ροπαλοειδή γραμμίδια και στον 

ώμο ακτινωτό κόσμημα. Στο πάνω 

μέρος του σώματος ζώνη με μαίανδρο 

και κάτω από αυτήν μελανόμορφη 

παράσταση τριών ιππέων προς τα δεξιά 

οι οποίοι κρατούν ακόντιο και φορούν 

χλαμύδα το περίγραμμα της οποίας 

δηλώνεται με εγχάραξη όπως και τα 

διάχωρά τους, εντός των οποίων υπήρχε 

κόσμημα, αρχικά από εξίτηλη ίσως 

λευκή ύλη σε σχήμα πλαγιαστού Ε, 

ενίοτε με περισσότερες κεραίες. Με 

εγχάραξη δηλώνονται και λεπτομέρειες 

της ανατομίας των αλόγων, ενώ οι 

γυμνοί μηροί των ιππέων φέρουν ίχνη 

ερυθρωπής επίθετης βαφής. Κάτω από 

την παράσταση τρεις λεπτές ταινίες στο 

χρώμα του πηλού. Στόμιο σε σχήμα 

καπνοδόχου, λαιμός αμφικωνικός, λαβή 

ταινιωτή, σώμα κυλινδρικό. Βάση 

δισκοειδής ελαφρώς κοίλη στο 

περίγραμμα και ανοιχτή προς τα κάτω, 

κάτω όψη κοίλη με κοιλότητα στο 

κέντρο. Έργο αττικού εργαστηρίου, 

προφανώς του Ζωγράφου της Μέγαιρας 

(2ο ¼ 5ου αι. π. Χ. ) (Boardman 1980, 173, 

εικ. 278-9).  

 

 

Π12784 (ΕΙΚ. 146-147) 

 

 
Εικόνα 146. Λήκυθος ερυθρόμορφη. 

 
Εικόνα 147. Λεπτομέρεια της παράστασης της 

ερυθρόμορφης ληκύθου. 
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Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 Συστ. 3 Τ. 8 ΟΜ 8, 1-4-2008 

Διαστάσεις: Ύψος 0,206μ  

Φ. Ώμου: 0,07μ  

Φ. Χείλους: 0,038μ.  

Φ. Βάσης: 0,048μ.  

Ύψος λαιμού: 0,055μ.  

Ύψος Βάσης: 0,01μ  

Πλάτος Λαβής: 0,015μ 

Περιγραφή: Ερυθρόμορφη λήκυθος 

ακέραια συγκολλημένη από πολλά 

όστρακα. Πηλός ερυθροκίτρινος (5YR7/6) 

καθαρός σαπωνοειδούς υφής, αγγείο 

τροχήλατο. Εξίτηλη ως επί το πλείστον 

βαφή, μελανή στο εσωτερικό του 

χείλους, ερυθρή στο πάνω μέρος του 

σώματος και συγκεκριμένα στη περιοχή 

της λαβής. Στον ώμο έφερε αρχικά 

επτάφυλλα (;) ανθέμια, ίσως πέντε τον 

αριθμό που ενώνονταν μεταξύ τους με 

ελικοειδή βλαστό. Τα ανθέμια αυτά 

φαίνεται ότι ήταν μελανόβαφα. Στο 

πάνω μέρος του σώματος ζώνη 

μαιάνδρου πλαισιώνει παράσταση 

γυναικείας μορφής προς τα δεξιά, η 

οποία κοιτάζοντας προς την αντίθετη 

κατεύθυνση σπένδει με φιάλη που 

κρατά με το δεξιό της χέρι πάνω από 

μικρό βράχο-βωμό. Το αριστερό χέρι δε 

σώζεται πολύ καλά και ίσως 

προβάλλεται εμπρός από ορθογώνια 

επιτύμβια στήλη. Η γυναικεία μορφή το 

πρόσωπο της οποίας εικονίζεται σε 

κατατομή φέρει σάκο και ενώτια. Φορά 

πέπλο, ιμάτιο και ίσως υποδήματα. Οι 

λεπτομέρειες του πέπλου δηλώνονται 

με εξαιρετικά λεπτές γραμμές, ενώ του 

ιματίου με εγχάραξη. Το υπόλοιπο της 

παράστασης καταλαμβάνεται από 

ωοειδή διαδοχικά μελανά σχήματα 

ανάμεσα στα οποία υπάρχουν 

εξηρημένα τμήματα. Η μορφή πατά 

πάνω σε λεπτή ταινία στο χώμα του 

πηλού. Ολόβαφο στο κάτω μέρος του 

σώματος και το άνω μέρος της βάσης 

της οποίας η περιφέρεια και το κάτω 

μέρος φέρουν εν μέρει εξίτηλη 

ερυθρωπή βαφή όπως αυτή του ώμου. 

Χείλος επίπεδο, ελαφρώς λοξό προς τα 

έξω, σώμα κοντό κωνικό, λαιμός 

αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή, σώμα 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής ελαφρώς 

κωνική(στενεύει ανεπαίσθητα) προς τα 

κάτω, κάτω όψη ελαφρώς κοίλη με 

κοιλότητα στο κέντρο, περιφέρεια βάσης 

ελαφρώς κυρτή. Τέλος α΄1/2 5ου αι. π. Χ. 

Ίσως από το εργαστήριο του Ζωγράφου 

του Αισχίνη, π 450-440 π. Χ. (Τιβέριος 

1985: 218, εικ. 348, Αβρονιδάκη 2007, 86, 

υποσημ. 392, 121, πίν. 63β).  

 

Π12785 (ΕΙΚ. 145) 

 

 
Εικόνα 145. Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 Συστ. 3 Τ. 8 ΟΜ 9 

Διαστάσεις: Ύψος 0,205μ  

Φ. ώμου: 0,065μ 

Φ. χείλους: 0,04μ 

Φ. βάσης: 0,045μ. Ύψος λαιμού: 0,035μ.  

Ύψος βάσης: 0,01μ  

Περιγραφή: Λήκυθος ακέραια, 

συγκολλημένη από πολλά όστρακα, 

ελλιπής σε τμήμα του ώμου της. Πηλός 

κιτρινωπός (7,5 SYR 8/6reddish yellow) 

καθαρός εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

Στον ώμο έφερε αρχικά, τώρα πολύ 

εξίτηλο, κόσμημα από λογχοειδή φύλλα 

με το αιχμηρό τους άκρο προς τα κάτω. 

Όλο το σώμα ολόβαφο από αραιή 

εξίτηλη καστανή βαφή όπως και η άνω 

όψη της βαφής. Καστανοβαφές ήταν και 

το πλέον πολύ εξίτηλο άνω τμήμα, 

πάνω από τον ώμο της ληκύθου, 

εξηρημένη παρέμενε κατά πάσα 

πιθανότητα η περιφέρεια και η 

επιφάνεια έδρασης της βάσης. Χείλος 

επίπεδο, στόμιο κοντό κωνικό, λαιμός 

αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή, σώμα 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής, ελαφρώς 

κωνική προς τα κάτω, και ελαφρώς 

αποστρογγυλεμένη στην περιφέρεια 

της. Επιφάνεια έδρασης ελαφρώς κοίλη 
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με μικρή κωνική κοιλότητα στο κέντρο. 

Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12786 (ΕΙΚ. 133) 

 

 
Εικόνα 133. Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 Συστ. 3 Τ. 8 ΟΜ 3 

Διαστάσεις: :  

Σωζ, Ύψος 0,14μ (αρχικό ≈0,17μ. )  

Φ. ώμου: 0,06μ 

Φ. βάσης: 0,04μ.  

Ύψος λαιμού: 0,038μ.  

Ύψος Βάσης: 0,009μ  

 

Περιγραφή: Λήκυθος σχεδόν ακέραια, 

συγκολλημένη από πολλά όστρακα, και 

ελλιπής σε τμήμα του ώμου της και το 

κάτω μέρος του λαιμού το άνω μέρος 

του επίσης και το κάτω μέρος του 

στομίου. Πηλός κιτρινωπός (SYR 

6/8reddish yellow) καθαρός εύθρυπτος, 

αγγείο τροχήλατο. Το πάνω μέρος 

μελαμβαφές πλην του ώμου όπου 

υπάρχει διπλή σειρά από λογχοειδή 

γραμμίδια. Στη μετάβαση προς το σώμα 

υπάρχει ζώνη με μαίανδρο όπου 

προφανής χρήση λευκού χρώματος. 

Σώμα και άνω μέρος της βάσης 

μελαμβαφή. Το υπόλοιπο εξηρημένο 

πλην λεπτής γραμμής στο πάνω μέρος 

της περιφέρειας της βάσης. Στο κάτω 

μέρος πολύ εξίτηλη ερυθρωπή 

ωχροειδής βαφή (;) Χείλος επίπεδο, 

στόμιο κοντό κωνικό, λαιμός 

αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή, σώμα 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής, κωνική 

προς τα κάτω, επιφάνεια έδρασης 

ελαφρώς κοίλη με κοιλότητα στο 

κέντρο, περιφέρεια βάσης ελαφρώς 

κυρτή. Χρονολογείται στο Β’ ¼ του 5ου αι. 

π. Χ. (πβ. Ρωμιοπούλου – Τουράτσογλου 

2002,100, Π1686).  

 

 

Π12787 (ΕΙΚ. 148) 

 

 
Εικόνα 148. Άποδη μελαμβαφής κύλικα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 Συστ. 3 Τ. 8 ΟΜ 10 

Διαστάσεις: Ύψος 0,055μ Ύψος σώματος:  

0,025μ.  

Φ. Χείλους: 0,115μ  

Φ. Λαβής: 0,17μ 

Μήκος λαβών: 0,035μ.  

Φ. Βάσης: 0,06μ. Ύψος Βάσης: 0,007μ  

Περιγραφή: Άποδη κύλικα μελαμβαφής 

ακέραιη συγκολλημένη από αρκετά 

μεγάλα όστρακα. Πηλός καθαρός καλής 

όπτησης ερυθροκίτρινος (5YR7/6). 

Ολόβαφος εσωτερικά και εξωτερικά με 

μαύρη παχιά και στιλπνή κατά τόπους 

βαφή ή πολύ αραιή και εξίτηλη 

αφήνοντας εξηρημένα μεγάλα τμήματα 

του αγγείου, συμπεριλαμβανομένων του 

εσωτερικού των λαβών και της κάτω 

επιφάνειας της βάσης πλην ερυθρής 

βαφής στο εσωτερικό του δακτυλίου της 

βάσης και μικρού κύκλου στο κέντρο 

της. Χείλος αποστρογγυλεμένο 

έξωνεύον, λαβές πεταλοειδείς ελαφρά 

ψηλότερες από το χείλος, άνω τμήμα 

του σώματος κυλινδρικό και, μέσω 

γωνιώδους μετάβασης, κωνικό στο κάτω 

μέρος, βάση δακτυλιόσχημη, εχινοειδούς 

κατατομή. Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  
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Π12788 (ΕΙΚ. 128-129) 

 

 
Εικόνα 128. Η μελαμβαφής πυξίδα και το πώμα 

της (όπως βρέθηκαν). 

 
Εικόνα 129. Η μελαμβαφής πυξίδα και το πώμα 

της. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 Συστ. 3 Τ. 8 ΟΜ 1 

Διαστάσεις: Φ. Πώματος: 0,097μ πάχος 

0,005μ.  

Ύψος λαβής κομβίου: 0,04μ  

Φ. κομβίου 0,035μ  

Ύψος αγγείου 0,09μ.  

Φ. χείλους 0,095μ.  

Πλ. χείλους: 0,013μ Ύψος κυλινδρικού 

τμήματος σώματος 0,03μ.  

Φ βάσης: 0,085μ.  

Ύψος Βάσης: 0,008μ  

Περιγραφή: Πυξίδα μελαμβαφής 

ακέραια με πώμα συγκολλημένη από 

πολλά όστρακα. Πηλός καθαρός, 

εύθρυπτος ροδόχρους (SYR 8/4). Αγγείο 

τροχήλατο πώμα χειροποίητο. Εξίτηλη 

καστανόμαυρη βαφή ως επί το πλείστον 

αραιή περασμένη γρήγορα με το πινέλο 

καθώς γύριζε το αγγείο. Πώμα με 

κομβίο κωνικό αποστρογγυλεμένο. 

Ενδιάμεσο στέλεχος κυλινδρικό 

ελαφρώς αμφίκοιλο, κυρίως σώμα 

δισκοειδές με λοξότμηση προς το 

εσωτερικό. Χείλος πυξίδας επίπεδο 

εξωνεύον ελαφρά ανασηκωμένο σώμα 

γωνιώδες στη μετάβαση από το κωνικό 

άνω τμήμα και κυλινδρικό στο μέσον 

και κατόπιν πάλι με γωνίωση στο 

κωνικό κάτω μέρος. Βάση ευρεία 

δακτυλιόσχημη. Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  

 

Π12789 (ΕΙΚ. 162) 

 
Εικόνα 162. Ληκύθιο από τον Τ10. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 3, 2-4-2008 (30-9-

08)  

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,135μ. Φ. 

χείλους 0,03μ 

Ύψος χείλους 0,013μ  

Ύψος λαιμού 0,035μ.  

Φ. Ώμου 0,035μ.  

Ύψος σωμ. 0,07μ 

Φ. Βάσης: 0,033μ.  

Ύψος Βάσης: 0,009μ  

Περιγραφή: Ακέραιο ληκύθιο 

συγκολλημένο στη βάση, τη λαβή και το 

λαιμό. Πηλός καθαρός, εύθρυπτος 

ερυθροκίτρινος (5YR7/6). Αγγείο 

τροχήλατο. Εξίτηλη καστανή βαφή στο 

χείλος, ερυθρωπή στο εσωτερικό της 

λαβής και το λαιμό, στον ώμο 

διακόσμηση άνω διπλή σειρά 

ροπαλοειδών γραμμιδίων. Στο σώμα 

πάνω σε λευκό βάθος έφερε εξίτηλη 

πλέον παράσταση φυτική ή γεωμετρική. 

Στο κάτω μέρος του σώματος ανισοϋψής 

ταινίες μελανής βαφής όπως και στο 

πάνω μέρος της δισκοειδούς βάσης. 

Στόμιο κοντό κωνικό, λαιμός ραδινός 

αμφικωνικός, λαβή ταινιωτή, σώμα 

κυλινδρικό, βάση δισκοειδής ελαφρώς 

κοίλου προφίλ, κάτω όψη ελαφρώς 

κοίλη με μικρή οξυκόρυφη κοιλότητα 

στο κέντρο.  
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Π12790 (ΕΙΚ. 165) 

 

 
Εικόνα 165. Κύαθος. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 6, 2-4-2008 (1-10-

08) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,04μ.  

Φ. χείλους 0,103μ 

Μήκος και Πλάτος Λαβής: 0,035μ 

Φ. Βάσης: 0,047μ.  

Ύψος Βάσης: 0,004μ  

Περιγραφή: Μόνωτος μελαμβαφής 

κύαθος ακέραιος, συγκολλημένος από 

αρκετά όστρακα. Πηλός καθαρός, 

εύθρυπτος, πολύ ωχρός καστανός 10YR 

8/4). Ολόβαφο εσωτερικά και εξωτερικά 

πλην του κάτω μέρους της βάσης. βαφή 

μελανή στιλπνή εξίτηλη κυρίως στο 

εξωτερικό όπου πιθανή φθορά από 

φωτιά. Χείλος αποστρογγυλεμένο 

κάθετο ανεπαίσθητα λοξότμητο προς το 

εσωτερικό. Σώμα εχινοειδές, λαβή 

οριζόντια πεταλοειδής, βάση πολύ 

χαμηλή δισκοειδής, ελαφρώς κοίλη στην 

επιφάνεια έδρασης. Γ΄1/4 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12791 (ΕΙΚ. 163) 

 

 
Εικόνα 163. Σκυφοειδής μελαμβαφής κύλικα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 4, 2-4-2008 (1-10-

08) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,039μ.  

Φ. χείλους 0,43μ 

Μήκος και Πλάτος Λαβής: 0,035μ 

Φ. Βάσης: 0,042μ. Ύψος Βάσης: 0,05μ  

Ύψος χείλους : 0,012μ.  

Περιγραφή: Κύλικα μελαμβαφής 

ακέραια, συγκολλημένη από πολλά 

όστρακα, ελλιπής κατά μικρό τμήμα του 

σώματος. Πηλός καθαρός, καλά 

ψημένος καστανός ωχρός (10YR8/4) και 

εν μέρει ροδίζων κατά περιοχές 

(7,5YR8/4), αγγείο τροχήλατο. Ολόβαφο 

εσωτερικά και εξωτερικά πλην του 

εσωτερικού της βάσης, βαφή μελανή, 

στιλπνή εν μέρει αραιά τοποθετημένη 

με το πινέλο. Χείλος λεπτό ελαφρώς 

έξωνεύον, λαβές πεταλοειδείς, 

οριζόντιες η μία ελαφρώς λοξή. Σώμα 

εχινοειδές συμπιεσμένο, γωνιώδες στη 

μετάβαση από το ψηλό χείλος, βάση 

κοντή και λεπτή δακτυλιόσχημη. Περί το 

435-430 π. Χ. (Αραπογιάννη 1999, 171, 

εικ. 29).  

 

 

Π12792 (ΕΙΚ. 166) 

 

 
Εικόνα 166. Προχοΐσκη. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 4 

Διαστάσεις: : Σωζ, Ύψος 0,09μ (αρχικό≈ 

0,095μ. )  

Φ. σώματος: 0,055μ  

Φ. Βάσης: 0,03μ.  

Ύψος λαβής: 0,03μ.  

Ύψος Βάσης: 0,007μ  

Περιγραφή: Προχοΐδιο ή οινοχοΐδιο 

αρυβαλλοειδές συγκολλημένο από 

πολλά όστρακα και ελλιπές σε μεγάλο 

τμήμα του λαιμού ή του στομίου και σε 

τμήματα του σώματος, η μία όψη είναι 

πιο φθαρμένη, ίσως από φωτιά. Πηλός 

καθαρός, εύθρυπτος, κιτρινορόδινος 

(7,5YR 8/4). Αγγείο τροχήλατο, άβαφο ή 

χωρίς διατηρημένα ίχνη χρώματος. 
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Λαιμός αμφικωνικός, λαβή κάθετη 

ταινιοειδής προς κυλινδρική, σώμα 

απιοειδές, βάση σχετικά ψηλή, 

δισκοειδής με έντονα κοίλο το κάτω 

μέρος της. Προφανώς αποτελεί 

απομίμηση κορινθιακού αγγείου που 

χρονολογείται στο Α’ ½ έως το Γ’ ¼ του 

5ου αι. π. Χ. (Αραπογιάννη 1999: 171, εικ. 

30).  

 

 

Π12793 (ΕΙΚ. 161) 

 

 
Εικόνα 161. Ληκύθιο από τον Τ10. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 1, 2-4-2008 (7-10-

08) 

Διαστάσεις: : Σωζ. Ύψος 0,105μ (αρχικό≈ 

0,135μ. )  

Φ. ώμου: 0,045μ  

Πλάτος λαβής 0,01μ.  

Ύψος σώματος: 0,072μ  

Φ. Βάσης: 0,035μ.  

Ύψος Βάσης: 0,009μ  

Περιγραφή: Ληκύθιο σχεδόν ακέραιο 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα. 

Ασυγκόλλητα λόγω φθοράς και 

έλλειψης επαφής των αρμών. Πολλά 

μικρά όστρακα από το λαιμό, τη λαβή, 

και το χείλος του αγγείου. Πηλός 

καθαρός, εξαιρετικά εύθρυπτος, πολύ 

ωχρός καστανός 10YR7/4). Αγγείο 

τροχήλατο. Ίχνη βαφής διατηρούνται 

στο σώμα όπου θα έφερνε διακόσμηση 

γεωμετρική ή φυτική σε λευκό βάθος. 

Στόμιο κοντό κωνικό, λαιμός κοντός 

αμφικωνικός, λαβή κάθετη ταινιωτή, 

ώμος γωνιώδης, σώμα κυλινδρικό 

στενότερο του ώμου, βάση δισκοειδής 

διευρυνόμενη ελαφρά προς τα κάτω, 

κάτω επιφάνεια ελαφρώς κοίλη με 

οξυκόρυφη μικρή κοιλότητα στο μέσον 

της. Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  

 

Π12794 (ΕΙΚ. 164) 

 

 
Εικόνα 164. Προχοΐσκη. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 κεραμ. Τ. 10 ΟΜ 5, 2-4-08 (7-10-08) 

Διαστάσεις: : Σωζ, Ύψος 0,047μ (αρχικό≈ 

0,07μ. ) 

Φ. σώματος: 0,042μ  

Ύψος σώματος: 0,032μ  

Φ. Βάσης: 0,022μ. .  

Ύψος Βάσης: 0,011μ  

Περιγραφή: Προχοΐσκη αρυβαλλοειδής 

συγκολλημένη από πολλά όστρακα, 

ελλιπής ως επί το πλείστον κατά το 

στόμιο και γενικότερα το πάνω μέρος 

του αγγείου απ’ όπου ασυγκόλλητα 

πολλά μικρά όστρακα. Πηλός καθαρός, 

εύθρυπτος, κιτρινορόδινος (7,5YR 8/4). 

Αγγείο μάλλον χειροποίητο, άβαφο ή 

χωρίς διατηρούμενα ίχνη χρώματος. 

Λαιμός αρχικώς επιμήκης, λαβή μικρή, 

κάθετη ταινιωτή προς κυλινδρική. Σώμα 

απιοειδές, βάση σχετικά ψηλή, κωνική 

με σχεδόν επίπεδο το κάτω μέρος της. 

Προφανώς αποτελεί απομίμηση 

κορινθιακού αγγείου που χρονολογείται 

στο Α’ ½ έως το Γ’ ¼ του 5ου αι. π. Χ. 

(Αραπογιάννη 1999, 171, εικ. 30).  

 

 

Π12795 (ΕΙΚ. 361) 

 

 
Εικόνα 361. Βαθύ πινάκιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  
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Συστάδα Α Τ. 13 ΟΜ 2, 20-5-2008 (8-10-

08) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,06μ.  

Φ. χείλους 0,165μ 

Φ. με περιχείλωμα 0,175μ.  

Φ. Βάσης: 0,077μ. Ύψος Βάσης: 0,007μ  

Πάχος χείλους : 0,007μ  

Πάχος περιχειλώματος 0,012 μ.  

Περιγραφή: Ακέραιο ανοιχτό αγγείο, 

Φιάλη, συγκολλημένη από δύο μεγάλα 

τμήματα. Πηλός κιτρινέρυθρος 

(7,5YR7/6) με ελάχιστα μικροσκοπικά 

ασβεστιτικά εγκλείσματα, καλά 

ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. Χείλος 

κάθετο, αποστρογγυλεμένο 

περιχείλωμα (πατούρα) στη μετάβαση 

προς το εχινοειδές σώμα το οποίο 

καταλήγει σε αρμονική καμπύλη σε 

κοντή δισκοειδής βάση, η ελαφρώς κοίλη 

κάτω επιφάνεια της οποίας αποτελείται 

από δυο ελαφρά βαθμιδωτές 

αυλακώσεις εκ των οποίων η εξωτερική 

και ρηχότερη φέρει δυο εγχάρακτους 

ομόκεντρους κύκλους ενώ στο κέντρο 

της εσωτερικής βαθύτερης υπάρχει 

ελαφρώς ανάγλυφο μαστίδιο. Τα 

τοιχώματα του αγγείου αρκετά παχιά 

φέρει εξωτερικά και εσωτερικά εξίτηλο 

πλέον ερυθρωπό βερνίκι.  

Μέσα του 4ου αι. π. Χ. (πβ. Μάλαμα – 

Νταράκης 2008: 161, σχ 41).  

 

 

Π12796 (ΕΙΚ. 223) 

 

 
Εικόνα 223. Ακέραιο καστανοβαφές κυάθιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης, 

16/4/2008  

Τ 4, Υποτομή Α, ΟΜ10 (21-10-08) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,038μ. Φ. 

χείλους 0,072μ 

Λαβή: 0,03 0,026μ. πάχος: 0,007μ.  

Φ. Βάσης: 0,05μ. Ύψος Βάσης: 0,011μ  

Περιγραφή: Μόνωτο κυάθιο 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα και 

συμπληρωμένος σε τμήματα του 

χείλους και του σώματος. Πηλός 

καθαρός, σχετικά εύθρυπτος, χρώματος 

πορτοκαλόχρωμου και κατά τόπους 

τεφρού (2,5YR7/8). Αγγείο τροχήλατο. 

Ολόβαφο με εξίτηλο ως επί το πλείστον, 

καστανό βερνίκι το οποίο διατηρείται 

καλύτερα στα σημεία όπου δεν 

υφίσταται φθορά λόγω χρήσης ή 

επαφής. Χείλος αποστρογγυλευμένο 

κάθετο, λαβή οριζόντια κυλινδρική – 

πεταλοειδής, σώμα σχεδόν κυλινδρικό, 

ανεπαίσθητα κωνικό προς τα κάτω, 

βαθιά μεταβατική σκοτία προς τη 

δακτυλιόσχημη βάση, η οποία είναι 

ελαφρώς ασύμμετρη και κλίνει προς τη 

μεριά της λαβής.  

Περίπου 400 π. Χ. (πβ. Αραπογιάννη 

1999, 184, εικ. 57).  

 

 

Π12797 (ΕΙΚ. 354) 

 

 
Εικόνα 354. Κανθαροειδές χρηστικό αγγείο ή 

λοπάδιο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Αγρ. 154  

Συστάδα 1 Τ. 11 ΟΜ1, 14-5-2008 (21-10-08) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,1μ.  

Φ. χείλους 0,095μ 

Ύψος Λαβών: 0,04μ.  

Πλάτος λαβών: 0,015μ.  

Φ. Σώματος 0,13μ  

Φ. Βάσης: 0,05μ.  

Περιγραφή: Δίωτο κανθαροειδές – 

χυτροειδές χρηστικό αγγείο ή λοπάδιο 

συγκολλημένο από πολλά όστρακα και 

συμπληρωμένο σε τμήματα του 

σώματος, χείλους και λαβής. Πηλός 

καθαρός, καλά ψημένος (7,5YR 7/4 pink), 

ροδόχρους ανοιχτό πορτοκαλί. Αγγείο 
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τροχήλατο με παχιά τοιχώματα. Άβαφο. 

Χείλος ελαφρώς λοξότμητο εξωνεύον, 

κομβία στην πρόσφυση με τις λαβές, 

κάθετες ταινιωτές. Σώμα σφαιρικό 

πιεσμένο με τη μεγαλύτερη διάμετρο 

στη μέση, βάση υποτυπώδης δισκοειδής- 

δακτυλιόσχημη. Μπορεί να 

χρονολογηθεί στα τέλη του 4ου και αρχές 

του 5ου αι. μ. Χ. (πβ. Μάλαμα – Νταράκης 

2008, 385, 387, και 410-412, σχ. 122, πίν 

68).  

 

 

Π12798 (ΕΙΚ. 376 & 377) 

 

 
Εικόνα 376. Σχεδιαστική αποκατάσταση της 

χύτρας. 

 
Εικόνα 377. Η χύτρα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Αγρ. 153α  

Συστάδα Β Τομή. 1 ΟΜ1 (0,5-0,7μ) 27-5-

2008 (5-12-08)  

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,10μ.  

Φ. Σώματος: 0,20μ.  

Φ. χείλους εξωτερική 0,14μ  

Πάχος χείλους: 0,01μ  

Πάχος λαβών 0,022μ 

Ύψος λαβών: 0,04μ.  

Πάχος αγγείου στο 1/3 του ύψους του 

0,007μ.  

Περιγραφή:  

Δίωτη χύτρα, εν μέρει συγκολλημένη 

από πολλά όστρακα, ελλιπής, 

δεδομένου ότι πολλά επίσης 

παραμένουν ασυγκόλλητα λόγω της μη 

ύπαρξης σίγουρων αρμών επαφής με τα 

υπόλοιπα. Πηλός εξαιρετικά εύθρυπτος, 

με ορατά ως επί το πλείστον 

πυριτολιθικά, εγκλείσματα 

πορτοκαλόχρους (πρβλ. 2,5YR 6/8Light 

Red). Aγγείο τροχήλατο. Χείλος 

οριζόντιο, εξωνεύον με ανεπαίσθητη 

αυλάκωση στη μέση, λαβές ταινιωτές 

κάθετες, σώμα σφαιρικό πεπλατυσμένο 

το οποίο απολήγει χωρίς διαβάθμιση 

στην ελαφρώς κυρτή βάση. Στον ώμο 

του αγγείου ορατές ρηχές αυλακώσεις. 

Τέλη 3ου έως αρχές 4ου αι. μ. Χ. .  

 

Π12798α 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Αγρ. 153α  

Συστάδα Β Τομή. 1 ΟΜ1 (0,5-0,7μ) 

Διαστάσεις: Ύψος αγγείου 0,10μ.  

Φ. Σώματος: 0,20μ.  

Φ. χείλους εξωτερική 0,14μ  

Πάχος χείλους: 0,01μ  

Πάχος λαβών 0,022μ 

Ύψος Λαβών: 0,04μ.  

Πάχος αγγείου στο 1/3 του ύψους του 

0,007μ.  

Περιγραφή: Το ίδιο ακριβώς με το 

παραπάνω αγγείο (δίωτη χύτρα) εν 

μέρει συγκολλημένη από κάποια 

όστρακα.  

 

 

Π12799α (ΕΙΚ. 278 – 279) 

 

 
Εικόνα 278. Όστρακα μεγάλης οινοχόης. 

 
Εικόνα 279. Ενεπίγραφο όστρακο της οινοχόης 

(ΣΚΑ). 
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Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 29  

Διαστάσεις: Πάχος Π. 0,01μ  

Ύψος Γραμμάτων 0,015μ 

Πάχος: 0,0009μ 

Περιγραφή: Οκτώ (8) συνανήκοντα 

αλλά μη συναρμόζοντα πλην 2, 

όστρακα από μεγάλο κλειστό τροχήλατο 

και άβαφο αγγείο. Πηλός σχετικά 

εύθρυπτος, καθαρός ρόδινος ( 7,5YR7/4 

pink). Στο μεγαλύτερο από αυτά 

υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή ΣΚΑ ενώ 

σε ένα άλλο, με το ίδιο προφανώς 

εργαλείο, αδιάγνωστο πρόχειρο 

συμπίλημα ή σημείο _ _ _ _Α _ _ _  

(Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.) (από τα 

συνευρήματα) 

Σημ. : Στη συνέχεια βρέθηκε ακόμα ένα, 

πιθανώς συνανήκον θραύσμα με 

αμυδρή εγχάραξη Λ με κοντύτερη την 

αριστερή κεραία.  

 

 

Π12799β (ΕΙΚ. 280) 

 

 
Εικόνα 280. Πηνίο. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 29  

Διαστάσεις: Ύψος 0,043μ  

Φ. 0,041μ 

Περιγραφή: Πηνίο, κλεψυδροειδές με 

πεπλατυσμένα και αποστρογγυλεμένα 

άκρα. Πηλός με μικρά εγκλείσματα, 

καλά ψημένος αλλά σχετικά εύθρυπτος 

( 7,SYR 8/6reddish yellow) 

Α΄1/2 5ου αι. π. Χ. (από τα συνευρήματα) 

 

 

 

 

 

 

 

Π12799γ (ΕΙΚ. 259 & 281-282) 

 

 
Εικόνα 259. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τη συστάδα Γ και την ευρύτερη περιοχή της. 

 
Εικόνα 281. Όστρακο από πινάκιο κιτρινωπού 

πηλού. 

 
Εικόνα 282. Όστρακο από πινάκιο κιτρινωπού 

πηλού, κάτω όψη. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, ΟΜ 29, 7-5-2008 (12-12-08) 

Διαστάσεις: Ύψος 0,025μ  

Ύψος βάσης: 0,01μ  

Ύψος χείλους: 0,004μ  

Φ. β π 0,12μ  

Φ. χ. π. 0,18μ  

Περιγραφή: Όστρακο από πινάκιο. 

Πηλός καθαρός, καλά ψημένος 

ανοιχτόχρωμος (2,5YR9/4pale yellow). 

Αγγείο τροχήλατο και ολόβαφο με 

καστανό και κατά τόπους μελανό 

γάνωμα. Χείλος επίπεδο εσωνεύον με 

δυο ρηχές αυλακώσεις στην άνω όψη 

του. Αυλάκωση μεταξύ χείλους και 

σχεδόν οριζόντιου σώματος. Βάση 

σχετικά ψηλή δακτυλιόσχημη. Μέσα του 

5ου αι. π. Χ. (Eilman 1938/39, 40-41, εικ. 

28g)  
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Π12799δ (ΕΙΚ. 295, 285- 286) 

 

 
Εικόνα 295. Τα ευρήματα της ΟΜ19. 

 
Εικόνα 285. Βάση μελαμβαφούς κλειστού 

αγγείου. 

 
Εικόνα 286. Βάση μελαμβαφούς κλειστού 

αγγείου, κάτω όψη. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, ΟΜ 29, 7-5-2008 (12-12-08)  

Διαστάσεις: Διάμετρος περίπου 0,17μ 

Πάχος: 0,013μ  

Περιγραφή: Όστρακο από τη βάση 

πιθανώς Νικοσθένειου αμφορέα ή 

πλημοχόης. Πηλός καθαρός, εύθρυπτος 

πορτοκαλόχρους (7,5YR7/4 pink). Αγγείο 

τροχήλατο με παχιά ταινία 

απολεπισμένου βερνικιού στο πάνω 

ήμισυ του σώματος. Περιχείλωμα 

γωνιώδες, λοξότμητο προς τα έξω σώμα 

παχύ σχεδόν οριζόντιο. Ελλιπές ως προς 

τη βάση ή το κάτω μέρος του σώματος. 

Τέλος 6ου - αρχών 5ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

 

Π12799ε (ΕΙΚ. 290) 

 

 
Εικόνα 290. Πρόχους στον τύπο του κυπέλλου 

του Φειδία. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, 6 & 7-5-2008 (17-12-08)  

Συναρμόζοντα όστρακα δυο ομάδων 

(ΟΜ 28β & 29).  

Διαστάσεις: Σωζ. Ύψος 0,07μ  

Φ. Σώματος π 0,085μ  

Περιγραφή: Στολιδωτό ευρύστομο 

κλειστό αγγείο, προφανώς πρόχους 

συγκολλημένα από 10 όστρακα ελλιπής 

ως προς το χείλος και μεγάλο μέρος του 

σώματος. Αγγείο τροχήλατο. Πηλός 

καθαρός, εύθρυπτος σε ανοιχτό 

κεραμιδί χρώμα ( 7,5YR 8/6). Ολόβαφο 

με εξίτηλο καστανό και κατά τόπους 

μελανό βερνίκι. Κατά μήκος του 

σώματος φέρει κάθετες αυλακώσεις 

ηλειακού τύπου. Η μετάβαση στο κάτω 

μέρος του χείλους δείχνει ότι αυτό ήταν 

κάθετο. Ρηχή αυλάκωση στο σημείο 

επαφής με το σχεδόν σφαιρικό σώμα, 

βάση δισκοειδής, διακρίνεται από το 

σώμα μέσω βαθιάς αυλάκωσης, ελαφρά 

κοίλη στην κάτω όψη. Μεταξύ του 460 

και 425 π. Χ. .  

 

 

Π12799στ (ΕΙΚ. 289). 

 

  
Εικόνα 289. Έμβολο αμφορέα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 29  
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Διαστάσεις: Σωζ. Ύψος 0,08μ. , πάχος 

0,009μ 

Ύψος εμβόλου 0,035μ, Φ. π. 0,04μ  

Περιγραφή:  

Έμβολο μικρού οξυπύθμενου αμφορέα. 

Πηλός εύθρυπτος, καλά ψημένος με 

μικρά εγκλείσματα (10YR7/4very pale 

brown). Στο έμβολο φέρει υπολείμματα 

της προετοιμασίας – εξομάλυνσης του 

με αμβλύ εργαλείο (στολιδώσεις). 

Αγγείο τροχήλατο. Στο εσωτερικό του 

εμβόλου ιζήματα ασβεστιτικού 

επίπαγου. Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12799ζ (ΕΙΚ. 295, 287- 288) 

 

 
Εικόνα 295. Τα ευρήματα της ΟΜ19. 

 
Εικόνα 287. Τμήμα από το χείλος κρατήρα. 

 
Εικόνα 288. Τμήμα από το εσωτερικό του 

χείλους κρατήρα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, ΟΜ 29, 7-5-08 (17-12-08)  

Διαστάσεις: Σωζ. Ύψος 0,10μ πλάτος 

χείλους 0,019μ 

Πάχος χείλους: 0,012μ Ύψος άνω σωμ. 

0,024μ 

Κάτω σωμ. 0,063μ  

Περιγραφή:  

Τμήμα του χείλους και του σώματος 

ανοιχτού αγγείου, προφανώς κρατήρα. 

Συγκολλημένο από 14 όστρακα. Πηλός 

εύθρυπτος, καθαρός ανοιχτού ρόδινου 

χρώματος (7,5YR8/4 pink). Αγγείο 

τροχήλατο. Ολόβαφο από εξίτηλο, 

κυρίως εξωτερικά, καστανομέλανου 

γάνωμα. Χείλος επίπεδο παχύ, 

εξωνεύον, άνω σώμα κοντό κυλινδρικό 

εσωνεύον, αυλάκωση στη μετάβαση 

προς το κυρτότερο και εξογκωμένο κάτω 

σώμα. Η βάση λείπει όπως και το κάτω 

τμήμα του σώματος.  

Α΄1/2 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12799η (ΕΙΚ. 277 & 292) 

 

 
Εικόνα 277. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντικειμένων συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 292. Άνω τμήμα αμφορέα με παλιά 

σπασίματα. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 30, 7-5-2008 (18-12-08)  

Διαστάσεις: Σωζ. ύψος 0,11μ  

Ύψος χείλους 0,025μ  

Λαιμού 0,08μ  

Πάχος χείλους 0,015μ  

Μέγιστο ύψος σωμ. 0,015μ  

Φ. χείλους π. 0,20μ 

Περιγραφή: Τμήμα λαιμού και χείλους 

αμφορέα συγκολλημένου από επτά 

όστρακα και συμπληρωμένου. Πηλός 
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καλά ψημένος με μικρά εγκλείσματα ( 

5Y 7/3) ωχροκίτρινος. Αγγείο τροχήλατο 

αν και ο λαιμός και το χείλος 

ακανόνιστα. Άβαφο χείλος παχύ 

εξωνεύον, λαβή τραπεζοειδούς διατομής 

αποστρογγυλεμένη, λαιμός ψηλός. 

Διακρίνεται η μετάβαση προς το σώμα 

που ορίζεται από ρηχή διπλή αυλάκωση. 

Ίσως από κορινθιακό τύπο που 

χρονολογείται στο 460-440 π. Χ. (πβ. 

Sparkes & Talcott 1970, 339, πίν. 62: 1480).  

 

 

Π12799θ’(ΕΙΚ. 277 & 293) 

 

 
Εικόνα 277. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντικειμένων συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 293. Όστρακο από το χείλος 

κρατηροειδούς αγγείου. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4, ΟΜ 30, 7-5-2008 (18-12-08)  

Διαστάσεις: Σωζ. ύψος 0,043μ. , πλάτος 

χείλους 0,04μ  

πάχος 0,01μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από το χείλος 

ανοιχτού ευρύστομου τροχήλατου και 

άβαφου κρατηροειδούς αγγείου. Πηλός 

καλά ψημένος ( 7, 5YR8/4 pink). Χείλος 

επίπεδο πλατύ εξωνεύον, απαρχή 

κυλινδρικού σώματος. τέλους 6ου/αρχές 

5ου αι. π. Χ. ) (πβ. Lang 1992: 84, εικ. 18,3).  

 

 

 

 

 

Π12799ι (ΕΙΚ. 294, αριστερά) 

 

 
Εικόνα 294. Όστρακο από κλειστό αγγείο και 

από το χείλος πυξίδας. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 30, 7-5-2008 (18-12-08)  

Διαστάσεις: Σωζ. Διαστάσεις: 

0,050,0860,005μ 

Περιγραφή: Όστρακο από κλειστό 

καστανοβαφές μερικώς εξίτηλο, κλειστό 

αγγείο, με εσωνεύον χείλος και 

εγχαράξεις, τροχήλατο. Πηλός καθαρός 

καλά ψημένος ( 7,5YR8/6). Διακρίνεται 

πλατιά περιοχή (ταινία) από το κάτω 

μέρος η οποία διαιρείται από πέντε 

παράλληλες λεπτές εγχαράξεις που 

απέχουν μεταξύ τους π. 0,01μ. σε ‘ένα 

τμήμα ίσως υπάρχει η αρχή της γένεσης 

της λαβής.  

5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12799ια (ΕΙΚ. 294, δεξιά).  

 

 
Εικόνα 294. Όστρακο από κλειστό αγγείο και 

από το χείλος πυξίδας. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τομή 4 ΟΜ 30, 7-5-2008 (18-12-08)  

Διαστάσεις: Σωζ. ύψος 0,05μ πλάτος 

χείλους 0,09μ  

Πάχος σωμ. 0,016μ. ύψος χείλους 0,0017μ 

Περιγραφή: Τμήμα από το χείλος 

πυξίδας συγκολλημένο από δυο 

όστρακα. Πηλός εύθρυπτος καθαρός 

(2,5YR7/8) κοκκινωπός. Το εσωτερικό 

μελαμβαφές ως επί το πλείστον εξίτηλο. 
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Σώζεται τμήμα από το άνω μέρος του 

σώματος που απολήγει σε εξωτερική 

πατούρα για την υποδοχή του πώματος. 

5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12800α (ΕΙΚ. 92) 

 

 
Εικόνα 92. Όστρακα από το στόμιο και τη λαβή 

τριφυλλόσχημης οινοχόης. 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τ. 11 Πυρά 2 ΟΜ 48α  

Διαστάσεις: σωζ. ύψος 0,06μ  

σωζ. πλάτος 0,08μ  

Πάχος αγγείου. 0,005μ.  

Διαστάσεις λαβής: 0,0220,015μ 

Περιγραφή: Τμήμα στομίου και λαβής 

τριφυλλόσχημης οινοχόης. 

Συγκολλημένη από πολλά μικρότερα 

όστρακα. Πηλός καθαρός εύθρυπτος 

ανοιχτού ρόδινου χρώματος ( 7,5YR 

7/6reddish yellow). Αγγείο τροχήλατο. 

Ολόβαφο εξωτερικά και εσωτερικά στο 

πάνω τουλάχιστον μέρος πλάτους 0,03μ. 

από εξίτηλο καστανόμαυρο βερνίκι 

(7,5YR 4/2dark brown). Λαβή 

κυλινδρικής πεπλατυσμένης διατομής. 

Ακανόνιστη κοιλότητα στο σημείο 

σύμφυσης της λαβής με σώμα αγγείου 

κάτω από αυτήν. Αρχαϊκής εποχής.  

 

 

Π12800β (ΕΙΚ. 11 & 90-91) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 
Εικόνα 90. Όστρακο από τη βάση άποδης 

αρχαϊκής κύλικα. 

 
Εικόνα 91. Ό.π., κάτω όψη. 
Προέλευση: Σαβάλια, θ. Κασιδιάρης  

Τ. 11 Πυρά 2 ΟΜ 48α  

Διαστάσεις: Φ κατά προσέγγιση 0,09μ 

Ύψος δίσκου 0,008μ 

Ύψος σκοτίας 0,011μ  

Σωζ. ύψος 0,022 

Περιγραφή: Τμήμα βάσης μεγάλου 

ανοιχτού αγγείου τύπου κύλικας ή από 

πινάκιο με στέλεχος. Πηλός καθαρός ( 

7,5YR 8/4 pink) σχετικά καλής 

διατήρησης. Αγγείο τροχήλατο. Βαφή 

στο κέντρο τουλάχιστον στο εσωτερικό 

του (στο υπόλοιπο εξίτηλη) και στο 

πάνω μέρος της βάσης. Στο κάτω μέρος 

της σώζεται καλύτερα στο εσωτερικό 

κάθετο τοίχωμα του στελέχους και στην 

εσωτερική περιφέρεια της βάσης. Βάση 

δισκοειδής με κοίλανση. Α’ ½ του 5ου αι. 

π. Χ. (Lang 1992: 58, εικ. 8,7) ή 500 

περίπου π. Χ. (πβ. Sparkes & Talcott 1970, 

305, εικ. 9, πίν. 35: 979) 
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Π12801 (ΕΙΚ. 151 & 250–251) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 250. Μελαμβαφές πινάκιο με εσωτερική 

διακόσμηση ανθεμίων. 

 
Εικόνα 251. ό.π. (κάτω όψη). 

Προέλευση: Σαβάλια, θ . Κασιδιάρης  

Τ 4, , ΟΜ 17, 22-4-2008 (16-1-09)  

Ένα τουλάχιστον όστρακο προέρχεται 

από την όμορη ομάδα 6/8γ της τομής 4.  

Διαστάσεις: Φ. 0,19μ  

Φ. Βάσης 0,125μ  

Ύψος βάσης 0,01μ  

Ύψος αγγείου 0,029μ  

Πάχος χείλους 0,006μ  

Πάχος σώματος στη βάση 0,0082μ.  

Περιγραφή: Μεγάλο τμήμα από 

μελαμβαφές πινάκιο. Συγκολλημένο 

από πέντε όστρακα, είναι ελλιπές κατά 

το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους του. 

Τα σπασίματα είναι παλιά και τα 

όστρακα φέρουν ανομοιογενή 

διατήρηση. Πηλός ροδίζων (5YR 8/4 pink) 

καθαρός καλής όπτησης και 

διατήρησης. Το αγγείο καλύπτεται 

εξωτερικά με μελανό γάνωμα με 

εντονότερες κατά τόπους σκιές, εν μέρει 

εξίτηλο και εξωτερικά με τον ίδιο τρόπο 

αλλά μάλλον αμελέστερα με 

παχύρρευστες καταλειφάδες. Στο 

εσωτερικό του αγγείου εντός περιοχής 

που ορίζεται από τρεις ομόκεντρους 

εγχάρακτους κύκλους που αντιστοιχούν 

περίπου στη διάμετρο της βάσης του ενώ 

στο κέντρο υπάρχει μικρότερος κύκλος 

από ρηχή αυλάκωση εκτός του οποίου 

παραθέτονται ακτινωτά έξι εμπίεστα 

ανθέμια ενώνονται με άλλον εγχάρακτο 

κύκλο και περιβάλλονται από έναν 

δεύτερο όμοιο. Χείλος κυρτό με διπλή 

αυλάκωση, οπή ανάρτησης στο πάνω 

μέρος του σώματος, υποτομή στη 

μετάβαση προς το εχινοειδές 

πεπλατυσμένο σώμα, ομάδα από 3 

εγχάρακτους κύκλους σε ζώνη στο 

μέσον του σώματος, σκοτία στη 

μετάβαση προς τη σχετικά ψηλή 

δακτυλιόσχημη βάση. Περίπου 420 π. Χ.  

 

 

Π12938 (ΕΙΚ. 151 & 295, το πρώτο) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 295. Τα ευρήματα της ΟΜ19. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, ΟΜ19, 22/04/2008  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,031μ.  

Ύψος βάσης 0. 025μ.  

Πάχος: 0,017μ.  

Πάχος τοιχωμάτων αγγείου: 0,005μ.  
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Φ. βάσης: π. 0. 16μ.  

Περιγραφή: όστρακο από τη βάση 

μεγάλου ανοιχτού αγγείου, ίσως 

λεκανίδος. Πηλός 2. 5YR 7/8 ερυθρωπός, 

καθαρός με μικρούς πόρους σχετικά 

καλά ψημένος. Τοιχώματα του αγγείου, 

λεπτά, βάση παχιά και στιβαρή σχεδόν 

κωνική. Πρώιμων κλασσικών χρόνων. 

Ίχνη ερυθρωπής βαφής στο πάνω μέρος 

της βάσης. Τέλος του 6ου αι. π. Χ. έως τον 

πρώιμο 5ο αι. π. Χ. (520-460 π. Χ. ) 

(Sparkes & Talcott 1970, 360, 364 & 396, 

εικ. 16 και 21 αρ. 1767, 1794 & 1891).  

 

 

Π12939 (ΕΙΚ. 151 & 218) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 218. Όστρακο από τη βάση του σκύφου-

κοτύλης των ΟΜ17 & 16. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, Συστάδα Γ’ ΟΜ17, 22/04/2008, 

συνανήκοντα όστρακα (Π12939α) από 

ΟΜ16 (23/4/2008), δύο όστρακα από την 

ΟΜ7, 9-4-2008) και όστρακο από την 

ΟΜ19 (22/4/08).  

Διαστάσεις: Συνολικό ύψος αγγείου 

0,0095μ.  

Φ. χείλους 0,14 μ.  

Ύψος βάσης 0. 007μ.  

Πάχος: 0,008μ.  

Πάχος τοιχωμάτων αγγείου: 0,0035μ. και 

0,0075μ.  

Φ. βάσης: 0,09μ.  

Περιγραφή: Κοτύλη – σκύφος, ίσως 

μόνωτος. Πολλά συναρμόζοντα και 

συνανήκοντα όστρακα. Πηλός ερυθρός 

2,5 YR 7/8 καθαρός και εύθρυπτος. Το 

εσωτερικό εξίτηλο, άλλοτε 

ερυθροβαφές, στο εξωτερικό καλύτερης 

διατήρησης ερυθρό γάνωμα, στο κέντρο 

της βάσης, εξωτερικά ολόγραφος 

κύκλος. Χείλος ελαφρώς έξω νεύον. 

Λαβή κυλινδρική. Σώμα αγγείου κωνικό, 

βάση δακτυλιόσχημη. Α’ ¼ 4ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12940 (ΕΙΚ. 195 & 262) 

 

 
Εικόνα 195. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

ανοιχτών αγγείων από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 262. Όστρακο από το χείλος 

μελαμβαφούς κρατήρα. 

Προέλευση: ό. π. ΟΜ28, 6/5/2008  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,05μ.  

Πάχος χείλους: 0,018μ.  

Πάχος σώμ. : 0,0012μ.  

Φ. χείλους: π 0,23μ.  

Περιγραφή: όστρακο από το χείλος 

μεγάλου ανοιχτού αγγείου, προφανώς 

κρατήρα. Πηλός ερυθρός 2,5YR 7/8 

καθαρός, καλά ψημένος. Αγγείο 

μελαμβαφές με σχετικά καλά σωζόμενη 

μελανή βαφή εσωτερικά και εξωτερικά. 

Χείλος επίπεδο ελαφρώς έσω νεύον και 

παχύ μετάβαση μέσω ρηχής σκοτίας στο 

λεπτότερο κυλινδρικό σώμα τμήμα του 

οποίου διατηρείται στο όστρακο. Β’ ½ 

του 6ου αι. (πβ. Lang 1992, 66, εικ. 11 4) ή 
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γενικότερα υστεροαρχαϊκής εποχής (ό. 

π. , 70, εικ. 14. 2) 

 

 

Π12941 (ΕΙΚ. 195-196) 

 

 
Εικόνα 195. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

ανοιχτών αγγείων από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 196. Όστρακα από το χείλος 

λεκανοειδούς κρατήρα. 

Είδος: 5 όστρακα 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ6/8γ, 15/4/2008  

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,06μ.  

Πάχος χείλους: 0,018μ.  

Πάχος σώμ. : 0,006μ.  

Περιγραφή: πέντε (5) συνανήκοντα και 

συγκολλούμενα όστρακα από μεγάλο 

μέρος χείλους ανοιχτού αγγείου 

προφανώς λεκανοειδούς κρατήρα. 

Πηλός εύθρυπτος, καθαρός 7,5YR 8/6 

(reddish yellow). Το εσωτερικό του 

αγγείου ολόβαφο με εξίτηλο ερυθρό 

βερνίκι. Χείλος επίπεδο οριζόντιο 

ελαφρώς λοξότμητο στο εξωτερικό 

περιχείλωμα, σχετικά λεπτό, λαιμός 

κυλινδρικός, σώμα ελαφρώς πιο 

διογκωμένο. Κλασικής εποχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12942 (ΕΙΚ. 195 & 201) 

 

 
Εικόνα 195. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

ανοιχτών αγγείων από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 201. Όστρακο από τη λαβή και χείλος 

χύτρας. 

Προέλευση: ό. π. ΟΜ6/8α 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,045μ.  

Πλάτος λαβής: 0,018μ.  

Πάχος αγγείου: 0,003μ.  

Πάχος λαβής: 0,006μ.  

Φ. χείλους: π 0,12μ.  

Περιγραφή: όστρακο που διασώζει τη 

λαβή και τμήμα του χείλους χύτρας. 

Αγγείο τροχήλατος. Πηλός τεφρός καλά 

ψημένος με αρκετά εγκλείσματα 

(2,5YR6/2 light brown grey). Χείλος έξω 

νεύον, λαβή ταινιωτή πλατύτερη στο 

πάνω μέρος της, σώμα σχεδόν γωνιώδες 

στα 2/3 περίπου του ύψους του. 

Κλασικής εποχής.  
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Π12943 (ΕΙΚ. 303-304) 

 

 
Εικόνα 303. Τμήματα από την πήλινη επίπεδη 

κατασκευή-πυρά (ΟΜ27). 

 
Εικόνα 304. Τμήματα από την πήλινη επίπεδη 

κατασκευή-πυρά (ΟΜ27). 

Είδος: τεμάχια ωμού πηλού 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ27, 23/4/2008 

Περιγραφή: Τεμάχια ωμού πηλού 

κιτρινωπά στην άνω επιφάνεια τους και 

κοκκινωπά στο μεγαλύτερο μέρος τους 

από πρόχειρη πηλεπένδυτη κατασκευή, 

ή επίπεδη εστία. Πάχος, το μέγιστο 

0,02μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12944 (ΕΙΚ. 11 & 328, πάνω αριστερά) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 

 
Εικόνα 328. Βάση μεγάλου μελαμβαφούς 

ανοιχτού αγγείου και άλλα όστρακα της τομής 

30. 

Είδος: τμήμα βάσης 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, Αγρ. 

153α Τ30, ΟΜ14, 22/4/2008 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,048μ.  

Ύψος κάτω βαθμίδας: 0,016μ.  

Φ. βάσης: π 0,18μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από βαθμιδωτή 

βάση μεγάλου μελαμβαφούς ανοιχτού 

αγγείου, πιθανώς κρατήρα. Πηλός 

ηλειακός δηλ. 5YR 7/6 reddish yellow, 

πορτοκαλής saumon, καθαρός αλλά 

εύθρυπτος, σαπωνοειδούς υφής. Αγγείο 

τροχήλατο. Σώζεται τμήμα του κάτω 

κωνικού τμήματος του. Βάση 

αποτελούμενη από δύο βαθμίδες, η 

κατώτερη παχύτερη σε σχήμα εχίνου, η 

ανώτερη με ελαφρά λοξό προς τα έξω 

μέτωπο. Περί το 500 π. Χ. (Sparkes & 

Talcott 1970: 240, εικ. 20, αρ. 55). 
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Π12945 (ΕΙΚ. 183, 184 & 185) 

 

 
Εικόνα 183. Τμήμα από μελαμβαφές φιαλίδιο. 

 
Εικόνα 184. Τμήμα από το παραπάνω 

μελαμβαφές φιαλίδιο, έσω όψη. 

 
Εικόνα 185. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων των νεκροδείπνων. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 

9/4/2008. Αγρ. 153α, τομ 4, ομάδα 6 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,05μ.  

Πάχος: 0,0045μ.  

Φ. χείλους: π. 0,11μ.  

Περιγραφή: Συνανήκοντα όστρακα από 

βαθειά φιάλη ή σκύφο, 11 τον αριθμό, 

συναρμόζοντα μερικά μεταξύ τους (3 

ομάδες). Πηλός ροδίζων( 5YR 7/4) 

καθαρός σχετικά, εύθρυπτος. Αγγείο 

τροχήλατο. Μελαμβαφές, το βερνίκι 

σώζεται καλύτερα στην εξωτερική 

πλευρά. Χείλος κάθετο, 

αποστρογγυλεμένο. Δεν υπάρχει 

ένδειξη για λαβές ή βάση. Διαπιστώθηκε 

ίχνος βάσης σε συγκολλητέο όστρακο. 

Μέσα 5ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 1992, 60, εικ. 

9,9).  

 

 

 

Π12946 (ΕΙΚ. 185-

186)  
Εικόνα 185. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων των νεκροδείπνων. 

 
Εικόνα 186. Συνανήκοντα και συναρμόζοντα 

όστρακα από κοτύλη-σκύφο. 

Προέλευση: ό.π. , ΟΜ6+ΟΜ16 

Διαστάσεις: Ύψος 0,105 μ.  

Φ χείλους 0,16μ.  

Λαβές: Διάμετρος (φ) 0,012μ. , μήκος 

0,45, πλάτος 0,06μ.  

Ύψος βάσης: 0,01μ.  

Μέγ. πάχος: 0,009μ.  

Φ. βάσης: 0,12μ.  

Περιγραφή: Ερυθροβαφής 

κοτύλη/σκύφος. Συναρμόζοντα και 

συνανήκοντα όστρακα από δύο 

διαφορετικές ομάδες. Πηλός ωχρός 

καστανός (10YR 8/4, very pale brown) 

καθαρός, καλά ψημένος. Αγγείο 

τροχήλατο. Ερυθρό βερνίκι στο σώμα, 

εξηρημένη ζώνη πλάτους 0,007μ. στο 

κάτω μέρος του σώματος, ερυθροβαφής 

και η βάση πλην της επιφάνειας 

έδρασης της. Εσωτερικό του αγγείου 

μελαμβαφές. Χείλος κάθετο ελαφρά 

λοξότμητο προς τα μέσα. Λαβές 

οριζόντιες κυλινδρικές. Σώμα μάλλον 

κωνικό, ελαφρώς εξογκωμένο, βάση 

δακτυλιόσχημη 480-400 π. Χ. (Sparkes & 

Talcott 1970: 259, πίν. 16, αρ. 339-348) και 

ίσως ειδικότερα μεταξύ 470-450 π. Χ. 

(Τιβέριος 1985, 222, εικ. 355).  
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Π12947 (ΕΙΚ. 11 & 187) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 

 
Εικόνα 187. Όστρακο από το χείλος και το λαιμό 

αμφορέα. 

Προέλευση: ό.π. , ΟΜ6 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,064μ.  

Πάχος χείλους: 0,021μ.  

Πάχος λαιμού: 0,007μ.  

Εξωτ. Φ. χείλους: π. 0,16μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από το χείλος και το 

λαιμό αμφορέα. Πηλός ωχρός, 

καστανός, 10YR 8/3 μάλλον πορώδης με 

μικρότατα προσμάγματα, καλά 

ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. Αβαφές. 

Χείλος οριζόντιο, ελαφρά έσω κλίνον, 

εξωτερικά εχινοειδές, στο πάνω μέρος 

του λαιμού δύο πλαστικοί δακτύλιοι. Β’ 

½ του 6ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 1992, 68 ή 72, 

εικ. 13,1 ή 14,8) ή 500-480 π. Χ. (Sparkes & 

Talcott 1970, 338, πίν. 62, αρ. 1470).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12948 (ΕΙΚ. 189 & 190-191) 

 

 
Εικόνα 189. Σχεδιαστική αναπαράσταση της 

λοπάδας ή λεκάνης. 

 
Εικόνα 190. Τα συνανήκοντα όστρακα από τη 

λοπάδα ή λεκάνη. 

 
Εικόνα 191. Η βάση από τη λοπάδα ή λεκάνη. 

Είδος: όστρακα 

Προέλευση: ό. π. ΟΜ8 

Διαστάσεις: ύψος π 0,13μ.  

Πλάτος χείλους: 0,018μ.  

Πάχος χείλους: 0,008μ.  

Ύψος βάσης: 0,02μ.  

Πάχος βάσης: 0,014μ.  

Φ. βάσης: 0,14μ.  

Φ. χείλους: π 0,28μ.  

Περιγραφή: Συγκολλούμενα και 

συνανήκοντα όστρακα περίπου μια 

εικοσάδα από ερυθροβαφή λεκανίδα. 

Πηλός πολύ ωχρός καστανός 10YR7/4 

καθαρός, εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. 

Αρχικά ολόβαφο, σε λίγα μόνο σημεία 

διατηρούνται ίχνη της ερυθρής βαφής. 

Χείλος οριζόντιο έξωνεύον ελαφρά, 

σώμα κωνικό, βάση δακτυλιόσχημη 
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εχινοειδούς κατατομής. Υστεροαρχαϊκής 

εποχής (πβ. Lang 1992, 85, εικ. 18,5) 

 

 

Π12949 (ΕΙΚ. 151 & 192) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 192. Χείλος κυπέλλου. 

Είδος: όστρακα 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Πλάτος χείλους: 0,01μ.  

Πάχος χείλους: 0,006μ.  

Πλάτος λαβής: π. 0,025μ  

Φ. χείλους: π. 0,13μ.  

Περιγραφή: Τέσσερα (4) μεγάλα 

συνανήκοντα όστρακα και ενδεχομένως 

κάποια άλλα μικρότερα από ανοιχτό 

αγγείο με μια τουλάχιστον λαβή. Πηλός 

πορτοκαλής κίτρινος (7,5 YR 8/6) 

καθαρός, εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο 

και άβαφο. Χείλος οριζόντιο, αυλάκωση 

στη μετάβαση προς το σώμα λαβή 

κάθετη ταινιωτή (σώζεται η κάτω 

σύμφυση της) βάση αδιάγνωστη. 

Πρώιμης κλασικής εποχής.  

Παρατηρήσεις: Δύο όστρακα εκ των 

οποίων ένα με ίχνος λαβής δεν είναι 

σίγουρο αν συνανήκουν. Ίσως από άλλο 

αγγείο.  

 

 

 

 

 

Π12950 (ΕΙΚ. 11 & 156) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 

 
Εικόνα 156. Τμήμα από μελαμβαφή λύχνο. 

Είδος: τμήμα λύχνου 

Προέλευση: ό.π. . ΟΜ2, 2/4/08 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,032μ.  

Μέγιστο Φ: 0,08μ.  

Περιγραφή: Τμήμα σώματος λύχνου 

συγκολλημένο από μικρότερα όστρακα. 

Πηλός πορτοκαλόχρους( 5YR 8/6, 

reddish yellow) με μικρά προσμάγματα 

καλής όπτησης, τροχήλατος. Εξωτερικά 

εν μέρει εξίτηλο μελανό γάνωμα. Σώμα 

καμπύλο, μεγάλη οπή πλήρωσης. 

Ανήκει στον κορινθιακό-αττικό τύπο 14 

της Αθηναϊκής Αγοράς, χωρίς 

πιθανότατα λαβή και μπορεί να 

χρονολογηθεί, το ανώτερο, στο 

τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π. Χ. 

(Howland 1958: 28, εικ. 3 & 32, 84).  
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Π12951 (ΕΙΚ. 151, 152–153) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 152. Τμήμα σκυφοειδούς κύλικας. 

 
Εικόνα 153. Τμήμα σκυφοειδούς κύλικας, 

εσωτερικό. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 

2/4/2008, Τ9, ΟΜ3 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,03μ.  

Σωζόμενο μήκος λαβής: 0,035μ.  

Φ. λαβής: 0,009μ.  

Πάχος αγγείου: 0,004μ.  

Φ. χείλους: π. 0,1μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το χείλος και 

μέρος του σώματος όπως και 

συναρμόζον (παλιό σπάσιμο) τμήματος 

λαβής κύλικας. Πηλός καθαρός, σχετικά 

καλά ψημένος καστανός πολύ ωχρός (10 

YR 8/4). Αγγείο τροχήλατο. Εξίτηλο 

μελανό βερνίκι το οποίο διατηρείται 

κυρίως στο εσωτερικό και στο χείλος του 

αγγείου, το οποίο θα ήταν αρχικά 

ολόβαφο. Χείλος έξω νεύον 

αποστρογγυλεμένο, πάνω μέρος του 

σώματος εχινοειδές, λαβή οριζόντια 

κυλινδρική σώζεται ελλιπής. Πρώιμης 

κλασικής εποχής (τέλος του 6ου αι. έως 

και το α’ ¼ του 5ου αι. π. Χ. ) (βλ. 

Αραπογιάννη 1999: 162, εικ. 10 και 166, 

εικ. 18).  

 

 

Π12952 (ΕΙΚ. 14 & 253) 

 

 
Εικόνα 14. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντιπροσωπευτικών οστράκων. 

 
Εικόνα 253. Συνανήκοντα όστρακα χύτρας. 

Προέλευση: ό.π. 23/4/2008, τομή 4, ΟΜ18 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,04μ.  

Πλάτος χείλους: 0,008μ.  

Φ. λαβής: 0,007μ.  

Μέγιστο μήκος: π. 0,10μ.  

Φ. χείλους: π. 0,2μ.  

Πάχος σώματος: 0,004μ.  

Περιγραφή: Οκτώ (8) όστρακα εκ των 

οποίων αρκετά έχουν συγκολληθεί από 

άλλα μικρότερα από το χείλος, τη λαβή 

και το σώμα χύτρας. Πηλός εύθρυπτος 

με πολλά αμμώδη εγκλείσματα 

ερυθρός( 2,5 YR 6/8). Αγγείο τροχήλατο, 

αβαφές. Χείλος κάθετο, διμερές με 

έντονη αυλάκωση στο μέσον του για την 

υποδοχή του πώματος. Λαβή 

κυλινδρική, οριζόντια μεγάλου μήκους 

σε επαφή με την εξωτερική παρυφή του 

χείλους. Περίπου 520-460 π. Χ. (πβ. 

Sparkes & Talcott 1970, 372-373, εικ. 18, 

πίν. 94: 1947 και 1951).  
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Π12953 (ΕΙΚ. 258 & 259) 

 

 
Εικόνα 258. Λαβής και τμήμα από το χείλος 

τριφυλλόσχημης οινοχόης. 

 
Εικόνα 259. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τη συστάδα Γ και την ευρύτερη περιοχή της. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,08μ.  

Πλάτος λαβής: 0,033μ.  

Πάχος: 0,015μ.  

ψ 0,026 ψ 0,001 για το άλλο τμήμα 

Περιγραφή: Δύο (2) συνανήκοντα 

όστρακα από τη πρόσφυση και λαβή 

τριφυλλόσχημης οινοχόης. Πηλός 

κίτρινος- πορτοκαλής καθαρός σχετικά 

καλής όπτησης. Αγγείο τροχήλατο 

ερυθροβαφές. Στην επαφή της με το 

χείλος η λαβή σχηματίζει παραβολικό 

κομβίο προεξέχον προς το εσωτερικό. 

Στο πάνω μέρος της πλατιά ταινιωτή, 

στη συνέχεια στενότερη με κεντρική 

νεύρωση. Πρώιμος τύπος του τέλους του 

6ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12954 (ΕΙΚ. 151 & 260) 

 

 
Εικόνα 151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων 

της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 260. Είδος πήλινου χωνιού. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,045μ.  

Φ= 0,04μ.  

Φ οπής: 0,01μ.  

Πάχος: 0,007μ. (κάτω μέρος) και 0,005μ 

(ψηλότερα) 

Περιγραφή: Τμήμα από το κάτω μέρος 

κλειστού αγγείου, προφανώς 

μελαμβαφούς μυροδοχείου. Πηλός 

τοπικός πορτοκαλόχρους 5YR 7/8 

(reddish yellow) κατά τόπους με 

ασβεστολιθικές προσμίξεις και 

προσμάγματα (συμπεραίνεται από τις 

μικρο–οπές) εύθρυπτος. Αγγείο 

τροχήλατο. Στο κάτω τμήμα σώζονται 

ίχνη από μελανό βερνίκι. Σώμα κωνικό 

που καταλήγει σε οπή, ίσως σε δεύτερη 

χρήση χωνί. Κλασικής εποχής.  
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Π12955 (ΕΙΚ. 14 & 254) 

 

 
Εικόνα 14. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντιπροσωπευτικών οστράκων. 

 
Εικόνα 254. Τμήμα χείλους από λεκανίδα. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,07μ.  

Πλάτος χείλους: 0,03μ.  

Πάχος χείλους: 0,01μ.  

Πάχος σώματος: 0,013μ.  

Φ χείλους εξωτερικό: 0,25μ 

Περιγραφή: τμήμα χείλους από μεγάλο 

ανοιχτό αγγείο, προφανώς λεκανίδα. 

Πηλός πορτοκαλόχρους 5YR 7/6 reddish 

yellow) με εμφανείς σκούρες 

(πυριτολιθικές) και λιγότερες λευκές 

(ασβεστολιθικές) προσμίξεις καλά 

ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. Σώζει ίχνη 

βερνικιού θαμπού μελανού χρώματος 

στο χείλος και σε ταινία πλάτους 0,01μ. 

στο εσωτερικό άνω τμήμα του. Χείλος 

κυρτό έντονα έξω νεύον με επίσης 

έντονη καμπύλη στο κάτω μέρος του 

σώμα κωνικό και τουλάχιστον στο πάνω 

μέρος αρκετά καμπύλο. Περί το 485 π. Χ. 

(Sparkes & Talcott 1970, 360, εικ. 21, αρ. 

1764· Lang 1992, 84, εικ. 18. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12956 (ΕΙΚ. 10 & 11) 

 

 
Εικόνα 10. Η βάση υπ’ αρ. Π12956. 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 
Προέλευση: Τομή 11, ΟΜ22 (22-4-2008) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,02μ.  

Ύψος βάσης: 0,012μ.  

Πάχος σώματος: 0,008μ.  

Ελάχιστο σωζόμενο πάχος βάσης: 

0,0038μ.  

Φ βάσης: 0,13μ.  

Περιγραφή: Τμήμα βάσης από 

σκυφοειδή κύλικα (πβ. Π12946). Πηλός 

ροδίζων (2,5YR8/4), τοπικός καθαρός 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Χωρίς 

ίχνη γανώματος. Βάση επίπεδη, 

εξαιρετικά λεπτή στο κέντρο της. 

Σώζεται τμήμα του κάτω μέρους του 

σώματος. Α’ δεκαετία του 5ου αι. π. Χ. 

(πβ. Sparkes & Talcott 1970: 366, εικ. 18, 

πίν. 88, αρ. 1847).  
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Π12957 (ΕΙΚ. 13-14) 

 

 
Εικόνα 13. Το πινάκιο υπ’ αρ. Π12957. 

 
Εικόνα 14. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντιπροσωπευτικών οστράκων. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ23 

Διαστάσεις: Ύψος: 0,03μ.  

Πλάτος: 0,045μ.  

Πάχος: 0,008μ.  

Y 0,014μ.  

Φ: 0,28μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από πινάκιο. 

Συγκολλημένο από επτά (7) όστρακα. 

Πηλός πολύ ωχρός καστανός 10YR8/4) 

καθαρός εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο, 

μελαμβαφές, τουλάχιστον στο 

εσωτερικό του όπου σώζονται ίχνη σε 

μεγάλη ένταση, θαμπού μελανού 

γανώματος. Χείλος έξω νεύον με δύο 

αυλακώσεις στο πάνω μέρος του, κοντά 

στην περιφέρεια του. Σώμα κυλινδρικό 

κοντό, το οποίο δεν καταλήγει σε 

σπάσιμο αλλά σε λοξό προς το 

εσωτερικό βαθμιδωτό χείλος. Ίσως 

κορινθιακής προέλευσης 

Υστεροαρχαϊκό/ Πρώιμης κλασικής 

εποχής. (πβ. Lang 1992, 80, εικ. 16,5).  

 

 

 

 

 

 

 

Π12958 (ΕΙΚ. 15) 

 

 
Εικόνα 15. Η υπ’ αρ. Π12958 βάση αγγείου. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ24 

Διαστάσεις: ύψος σωζόμενο: 0,035μ.  

Ύψος βάσης: 0,005μ.  

Πάχος: 0,008μ.  

Μέγιστο πάχος: 0,009μ.  

Περιγραφή: Τμήμα βάσης από 

σκυφοειδή κύλικα (π. β. Π12956). Πηλός 

ερυθρωπός 2,5YR 7/8 με αρκετά 

εγκλείσματα και τεφρότερο πυρήνα, 

σχετικά καλής όπτησης. Αγγείο 

τροχήλατο. Στην σκοτία βάσης- 

σώματος σώζεται ταινία λευκού 

αλειφώματος. Βάση επίπεδη, σώμα 

κωνικό. Ύστερης αρχαϊκής / Πρώιμης 

κλασικής εποχής (πβ. Sparkes & Talcott 

1970, 366, εικ. 18, πίν. 88, αρ. 1847).  

 

 

Π12959 (ΕΙΚ. 202 & 240) 

 

 
Εικόνα 202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 240. Ημίτομο κύλικας ανάμεσα στους 

κοχλίες της ΟΜ15. 

Είδος: ημίτομο κύλικας 
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Προέλευση: ό. π. ΟΜ15, τομή 4.  

Διαστάσεις: ύψος: 0,05μ.  

Φ βάσης: 0,05μ.  

Φ χείλους: 0,1μ 

Περιγραφή: Ημίτομο άποδης κύλικας 

συγκολλημένο από 6 όστρακα ελλιπές 

κατά τις λαβές και μεγάλου τμήματος 

του σώματος και του χείλους. Πηλός 

τοπικός, ανοιχτός πορτοκαλής προς το 

καστανό καθαρός εύθρυπτος. Αγγείο 

τροχήλατο και ολόβαφο, πλην του κάτω 

μέρους της βάσης. Χείλος κατακόρυφο, 

σώζονται οι συνάφειες της μιας 

οριζόντιας λαβής. Σώμα εχινοειδές, 

βάση δισκοειδής. Ύστερα αρχαϊκά 

χρόνια - πρώιμος 5ο αι. π. Χ. 

(Αραπογιάννη 1999, 164, εικ. 16· Sparkes 

& Talcott 1970, 266, εικ. 5 & πίν. 21: 449).  

 

 

Π12960 (ΕΙΚ. 326) 

 

 
Εικόνα 326. Όστρακο ηλειακής ληκύθου. 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ13.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,065μ.  

Πάχος σώματος: 0,009μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το σώμα 

ερυθροβαφούς ηλειακής ληκύθου. 

Πηλός πορτοκαλής (πβ. 5YR 7/6, reddish 

yellow) καθαρός, σχετικά εύθρυπτος. 

Σώζεται μέρος από το κάτω τμήμα του 

σώματος στη μετάβαση προς τη βάση. 

Αγγείο τροχήλατο. Σώζει ερυθρό 

εξίτηλο γάνωμα. Στο πάνω μέρος φέρει 

διακόσμηση από κάθετες αυλακώσεις- 

μακριά πέταλα που ανά δύο 

καταλήγουν σε τμήματα κύκλου τα 

οποία αλληλοτέμνονται. Στο κάτω 

μέρος του σώματος υπάρχει ζώνη από 

έκτυπα εννεάφυλλα ανθέμια τα οποία 

ενώνονται μεταξύ τους με εμπίεστα 

ημικύκλια. Μέσα του 5ου αι. π. Χ. 

(Sparkes & Talcott 1970: 250-251, εικ 47: 

206 & 209).  

Π12961 (ΕΙΚ. 243 & 244-245) 

 

 
Εικόνα 243. Όστρακα από οινοχόη. 

 
Εικόνα 244. Λεπτομέρεια της λαβής της 

παραπάνω οινοχόης με ίχνη χρήσης στο πάνω 

μέρος. 

 
Εικόνα 245. Λεπτομέρεια της λαβής της πιο 

πάνω οινοχόης με ίχνη χρήσης στο κάτω τμήμα. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 23-4-

08, Τομή 4, Γ΄ συστάδα, ΟΜ16 

Διαστάσεις: ύψος λαβής: 0,10μ.  

Πλάτος: 0,028μ.  

Πάχος: 0,014μ.  

Πάχος σωμ. : 0,0068μ.  

Περιγραφή: όστρακα συνανήκοντα (9) 

από το σώμα και δύο συναρμόζοντα 

τμήματα λαβής οινοχόης (πβ. 12767). 

Πηλός τοπικός ανοιχτός, πορτοκαλής 

καθαρός, μάλλον εύθρυπτος. Εξίτηλο 

καστανοπόρφυρο γάνωμα στην 

εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. Λαβή 

ταινιωτή. Στα εφαπτόμενα μεταξύ τους 

σπασίματα των δύο τμημάτων υπάρχει 

στίλβη και μεσαίου- μικρού μεγέθους 

αποκρούσεις που δείχνουν ότι κάθε 

τμήμα είχε χρησιμοποιηθεί σαν 

πρόχειρο ξέστρο για κάποια 
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περιστασιακή εργασία επεξεργασίας 

μαλακής ύλης. Η στίλβη φαίνεται να 

αναπτύσσεται πάνω στον ανθρακικό 

επίπαγο κάτι που δείχνει ότι το γεγονός 

αυτό έγινε όχι αμέσως μετά το σπάσιμο 

της λαβής. 6ος και 5ος αι. π. Χ. (Richter 

1986, 32, εικ 437), ίσως ακριβέστερα στο 

Γ’ ¼ του 6ου αι. π. Χ. (Sparkes & Talcott 

1970. 242, πίν. 5: 92).  

 

 

Π12962 (ΕΙΚ. 202 & 246) 

 

 
Εικόνα 202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 246. Χείλος ανοιχτού αγγείου, ίσως 

μικρής λεκάνης. 

Προέλευση: ό.π.  

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,04μ.  

Πλάτος χείλους: 0,0114μ.  

Πάχος σωμ. : 0,0036μ.  

Φ χείλους: π 0,14μ.  

Περιγραφή: Περίπου 20 συνανήκοντα 

και εν μέρει συναρμόζοντα όστρακα 

από το χείλος και το πάνω μέρος του 

σώματος ανοιχτού τροχήλατου αγγείου. 

Πηλός ωχρός, 10YR7/4 (very pale brown), 

καθαρός, σχετικά εύθρυπτος. Ίχνη 

αραιού καστανού γανώματος στο 

εσωτερικό και ίσως λευκό επίχρισμα στο 

εξωτερικό στη μετάβαση από το χείλος 

στο σώμα. Χείλος οριζόντιο 

αποστρογγυλεμένο, με χαμηλό εξάρμα 

στη μετάβαση προς το σώμα, σώμα 

κυλινδρικό διευρυνόμενο προς τα κάτω. 

Τέλος του 6ου ή αρχές του 5ου αι. π. Χ. (πβ. 

Lang 1992, 84, εικ. 17. 3 · Sparkes & Talcott 

1970, 361, εικ. 15, 23, πίν. 83: 1786) ή 

πρώιμης κλασικής εποχής.  

 

 

Π12963 (ΕΙΚ. 202 & 204) 

 

 
Εικόνα 202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 204. Όστρακα από μελαμβαφή 

προχοΐσκη. 

Προέλευση: ό. π. , 16/4/08, Υποτομή β, 

ΟΜ6/8β’ 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,023μ.  

Φ βάσης: 0,042μ.  

Φ σώματος: 0,057μ.  

Περιγραφή: προχοΐσκη. Σώζεται το 

ημίτομο κάτω μέρους και τρία 

συνανήκοντα όστρακα από τη βάση και 

το άνω τμήμα του σώματος του μάλλον 

ψηλού, ανοιχτού με σχετικά στενό 

στόμιο αγγείου. Πηλός ωχρός 10YR 7/3 

(very pale brown), καθαρός, σχετικά 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Αραιό 

μελανό γάνωμα στο εξωτερικό, 

καταλειφάδες στο εσωτερικό. Στόμιο 

σχετικά στενό, σώμα απιόσχημο, το 

κάτω μέρος ελαφρά εξογκωμένο όπως 

και η δισκοειδής βάση θυμίζουν έντονα 

λύχνο. 5ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 1992, 90, εικ. 

19: 17) και ίσως ακριβέστερα το 480 π. Χ. 

(Sparkes & Talcott 1970, 249, εικ. 3: 192).  

 

 



 

 

348 

Π12964 (ΕΙΚ. 202 & 311) 

 

 
Εικόνα 202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 311. Έμβολο αμφορέα. 

Προέλευση: ό.π. , 23/4/08, ΟΜ21 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,059μ.  

Ύψος εμβόλου: 0,038μ.  

Πάχος αγγείου: 0,015μ.  

Φ εμβόλου: 0,049μ.  

Περιγραφή: Έμβολο αμφορέα. Πηλός 

ροδίζων (2,5YR8/2), καθαρός, καλά 

ψημένος. Επιφάνειες λείες. Κλασικής 

εποχής.  

 

 

Π12965 (ΕΙΚ. 312) 

 

 
Εικόνα 312. Όστρακο από το σώμα και τη βάση 

αρυβαλοειδούς ληκύθου. 

Προέλευση: ό.π. , 23/4/08, ΟΜ21 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,035μ.  

Ύψος βάσης: 0,005μ.  

Φ βάσης: 0,07μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το σώμα και 

τη βάση στολιδωτής μελαμβαφούς 

αρυβαλοειδούς ληκύθου. Πηλός ρόδινος 

5YR 8/3, καθαρός, καλά ψημένος. Στο 

εσωτερικό του αγγείου αμυχές. Σώμα 

πεπλατυσμένο εξογκωμένο, 

διακοσμημένο με κάθετες αυλακώσεις 

που άνω απολήγουν σε τεμνόμενα 

εγχάρακτα ημικύκλια, βάση 

δακτυλιόσχημη διμερής που χωρίζεται 

σε δύο άνισα μέρη από βαθειά 

αυλάκωση. Το κάτω μέρος της βάσης 

μελαμβαφές. Αγγείο προφανώς 

κατασκευασμένο σε μήτρα. Μεταξύ του 

430 και 400 π. Χ. (πβ. Sparkes & Talcott 

1970, 315, πίν. 38: 1129-1131 και 1122).  

 

Π12966 (ΕΙΚ. 313) 

 

 
Εικόνα 313. Όστρακο από το λαιμό μελαμβαφούς 

ληκύθου. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, Γ’ 

συστάδα, 23/4/08, ΟΜ21 

Είδος: όστρακα 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,027μ.  

Φ κάτω μέρους λαιμού: 0,046μ.  

Πάχος σώματος: 0,007μ.  

Περιγραφή: Συνανήκοντα όστρακα από 

το λαιμό μεγάλης μελαμβαφούς 

ληκύθου. Πηλός πορτοκαλόχρους (2,5YR 

7/6) καθαρός, σχετικά εύθρυπτος. 

Αγγείο τροχήλατο. Εξίτηλο μαύρο 

βερνίκι εξωτερικά και στο εσωτερικό του 

λαιμού υπό μορφή καταλειφάδας. Στο 

κάτω μέρος ο λαιμός, κωνικός, δείχνει 

ότι κατασκευάστηκε ξεχωριστά από το 

σώμα το οποίο να διέθετε ευρύ και 

γωνιώδη ώμο. Στο λαιμό σώζεται το 

αποτύπωμα της πρόσφυσης της λαβής. 

Μεταξύ του 430 και 400 π. Χ. (πβ. Sparkes 

& Talcott 1970, 315, πίν. 38: 1129-1131 και 

1122).  
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Π12967 

Είδος: τμήμα από πηλεπένδυτη 

κατασκευή ή επίπεδη πυρά.  

Προέλευση: ό.π., βαθ. 1,10-1,30μ.  

Διαστάσεις: σωζόμενο πάχος: 0,021μ.  

Περιγραφή: τμήμα από την 

πηλεπένδυτη κατασκευή ή την επίπεδη 

πυρά των νεκροδείπνων. Η άνω 

επιφάνεια πιο κίτρινη και ψημένη, η 

κάτω κοκκινωπή και σαθρότερη. 

Διακρίνονται ίχνη του προσμάγματος 

(άχυρα).  

 

 

Π12968 (ΕΙΚ. 171) 

 

 
Εικόνα 171. Χείλος λεκανίδας με εμπίεστη. 

Προέλευση: ό.π., ΟΜ1, νότια της 

συστάδας των τάφων, 9/4/08 

Διαστάσεις: πάχος χείλους: 0,015μ.  

Σωζόμενο πλάτος: 0,02μ.  

Πάχος τοιχώματος: π 0,01μ.  

Περιγραφή: θραύσμα από το χείλος 

μεσαίου μεγέθους χρηστικού αγγείου. 

Πηλός πορτοκαλόχρους (2,5YR 7/6) με 

εμφανή και πολυπληθή πυριτικά 

εγκλείσματα σχετικά εύθρυπτος. Αγγείο 

προφανώς τροχήλατο. Στο πάνω μέρος 

του χείλους που δεν σώζεται σε όλο το 

πλάτος υπάρχει εξίτηλη διακόσμηση 

εμπίεστης συνεχούς σπείρας. Χείλος 

επίπεδο, οριζόντιο, αρκετά παχύ σώμα 

προφανώς λεπτότερο. Ίσως από 

λεκανίδα. Α’ ¼ του 6ου αι. π. Χ. (Sparkes 

& Talcott 1970, 366, πίν. 89, αρ. 1854).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12969 (ΕΙΚ. 270 & 271) 

 

 
Εικόνα 270. Τμήμα από το χείλος λεκανοειδούς 

κρατήρα. 

 
Εικόνα 271. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

ανοιχτών αγγείων. 

Προέλευση: ό.π. , ΟΜ28β΄, 6/5/08 

(«πυρά») 

Διαστάσεις: εξωτ. Φ. χείλους: π 0,2μ.  

πλάτος: 0,02μ.  

ύψος λαιμού: 0,042μ.  

συμπεριλαμβανομένου του υποχειλίου: 

0,009μ.  

Περιγραφή: Τρία συναρμόζοντα και 

συγκολλούμενα όστρακα από το χείλος 

μεγάλου ανοιχτού αγγείου, προφανώς 

λεκανοειδούς κρατήρα (πβ. Π12941). 

Πηλός πορτοκαλόχρους καθαρός, 

εύθρυπτος. Εξίτηλο καστανό γάνωμα σε 

σημεία εξωτερικά του σώματος και στο 

χείλος. Χείλος ελαφρώς κυρτό προς τα 

έξω, λαιμός αμφικωνικός, σώμα σχετικά 

διογκωμένο. Τέλους του 6ου και των 

αρχών του 5ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 1992, 66, 

πίν. 11. 5) αν όχι παλαιότερος (ό. π. , 68, 

πίν. 11. 6).  
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Π12970 (ΕΙΚ. 271 & 272) 

 

 
Εικόνα 271. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

ανοιχτών αγγείων. 

 
Εικόνα 272. Τμήμα από χύτρα. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Φ. χείλους: π 0,26μ.  

Πάχος σώματος: 0,035μ.  

Σωζόμ. ύψος: 0,115μ.  

Ύψος χείλους: 0,017μ.  

Ύψος άνω μέρους σωμ. : 0,046μ.  

Περιγραφή: Τέσσερα συναρμόζοντα και 

συγκολλημένα όστρακα και άλλα 15 

συνανήκοντα όστρακα χύτρας. Πηλός 

light red 2,5YR 6/6 με πολύ λεπτά 

αμμώδη εγκλείσματα. Αγγείο 

τροχήλατο. Χείλος λεπτό, ελαφρώς έξω 

νεύον με πολύ ελαφρά γωνίωση στα 2/3 

περίπου του ύψους του. Η βάση θα 

πρέπει να ήταν κυρτή. Κλασικής 

περιόδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12971 (ΕΙΚ. 202 & 266) 

 

 
Εικόνα 202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

από τα νεκρόδειπνα. 

 
Εικόνα 266. Όστρακο από μελαμβαφή 

κανθαροειδή πυξίδα. 

Προέλευση: ό.π.  

Διαστάσεις: Εξωτ. διαμ. : π 0,14μ.  

Ύψος εξ. Χείλους: 0,014μ.  

Σωζόμ. ύψος: 0,061μ.  

Ύψος σκοτίας: 0,014μ.  

Περιγραφή: Όστρακα από το πάνω 

μέρος του σώματος μελαμβαφούς 

ανοιχτού αγγείου, κανθαροειδούς 

πυξίδας ή κυλικοκάνθαρου. Πηλός 

πορτοκαλής 2,5YR 7/6, στο ανώτερο 

τμήμα του αγγείου πιο κιτρινόφαιος 

καθαρός, καλά ψημένος. Γάνωμα 

μελανό, εν μέρει απολεπισμένο και στις 

δύο όψεις. Χείλος διμερές κάθετο, το 

εσωτερικό λεπτότερο και ψηλότερο, 

χωρίζεται από το εξωτερικό με βαθειά 

αυλάκωση- διάχωρο. Το εξωτερικό 

τμήμα παρουσιάζει αρμονική εχινοειδή 

καμπύλη και μέσω ενός στενού λαιμού 

που έχει τη μορφή επίπεδης σκοτίας 

αρχίζει το κυρίως σώμα με αρκετά 

διογκωμένη καμπύλη. Στα 2/3 περίπου 

του ύψους του υπάρχουν τρεις 

ανεπαίσθητες εγχαράξεις δακτύλιοι. 

Προφανώς μιμείται μεταλλικό πρότυπο. 

Α’ ¼ του 4ου αι. π. Χ. (Sparkes & Talcott 

1970: 283, εικ. 7, πίν. 28, αρ. 663 & 666).  
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Π12972 (ΕΙΚ. 11 & 274–275) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 

 
Εικόνα 274. Δύο όστρακα λύχνων. 

 
Εικόνα 275. Δύο όστρακα λύχνων, κάτω 

επιφάνεια. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 

6/5/08, τομή 4, ΟΜ28β΄ 

Διαστάσεις: Α) ύψος: 0,025μ.  

Εξωτερ. διαμ. χείλους: 0,08μ.  

Εσωτερική: 0,05μ.  

Β) ύψος: 0,023μ.  

Εσωτερ. διαμ. : 0,06μ.  

Μήκος μυκτήρα: 0,033μ.  

Πλάτος: 0,024μ.  

Ύψος μυκτήρα: 0,015μ.  

Διαστάσεις οπής: 0,02μ Χ 0,0015μ.  

Περιγραφή: α. τμήμα από το πίσω μέρος 

λύχνου συγκολλημένο από δύο 

όστρακα. Πηλός πορτοκαλής 2,5YR 7/8 

καθαρός, σχετικά εύθρυπτος. Αγγείο 

τροχήλατο. Γάνωμα μελανό και εν μέρει 

ερυθρό σώζεται στο εσωτερικό και στο 

χείλος του αγγείου. Χείλος πλατύ 

επίπεδο, προέχει κατά πολύ στο 

εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό 

σώμα κοντό εχινοειδές, βάση επίπεδη, 

εξογκωμένη προς το κέντρο.  

β. τμήμα από τον μυκτήρα και μέρος του 

σώματος ανάλογου λύχνου. Πηλός 

τεφρός 10YR 7/4(very pale brown), 

καθαρός σχετικά καλής όπτησης. Φέρει 

μελανό βερνίκι εσωτερικά και 

εξωτερικά. Αγγείο τροχήλατο. 

Μυκτήρας επιπεδόκυρτος 

προτεταμένος, σώμα κοντό εχινοειδές.  

Μπορούν να χρονολογηθούν στο Δ’ ¼ 

του 6ου αι. π. Χ. έως το 480 π. Χ. περίπου 

(πβ. Howland 1958, 32, πίν 4 & 32, αρ. 94 

& 97 και το δεύτερο, ό. π. , 30, πίν 4 & 32, 

αρ. 89).  

 

 

Π12973 (ΕΙΚ. 301) 

 

 
Εικόνα 301. Τμήμα λαβής καλυκωτού κρατήρα. 

Προέλευση: ό.π., 23/4/08, ΟΜ19-20 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,06 μ. 

Μήκος λαβής 0,06 μ. Διάμετρος (φ) 

λαβής: 0,02 μ.  

Περιγραφή: τμήμα λαβής καλυκωτού 

μελαμβαφούς κρατήρα. Πηλός 2,5YR 

6/8(light red),καθαρός, σχετικά καλά 

ψημένος. Βερνίκι μελανό παχύ στο 

εσωτερικό αραιότερο στο εξωτερικό 

σχηματίζοντας ίσες κηλίδες και 

καταλειφάδες. Λαβή κυλινδρική, 

πεταλοειδής υπερυψωμένη. Πρώιμης 

κλασικής εποχής 420 π. Χ. περίπου (πβ. 

Sparkes & Talcott 1970, 240, πίν. 3: 60). 
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Π12974 (ΕΙΚ. 255 – 257 & 307) 

 

 
Εικόνα 255. Μελαμβαφής σκύφος-κοτύλη, 

πλάγια όψη. 

 
Εικόνα 256. Μελαμβαφής σκύφος-κοτύλη, όψη 

από τον πυθμένα. 

 
Εικόνα 257. Σχεδιαστική αποκατάσταση του 

σκύφου-κοτύλης. 

 
Εικόνα 307. Όστρακα του χείλους και η άλλη 

λαβή από την κοτύλη. 

Προέλευση: ό.π. , 22/4/08 ΟΜ18, 24/4/08 

ΟΜ27α, 6/5/08 ΟΜ27 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,06μ.  

Μήκος λαβής: 0,06μ.  

Φ λαβής: 0,02μ.  

Ύψος: π. 0,15μ.  

Φ χείλους: π. 0,17μ.  

Φ βάσης: π. 0,11μ.  

Λαβές: μήκος: 0,05μ.  

Πλάτος: 0,055μ.  

Πάχος: 0,014μ.  

Πάχος σώματος: 0,0055μ.  

Ύψος βάσης: 0,001μ.  

Περιγραφή: Εννέα κομμάτια 

αποτελούμενα από συγκολλημένα 

όστρακα και συνανήκοντα μεταξύ τους 

μελαμβαφούς κοτύλης. Πηλός: 2,5YR 

7/6(πορτοκαλής) στη βάση του και 2,5Y 

6/2 τεφρός(light brown gray) στο 

υπόλοιπο μέρος του σώματος καθαρός 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Μελανό 

θαμπό γάνωμα εσωτερικά και 

εξωτερικά του αγγείου, σωζόμενο 

καλύτερα στο εσωτερικό του. Χείλος 

αποστρογγυλεμένο αρκετά έξω νεύον, 

λαβές οριζόντιες πεταλοειδείς 

κυλινδρικές. Σώμα ελαφρά κωνικό, 

σχεδόν κατακόρυφο, βάση 

δακτυλιόσχημη. Πιθανά ίχνη φωτιάς 

480-400 π. Χ. (Sparkes & Talcott 1970, 259, 

πίν. 16, αρ. 339-348) και ίσως ειδικότερα 

μεταξύ 470-450 π. Χ. (Τιβέριος 1985, 222, 

εικ. 355).  
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Π12975 (ΕΙΚ. 185 & 299- 300) 

 

 
Εικόνα 185. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων των νεκροδείπνων. 

 
Εικόνα 299. Όστρακο από καλυκόσχημο 

μελαμβαφές αγγείο. 

 
Εικόνα 300. Όστρακο από το εσωτερικό του 

καλυκόσχημου μελαμβαφούς αγγείου. 

Προέλευση: ό.π. , 23/4/08, ΟΜ 19-20 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,04μ.  

Φ: 0,12μ.  

πάχος: 0,005μ.  

Ύψος χείλους: 0,026μ.  

Ύψος τόρου: 0,007μ.  

Περιγραφή: όστρακο από το χείλος και 

το πάνω μέρος του σώματος κύλικας με 

ψηλό χείλος ή από πρόχου στον τύπο 

του κυπέλλου του Φειδία. Πηλός 

πορτοκαλής (2,5YR 7/6) καθαρός σχετικά 

συμπαγής. Στιλπνό εξίτηλο βερνίκι 

μαύρο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

του αγγείου, καλύτερα σωζόμενο στο 

εξωτερικό. Χείλος αποστρογγυλεμένο 

έντονα έξω νεύον στην απόληξη του 

αμφικωνικό στη συνέχεια και κατόπιν 

μετάβαση μέσω χαμηλού τόρου στο 

λεπτότερο κυρίως σώμα. Περί το 460 π. 

Χ. (πβ. Sparkes & Talcott 1970, 250, εικ. 3, 

πίν. 11: 201).  

 

 

Π12976 (ΕΙΚ. 207, 208- 209 & 210) 

 

 
Εικόνα 207. Συνανήκοντα όστρακα 

κρατηριοειδούς αγγείου. 

 
Εικόνα 208.Συνανήκοντα όστρακα 

κρατηριοειδούς αγγείου (εξωτερικό). 

 
Εικόνα 209. Συνανήκοντα όστρακα 

κρατηριοειδούς αγγείου (εσωτερικό). 

 
Εικόνα 210. Σχεδιαστική αποκατάσταση του 

παραπάνω αγγείου και σχέδιο λίθινου εργαλείου 

(Δ1527). 

Είδος: τμήμα αγγείου 

Προέλευση: ό.π. , 15/4/08, ΟΜ6/8β’ 

Διαστάσεις: ύψος: 0,07μ.  

Πλάτος χείλους: 0,025μ.  

Πάχος χείλους: 0,007μ.  
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Ύψος λαιμού: 0,038μ.  

Ύψος σώματος: 0,027μ.  

Πάχος σώματος: 0,008-0,0065μ.  

Φ χείλους: π. 0,3μ.  

Περιγραφή: τμήμα χείλους 

κρατηριοειδούς αγγείου ή υποκρατηρίου 

συγκολλούμενο από πολλά όστρακα. 

Πηλός τοπικός πορτοκαλής(7,5YR 7/6, 

reddish yellow) καθαρός, εξαιρετικά 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Ζώνη 

από εξίτηλο μελανό θαμπό βερνίκι στο 

κάτω μέρος του χείλους όπως και στο 

πάνω μέρος του σώματος, κάτω από το 

λαιμό. Χείλος οριζόντιο, επίπεδος 

λαιμός κατακόρυφος ελαφρά κυρτός, το 

πάνω μέρος του σώματος δείχνει ότι 

αυτό, αν υπήρχε, θα ήταν διογκωμένο. 

Ωστόσο, παρατηρείται σχεδόν οριζόντιο 

σπάσιμο του που δείχνει ότι 

ενδεχομένως ήταν υποκρατήριο. Τέλος 

6ου/αρχές 5ου αι. π. Χ.) (πβ. Lang 1992, 84, 

εικ. 18,3). 

 

 

Π12977 (ΕΙΚ. 11 & 205) 

 

 
Εικόνα 11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4. 

 

 
Εικόνα 205. Χείλος από φιαλίδιο ή λύχνο. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, 15/4/08, ΟΜ6/8β’ 

Διαστάσεις: ύψος: 0,027μ.  

Πάχος: 0,005μ.  

2R: 0,09μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το σώμα 

ανοιχτού μικρού αγγείου, ίσως ρηχό 

φιαλίδιο, λύχνος ή εξάλειπτρο. Πηλός 

τοπικός ροδόχρους(7,5YR 7/4, pink) 

καθαρός εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. 

Εξίτηλο θαμπό γάνωμα καλύτερα 

σωζόμενο στο εξωτερικό. Χείλος 

κατακόρυφο λεπτό, αποστρογγυλεμένο, 

σώμα εχινοειδές χωρίς ένδειξη βάσης. 

5ος αι. π. Χ.  

 

 

Π12978 (ΕΙΚ. 18 & 319) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 319. Βάση από άποδη κύλικα. 

Προέλευση: ό.π.ΟΜ26, 23/4/08 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,05μ.  

βάση: ύψος= 0,011μ.  

πάχος: 0,007μ.  

πάχος σώματος: 0,005μ.  

2R βάσης: π 0,12μ.  

Περιγραφή: όστρακο από τη βάση και το 

κάτω μέρος του σώματος ανοιχτού 

τροχήλατου αγγείου και συγκεκριμένα 

από άποδη κύλικα. Πηλός ροδίζων 

(7,5YR 7/4: pink) καθαρός εύθρυπτος. 

Θαμπό ερυθροκάστανο γάνωμα στο 

σημείο της μετάβασης από το σώμα στη 

βάση. Κάτω μέρος του σώματος αρκετά 

ανοιχτό και διευρυνόμενο, βάση 

εχινοειδής δακτυλιόσχημη. Τα 

τοιχώματα του πυθμένα εξαιρετικά 

λεπτά. Περίπου του 450 π. Χ. (πβ. 
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Sparkes & Talcott 1970, 268, εικ. 5, πίν. 22: 

475).  

 

 

Π12979 

Είδος: όστρακα 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ7, 9/4/08, 0,5-0,6μ. 

(πυρά) 

Διαστάσεις: φ βάσης: 0,07μ.  

πλάτος: 0,041μ.  

μήκος: 0,039μ.  

φ λαβής: 0,009μ.  

Περιγραφή: τρία συνανήκοντα όστρακα 

από τη βάση και τη λαβή μόνωτου 

μελαμβαφούς σκύφου (π. β. Π12939). 

Πηλός πορτοκαλόχρους(5YR 7/6=reddish 

yellow) καθαρός εύθρυπτος. Αγγείο 

τροχήλατο. Θαμπό εξίτηλο 

ερυθροκάστανο γάνωμα εσωτερικά και 

εξωτερικά και ενδεχομένως στο κάτω 

μέρος της βάσης, όπου διακρίνεται ίχνος 

εγχάρακτου κύκλου στο κέντρο της(φ. π. 

0,011μ. ). Χείλος φθαρμένο, αρχικώς 

μάλλον κάθετο αποστρογγυλεμένο, 

λαβή πεταλοειδής κυλινδρική, σώμα 

κωνικό, βάση δακτυλιόσχημη χαμηλή. 

Τέλος αρχαϊκής εποχής, πρώιμος 5ος αι. 

π. Χ.  

 

 

Π12980 (ΕΙΚ. 173) 

 

 
Εικόνα 173. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων της συστάδας Γ. 

Προέλευση: ό.π. 

Διαστάσεις: φ. βάσης: 0,04μ.  

Ύψος βάσης: 0,004μ.  

Ύψος, περίπου: 0,06μ.  

φ χείλους: π. 0,13μ.  

Σωζόμενο μήκος λαβής: 0,055μ.  

φ λαβής: 0,01-0,0055μ.  

Περιγραφή: τμήμα από το σώμα, τη 

λαβή και τη βάση, συνολικά πέντε 

συνανήκοντα και συναρμόζοντα 

τμήματα από κύλικα με χαμηλή βάση 

(π. β. Π12959). Πηλός ό. π. , αγγείο 

τροχήλατο. Θαμπό εξίτηλο βερνίκι 

εσωτερικά και εξωτερικά που 

διατηρείται καλύτερα στο εσωτερικό της 

βάσης του. Χείλος κατακόρυφο 

αποστρογγυλεμένο ελαφρά λοξότμητο 

προς το εσωτερικό του, λαβή κυλινδρική 

υπερυψωμένη επιμήκης σύνθετη 

πεταλοειδής, σώμα κοντό καμπύλο, 

βάση δισκοειδής πολύ χαμηλή. Αρχές 5ου 

αι. π. Χ.  

 

 

Π12981 (ΕΙΚ. 173-174) 

 

 
Εικόνα 173. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων της συστάδας Γ. 

 
Εικόνα 174. Το τμήμα του πινακίου υπ’ αρ. 

Π12981. 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ1,0,5-0,7μ.  

Διαστάσεις: φ βάσης: 0,22μ.  

Ύψος: 0,0015μ.  

φ χείλους: π. 0,25μ.  

Περιγραφή: Δύο συναρμόζοντα όστρακα 

από το σώμα μελαμβαφούς πινακίου. 

Πηλός 5YR 8/4 (pink) καθαρός καλά 

ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. Στιλπνό 

βερνίκι και στις δύο όψεις. Χείλος 

οριζόντιο με δύο παράλληλες ρηχές 

αυλακώσεις σώμα ρηχό, κυρτό, βάση 

δακτυλιόσχημη. Κλασικής εποχής (πβ. 

Eilman 1938/39, 40-41, εικ. 27d· Eilman 

1940/41, 70).  
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Π12982 (ΕΙΚ. 175) 

 

 
Εικόνα 175. Όστρακο κύλικας. 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ1,0,5-0,7μ.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,045μ.  

Μήκος λαβής: 0,036μ.  

Πάχος λαβής: 0,006μ. -8μ.  

Πάχος χείλους: 0,0025μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από λεπτή 

μελαμβαφή κύλικα από 3 

συγκολλούμενα όστρακα. Αγγείο 

τροχήλατο. Πηλός ωχρός 10YR 7/4(very 

pale brown) καθαρός εύθρυπτος. Χείλος 

λεπτό κάθετο αποστρογγυλεμένο, σώμα 

ενιαίο καμπύλο, λαβή πεταλοειδής 

σύνθετη. 5ου αι. π. Χ. (πβ. Π12959).  

 

 

Π12983 (ΕΙΚ. 320 & 321) 

 

 
Εικόνα 320. Όστρακα της ΟΜ5 και του αμφορέα 

Π12983. 

 
Εικόνα 321. Σχεδιαστική αποκατάσταση του 

Π12983. 

Είδος: όστρακα 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, πυρά ΟΜ5, 8/4/08 

Διαστάσεις: ύψος χείλους: 0,027μ.  

Πάχος χείλους: 0,0255μ.  

Φ χείλους: 0,18μ.  

Ύψος λαιμού: π. 0,1μ.  

Πάχος: 0,01μ.  

Ύψος λαβής: 0,12μ.  

Πλάτος: 0,065μ.  

Πάχος: 0,0245μ.  

Συν. ύψος: 0,165μ.  

Περιγραφή: πέντε συγκολλούμενα 

όστρακα από το χείλος και άλλα πέντε 

από τη λαβή και το λαιμό αμφορέα. 

Αγγείο άβαφο και τροχήλατο. Πηλός 

κιτρινέρυθρος(10YR 7/4, very pale brown) 

με αμμώδη μικροσκοπικά εγκλείσματα 

πολύ εύθρυπτος. Χείλος οριζόντιο 

ελαφρά έσω νεύον εχινοειδούς τομής, 

λαβή διατομής κυκλικής 

πεπλατυσμένης κυρτής στο άνω τμήμα 

και ευθύγραμμης στη συνέχεια, λαιμός 

μάλλον κοντός κωνικός, σώμα αρκετά 

διευρυμένο. Ίσως από κορινθιακό τύπο 

που χρονολογείται στο 460-440 π. Χ. (πβ. 

Sparkes & Talcott 1970, 339, πίν. 62: 1480).  

 

 

Π12984 (ΕΙΚ. 173) 

 

 
Εικόνα 173. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων 

αγγείων της συστάδας Γ. 

Είδος: τμήμα αμφορέα 

Προέλευση: ό.π. , ΟΜ3 

Διαστάσεις: Εξωτ. Φ. χείλους: π 0,17μ.  

Πλάτος χείλους: 0,039μ.  

πάχος: 0,013μ.  

πάχος αγγείου: 0,018-0,008μ.  

φ χείλους: π 0,15μ.  

Ύψος: 0,029μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,06μ.  

Μήκος λαβής: 0,036μ.  

Πάχος λαβής: 0,01μ.  

Περιγραφή: τμήμα από το χείλος και το 

λαιμό άβαφου τροχήλατου αμφορέα και 
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συνανήκον μικρό όστρακο από το λαιμό. 

Χείλος παχύ έξω νεύον γωνιώδες, 

λαιμός κυλινδρικός. Πηλός ωχρός 

καστανός 10YR 7/4(very pale brown) με 

ασβεστιτικά ως επί το πλείστον 

εγκλείσματα καλά ψημένος. Ύστερης 

αρχαϊκής- πρώιμος 5ος αι. π. Χ.  

 

 

Π12985 (ΕΙΚ. 17 & 18) 

 

 
Εικόνα 17. Όστρακα της υπ’ αρ. Π12985 κύλικα 

του τύπου “Punktschale”. 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

Προέλευση: Τομή 11, ΟΜ24α (13/5/08) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,06μ.  

Μήκος λαβής: 0,036μ.  

Πάχος λαβής: 0,01μ.  

Περιγραφή: Δύο συνανήκοντα όστρακα 

από το χείλος, τμήμα του σώματος και 

της λαβής ψηλό αμφίκοιλο χείλος και 

κυρτό εχινοειδές σώμα του λεγόμενου 

λακωνικού τύπου κύλικας. Αγγείο 

τροχήλατο μελαμβαφές. Πηλός ωχρός- 

καστανός 10YR 8/3 very pale brown, 

καθαρός, σχετικά εύθρυπτος. Εξίτηλο 

στιλπνό γάνωμα εσωτερικά και 

εξωτερικά του αγγείου. Χείλος ψηλό 

αμφικωνικό αποστρογγυλεμένο, έξω 

νεύον, σώμα πολύ κυρτό, εχινοειδές, 

λαβή κοντή πεταλοειδής οριζόντια. Β’ 

μισό του 6ου αι. π. Χ. και ειδικότερα ίσως 

στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π. Χ. 

(πβ. Lang 1992: 50, εικ. 3,2 & 5,4· Sparkes 

& Talcott 1970: 263, εικ 4, πίν. 19: 401 & 

406).  

 

 

Π12986 (ΕΙΚ. 358-359) 

 

 
Εικόνα 358. Σπασμένος οξυπύθμενος αμφορέας. 

 
Εικόνα 359. Σχέδιο του αμφορέα. 

Προέλευση: Ό. π., αγροτ. 154 Συστάδα 1, 

Τ12, ΟΜ1, 14/5/08 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,195μ.  

Ύψος βάσης: 0,03μ.  

Πάχος: 0,07μ.  

Φ 0,25μ.  

Περιγραφή: Κάτω τμήμα οξυπύθμενου 

αμφορέα αποτελούμενο από πάρα 

πολλά συνανήκοντα και ορισμένα 

συναρμόζοντα όστρακα. Αγγείο άβαφο 

με αρχική εξομαλυσμένη επιφάνεια, 

τροχήλατο. Πηλός ανοιχτός 

πορτοκαλής, καθαρός καλά ψημένος. Η 

εξωτερική του επιφάνεια φέρει έντονα 

ίχνη (απολεπίσεως) από φωτιά. Βάση 

μικρή οξυπύθμενη, σώμα διευρυμένο. 

Μέσα περίπου του 4ουαι. μ. Χ.  
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Π12987 (ΕΙΚ. 38, 366 & 367) 

 

 
Εικόνα 38. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και 

υστερορωμαϊκού κυπέλλου της  συστάδας Α. 

 
Εικόνα 366. Το κύπελλο Π12987 όπως βρέθηκε. 

 
Εικόνα 367. Το κύπελλο Π12987 μετά τη 

συγκόλληση. 

Προέλευση: ό. π., Τάφος 15, ΟΜ1, 21/5/08 

Διαστάσεις: ύψος: 0,108μ.  

Φ χείλους: 0,11μ.  

Ύψος λαβής: 0,055μ.  

Πλάτος: 0,016μ.  

Πάχος: 0,009μ.  

Ύψος βάσης: 0,008μ.  

Φ βάσης: 0,037μ.  

Περιγραφή: Μόνωτο κύπελλο ή πρόχους 

ελλιπής κατά μεγάλο τμήμα του 

σώματος, συγκολλημένη από αρκετά 

όστρακα. Πηλός ρόδινος 7,5YR8/4 (pink) 

καθαρός καλά ψημένος. Αγγείο 

τροχήλατο διακοσμημένο από εξίτηλη 

πορτοκαλή βαφή από καταλειφάδες σε 

διάφορα σημεία του σώματος. Χείλος 

έξω νεύον, σώμα σφαιρικό συμπιεσμένο, 

βάση δισκοειδής χαμηλή και σχετικά 

μικρής διαμέτρου. Χρονολογείται στα 

τέλη του 4ου-αρχές 5ου αι. μ. Χ. (πβ. 

Μάλαμα – Νταράκης 2008, 385, σχ. 122, 

πίν. 68).  

 

 

Π12988α-γ (ΕΙΚ. 19 & 20, το τρίτο) 

 

 
Εικόνα 19. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών πινακίων και κύλικας. 

 
Εικόνα 20. Όστρακα αρχαϊκών πινακίων. 

Προέλευση: Τ11, Ομάδα 24α, 13-5-08.  

Διαστάσεις: α) φ., π. 0,25μ.  

Πάχος: 0,075μ.  

β) αρχικό ύψος: π 0,024μ.  

Αρχική φ π 0,26μ.  

Πάχος: 0,009μ.  

γ) ύψος: 0,022μ.  

Φ=0,19μ.  

Φ βάσης: 0,15μ.  

Πάχος: 0,07μ.  

Περιγραφή: α) Τμήμα χείλους άβαφου 

αρχαϊκού πινακίου (ΕΙΚ. 20, κάτω). β) 

Τμήμα από το σώμα και τη βάση 

πινακίου συγκολλημένου από δύο 

όστρακα (ΕΙΚ. 20 πάνω δεξιά). Υπάρχει 

υποτομή στη μετάβαση από το σώμα 

προς το χείλος και δεν αποκλείεται η 

βάση να ήταν βαθμιδωτή. Πηλός 

καθαρός σχετικά συμπαγής (10YR7/3: 

very pale brown), στην εξωτερική όψη 

του οποίου σώζονται ίχνη από 

καστανοβαφές γάνωμα (πβ. Eilman 

1938/39, 38-40, εικ. 28a· Lang 1992, 80, εικ. 

16,5). γ) όστρακο από το χείλος, το σώμα 

και τη βάση αρχαϊκού πινακίου με κυρτό 
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χείλος (ΕΙΚ. 20, πάνω αριστερά). Πηλός 

πορτοκαλής (2,5YR7/6) καθαρός καλά 

ψημένος, αγγείο τροχήλατο. Αλείφωμα 

χρώματος μελιτζανί (2,5ΥR6/2: pale red). 

Βάση ψηλή δακτυλιόσχημη, σώμα 

έντονα εξωνεύον εξωτερικά, 

ευθύγραμμο εσωτερικά κυρτό χείλος 

λεπτότερο και αποστρογγυλεμμένο. Β’ 

¼ του 6ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 1992, 80-1, 

εικ. 16,7).  

 

 

Π12989 (ΕΙΚ. 21-23) 

 

 
Εικόνα 21. Σχεδιαστική αποκατάσταση αρχαϊκής 

λεκανίδας και κύλικας από την τομή 11. 

 
Εικόνα 22. Όστρακο της υπ’ αρ. Π12989 

λεκανίδας. 

 
Εικόνα 23. Όστρακο της υπ’ αρ. Π12989 

λεκανίδας (κάτω όψη). 

Τ11, ΟΜ24α, 13/5/08 

Διαστάσεις: ύψος: 0,10μ.  

Πάχος: 0,01μ.  

Πλάτος χείλους: 0,019μ.  

Ύψος λαβής: 0,028μ.  

Φ χείλους: 0,22μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το χείλος τη 

βάση λαβής και το σώμα λεκανίδος- 

ιγδίου. Πηλός καστανός, ωχρός (10YR 

7/3) με πυριτολιθικά εγκλείσματα καλά 

ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. Στο 

εσωτερικό καστανόμαυρο γάνωμα. 

Χείλος επίπεδο οριζόντιο, λαβή ταινιωτή 

οριζόντια, σώμα κυρτό. Ύστερων 

αρχαϊκών χρόνων / αρχές 5ου αι. π. Χ. 

(πβ. Lang 1992, 82, εικ. 16,11).  

 

 

Π12990α (ΕΙΚ. 24 & 18) 

 

 
Εικόνα 24. Όστρακο από τη βάση του υπ’ αρ. 

Π12990α αγγείου. 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

Προέλευση: Τ11, ΟΜ24α, 13/5/08 

Διαστάσεις: φ: 0,05μ.  

Ύψος: 0,018μ.  

Πάχος: 0,006μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από τη βάση πρόχου. 

Πηλός 10YR 7/4 πολύ ωχρός, καστανός 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Αρχικά 

ίσως καστανοβαφές. Βάση ψηλή 

δακτυλιόσχημη, κεκλιμένη. 8ος έως 5ος αι. 

π. Χ. (Lang 1992, 94, εικ. 20,2).  
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Π12990β (ΕΙΚ. 21 & 52- 53) 

 

 
Εικόνα 21. Σχεδιαστική αποκατάσταση αρχαϊκής 

λεκανίδας και κύλικας από την τομή 11. 

 
Εικόνα 52. Όστρακα μελαμβαφούς ταινιωτής 

κύλικας. 

 
Εικόνα 53. Όστρακα μελαμβαφούς ταινιωτής 

κύλικας. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ26,βάθος 0,7-0,8μ. , 

28/5/08 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: π 0,08μ.  

Μήκος λαβών: 0,065μ.  

Πλάτος: 0,035μ.  

Ελάχ. διαμ. : 0,01μ.  

Ύψος χείλους: 0,017μ.  

Φ χείλους: 0,18μ.  

Περιγραφή: Δύο λαβές και 

συνανήκοντα- συναρμόζοντα όστρακα 

από το σώμα και το χείλος κύλικας. 

Πηλός πορτοκαλόχρους 2,5YR 7/8 

καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο 

μελαμβαφές εσωτερικά και εξωτερικά 

εξαιρουμένων των τμημάτων στο 

εσωτερικό των λαβών. Χείλος ψηλό- 

ταινιωτό, λαβές πεταλοειδείς σώμα 

κωνικό. Τέλους του 6ου αι. π. Χ. (πβ. Lang 

1992: 58, εικ. 9,2, πίν. 17,2) 

Π12990γ (ΕΙΚ. 54) 

 

 
Εικόνα 54. Όστρακο από αρχαϊκή κύλικα τύπου 

“Punktschale”. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ26,βάθος 0,7-0,8μ. , 

28/5/08 

Διαστάσεις: Ύψος χείλους: 0,022μ.  

Σωζόμενο ύψος σωμ. : 0,022μ.  

Περιγραφή: συνανήκοντα όστρακα (5) 

από το σώμα και το χείλος κύλικας, 

όπως και η γένεση της λαβής. Αποτελεί 

ηλειακή απομίμηση γνωστού λακωνικού 

αγγείου (λάκαινας) με ψηλό αμφίκοιλο 

χείλος και κυρτό εχινοειδές σώμα που 

διακοσμείται με σειρά στιγμών 

(“Punktschale”) (πβ Π12985). Πηλός 

πορτοκαλόχρους 2,5YR 7/6 καθαρός 

εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο 

μελαμβαφές εσωτερικά και εξωτερικά . 

Στο πάνω μέρος του σώματος 

διακόσμηση από σειρά στιγμών. Χείλος 

έξω νεύον ψηλό, σώμα διευρυνόμενο 

εχινοειδές. Αρχαϊκής εποχής. Ο τύπος 

χρονολογείται γενικότερα στο β’ μισό 

του 6ου αι. π. Χ. (Lang 1992, 50, εικ. 3,2 & 

5,4) και ειδικότερα τελευταίο τέταρτο 

του 6ου αι. π. Χ. (πβ. Sparkes & Talcott 

1970, 263, εικ 4, πίν. 19: 401 & 406) αν και 

δεν αποκλείεται να χρονολογείται έως 

και το α’ ¼ του 5ου αι. π. Χ. 

(Αραπογιάννη 1999, 168, εικ. 23) 
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Π12991 (ΕΙΚ. 38 & 50) 

 

 
Εικόνα 38. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και 

υστερορωμαϊκού κυπέλλου της  συστάδας Α. 

 
Εικόνα 50. Xαμηλή δακτυλιόσχημη βάση 

σκυφοειδούς κύλικας. 

Προέλευση: Ό. π, ΟΜ26, βάθος 0,7-0,8μ. , 

28/5/08 

Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος: 0,02μ.  

Φ. β. : 0,075μ.  

Υ. β. : 0,006μ.  

Περιγραφή: δύο συναρμόζοντα όστρακα 

από τη βάση και τμήμα του σώματος 

ανοιχτού αγγείου, πιθανώς πινακίου. 

Πηλός 5Y 5/2 (light-grey) κιτρινωπός 

καθαρός καλά ψημένος. Αγγείο 

τροχήλατο άβαφο. Σώμα εχινοειδές 

χαμηλό, βάση χαμηλή δακτυλιόσχημη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12992 (ΕΙΚ. 18 & 27, αριστερά) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 27. Βάσεις από υψίποδες αρχαϊκές 

κύλικες. 

Προέλευση: Τ. 11, ΟΜ 24γ1, 13/5/2008 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,032μ.  

Φ. β. : 0,068μ.  

Υ. β. : 0,0085μ.  

Πλάτος βάσης: 0,022μ.  

Φ. στελ. : 0,024μ.  

Πάχος στελ. : 0,008μ.  

Περιγραφή: Βάση αρχαϊκής 

μελαμβαφούς κύλικας με ψηλό 

στέλεχος, ηλειακή απομίμηση 

λακωνικού προτύπου. Συγκολλημένη 

από δύο τεμάχια. Πηλός 5YR8/4(pink), 

καθαρός καλά ψημένος. Αγγείο 

τροχήλατο, μελαμβαφές. Εξηρημένο το 

κάτω μέρος της βάσης. Βάση δισκοειδής, 

στέλεχος διάτρητο. 500π. Χ. Γ’ τέταρτο 

του 6ου αι. π. Χ. (Αραπογιάννη 1999, 162, 

εικ. 11) έως και πρώιμος 5ο αι. (πβ. Lang 

1992, 58, εικ. 8,6).  
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Π12993 (ΕΙΚ. 18 & 28) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 28. Συνανήκοντα όστρακα από το πώμα 

πυξίδας. 

Προέλευση: Τομή 11, ΟΜ 24γ  

Διαστάσεις: εξωτ. Φ: 0,12μ.  

Εσωτ. : 0,06μ.  

Πλάτος: 0,03μ.  

Ύψος περιχ. : 0,05μ.  

Σωζόμενο ύψος σώμ. : 0,017μ.  

Περιγραφή: Τέσσερα συναρμόζοντα 

όστρακα από το πώμα αρχαϊκής 

πυξίδας. Πηλός πορτοκαλόχρους, 

καθαρός, εύθρυπτος τοπικός, αγγείο 

τροχήλατο. Επιφάνεια στιλπνή και λεία. 

Ίχνη φωτιάς. Στην άνω όψη του δύο 

πλατιές ταινίες μελανού χρώματος, 

χαρακτηριστική διακόσμηση των 

αγγείων του 5ου αι. π. Χ. (πβ. Π12800β). 

Το εσωτερικό επίσης αρχικά 

μελαμβαφές. Άνω επιφάνεια κυρτή που 

καταλήγει σε οπή στο μέσον, 

περιχείλωμα που απολήγει στο κυρίως 

κυλινδρικό σώμα, κάθετο. 500 περίπου 

π. Χ. (πβ. Sparkes & Talcott 1970, 305, εικ. 

9, πίν. 35: 979) ή Α’ ½ του 5ου αι. π. Χ. 

(Lang 1992, 58, εικ. 8,7· Eilman 1938/39, 38, 

εικ. 25-26).  

 

 

 

 

 

Π12994 (ΕΙΚ. 44 & 45) 

 

 
Εικόνα 44. Σχεδιαστική αποκατάσταση του υπ’ 

αρ. Π12994 αγγείου. 

 
Εικόνα 45. Όστρακα του υπ’ αρ. Π12994 αγγείου. 

Προέλευση: ό.π.  

Διαστάσεις: Φ βάσης: 0,14μ.  

Φ χείλους: π 0,3μ.  

Ύψος, περίπου: 0,18μ.  

Πάχος σώματος: 0,013-0,007μ.  

Πλάτος χείλους: 0,016μ.  

Πλάτος βάσης: 0,013μ.  

Περιγραφή: Τρία συνανήκοντα τμήματα 

αποτελούμενα από συγκολλημένα 

όστρακα (τα δύο) ανοιχτού αγγείου, 

βαθιάς λεκάνης. Πηλός ωχρός 

πορτοκαλής-σομόν αδρόκοκκος (για 

κεραμίδες) καλά ψημένος.  Αγγείο 

τροχήλατο. Μελαμβαφές εσωτερικά και 

εξωτερικά, η βάση προφανώς 

εξηρημένη. Στο κάτω μέρος του 

σώματος ακτινωτές γλωσσοειδείς 

καταλειφάδες σε κανονική μάλλον 

διάταξη. Βάση δακτυλιόσχημη πολύ 

χαμηλή, σώμα παχύ στο κάτω μέρος 

λεπτό, στο μέσο διευρυμένο με ελαφρά 

γωνία, χείλος πλατύ, επίπεδο- οριζόντιο. 

Αν και δεν σώζεται είναι πολύ πιθανό 

ότι έφερε οριζόντια λαβή η σύμφυση της 

οποίας βρισκόταν σε επαφή με το χείλος 

(από ανάλογο δείγμα της ίδιας ομάδας 

αλλά και της ΟΜ27).  
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Π12995 (ΕΙΚ. 29 & 38) 

 

 
Εικόνα 29. Όστρακα από μελανόμορφη λήκυθο. 

 
Εικόνα 38. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και 

υστερορωμαϊκού κυπέλλου της  συστάδας Α. 

Προέλευση: Τ. 11, Ομ24γ, 13/5/08.  

Διαστάσεις: πάχος αγγείου: 0,0035μ.  

Περιγραφή: Δύο συνανήκοντα όστρακα 

από τον ώμο και το πάνω μέρος του 

σώματος μελανόμορφης ληκύθου. 

Πηλός πορτοκαλόχρους(2,5YR 7/8) 

καθαρός σχετικά εύθρυπτος. Το ένα 

τεμάχιο διασώζει ακτινωτό κόσμημα 

σειρά στιγμών και τμήμα από μορφή, 

πιθανώς φτερό σφίγγας με πολλές 

παράλληλες καμπύλες λεπτές 

εγχαράξεις. Π. 500π. Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π12995α (ΕΙΚ. 18 & 31) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 31. Βάση κύλικας. 

Προέλευση: Τ. 11, Ομ24γ, 13/5/08.  

Διαστάσεις: φ βάσης: 0,05μ.  

Ύψος βάσης: 0,004μ.  

Περιγραφή: Δύο συνανήκοντα όστρακα 

από τη βάση αρχαϊκής κύλικας- σκύφου. 

Πηλός πορτοκαλόχρους 2,5YR 7/4 

καθαρός εύθρυπτος, αγγείο τροχήλατο. 

Ολόβαφο εσωτερικά και εξωτερικά, 

πλην της βάσης με μελανό εξίτηλο 

βερνίκι. Βάση πολύ χαμηλή δισκοειδής, 

σώμα διευρυμένο (πβ Π12980) π. 500 π. 

Χ.  

 

 

Π12995β (ΕΙΚ. 33) 

 

 
Εικόνα 33. Τμήμα από το πάνω μέρος αρχαϊκής 

πυξίδας «ρηχού τύπου». 

Προέλευση: Τ. 11, Ομ24γ, 13/5/08.  

Διαστάσεις: φ στομίου: 0,1μ.  

Πάχος χείλους: 0,013μ.  
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Πάχος εξάρμ: 0,009μ.  

Πάχος σώματος: 0,006μ.  

Περιγραφή: τρία συγκολλούμενα 

όστρακα που διασώζουν το πάνω μέρος 

κλειστού ανοιχτόστομου λεβητοειδούς 

αγγείου, προφανώς μεγάλης αρχαϊκής 

πυξίδας του «ρηχού τύπου» («flache 

Pyxide», πβ. Lang 1992, 72-76, εικ. 15,3 & 

77, εικ. 16,1). Πηλός ροδόχρους(7,5YR 

7/4=pink) καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο 

άβαφο και τροχήλατο. Σώζεται τμήμα 

της βάσης του αρχικά ίσως ψηλού και 

κάθετου χείλους, στο εσωτερικό του 

αγγείου επίμηκες έξαρμα σώμα 

εξαιρετικά διευρυμένο. 6ος αι. π. Χ.  

 

 

Π12996α-β (ΕΙΚ. 19 & 40) 

 

 
Εικόνα 19. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών πινακίων και κύλικας. 

 
Εικόνα 40. Όστρακα από το χείλος αρχαϊκών 

πινακίων (άνω και κάτω όψεις). 

Προέλευση: ό.π. ΟΜ25, 28/5/08 

Διαστάσεις: πάχος: 0,08μ.  

Φ: 0,023μ.  

Πάχος: 0,011μ.  

Φ: 0,23μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,031μ.  

Περιγραφή: α) όστρακο από το χείλος 

αρχαϊκού πινακίου. Πηλός 5Y8/3 pale 

yellow κορινθιακός, καθαρός καλά 

ψημένος, αγγείο τροχήλατο. Βερνίκι 10R 

5/4 weak red προς το μενεξεδί. Χείλος 

κυρτό, αποστρογγυλεμένο (πβ. Π12988γ)  

β) ό.π. ελλιπές ως προς τη βάση. Πηλός 

7,5YR 7/4 (pink) καθαρός, καλά ψημένος, 

σχετικά εύθρυπτος. Χείλος ορθογώνιο 

με αυλακώσεις, σώμα κυρτό. Αγγείο 

τροχήλατο βερνίκι εξίτηλο αραιό 

μελανό. (π. β. Π12988α). 

Χαρακτηριστικός αρχαϊκός τύπος (πβ. 

Eilman 1938/39, 38-40, εικ. 28a).  

 

 

Π12997α-β (ΕΙΚ. 38-39) 

 

 
Εικόνα 38. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και 

υστερορωμαϊκού κυπέλλου της  συστάδας Α. 

 
Εικόνα 39. Όστρακα αρχαϊκών λυχναριών. 

Προέλευση: ό. π,  

Διαστάσεις: Ύψος: 0,02μ.  

Φ σώμ: περίπου, 0,08μ.  

Φ βάσης, περίπου: 0,04μ.  

Μυκτ: 0,018μ. (μήκος) Χ 0,023(πλάτος)  

Μήκος μυκτ: 0,014μ.  

πλάτος: 0,028μ.  

Φ=0,1μ.  

Περιγραφή: α)τμήμα περίπου το 1/5 από 

αρχαϊκό λύχνο. Πηλός 7,5YR 7/4 ρόδινος, 

καθαρός εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. 

Ίχνη από εξίτηλο καστανέρυθρο 

γάνωμα σώζονται στο εσωτερικό του. 

Βάση κοντή δισκοειδής, σώμα 

κεκαμμένο, μυκτήρας ανοιχτός. β) 

όστρακο από αρχαϊκό λύχνο. Πηλός 10 

YR 7/3: very pale brown, καθαρός 

σχετικά εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο, 

ταινία εξίτηλου βερνικιού μελανού 
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αρχαϊκού χρώματος στο εσωτερικό του. 

Βάση ασαφής, σώμα κεκαμμένο, 

μυκτήρας μικρός. 700–600 π. Χ. (πβ. 

Howland 1958, 9 & 19, αρ. 9 πίν. 1,29 & 

αρ. 57, πίν 3,31).  

 

 

Π12998α-β (ΕΙΚ. 18, 46 & 47) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 46. Συνανήκοντα όστρακα του υπ’ αρ. 

Π12998Α αγγείου. 

 
Εικόνα 47. Όστρακο μελαμβαφούς ληκύθου. 

Προέλευση: ό. π,  

Διαστάσεις: α) Σωζόμενο ύψος: 0,02μ.  

Φ: 0,09μ.  

Ύψος χείλους: 0,014μ.  

Πάχος χείλους: 0,007μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,031μ.  

Β) σωζόμενες διαστάσεις: 0,024μ χ 

0,019μ.  

Πάχος: 0,0035μ.  

Περιγραφή: α) δύο συναρμόζοντα 

όστρακα από το χείλος μελαμβαφούς 

ανοιχτού αγγείου, του τύπου του 

ιωνικού ή κορινθιακού αμφορέα. Πηλός 

5YR 7/6 (reddish yellow), καθαρός 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Χείλος 

παχύ εχινοειδές προς το εξωτερικό, 

σώμα κυλινδρικό. Β’ ½ του 6ου αι. π. Χ. 

(πβ. Lang 1992, 68, εικ. 13,1) ή τελευταίο 

τέταρτο του 6ου αι. π. Χ. (ό. π. , 70-2, εικ. 

14, 6-7).  

β) Όστρακο από τον ώμο μελαμβαφούς 

ληκύθου. Πηλός 5YR 8/4 (pink), καθαρός, 

εύθρυπτος. Αγγείο τροχήλατο. Φέρει 

εξίτηλη διακόσμηση από ακτινωτά 

διατεταγμένα λογχόσχημα φύλλα. 

Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π12999α-β (ΕΙΚ. 48-49) 

 

 
Εικόνα 48. Βάση από μικρή χρηστική άβαφη 

πρόχου. 

 
Εικόνα 49. Όστρακο από μικρή χρηστική άβαφη 

πρόχου. 

Προέλευση: ό. π. ,  

Διαστάσεις: α)φ βάσης: 0,04μ.  

Πάχος: 0,007μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,02μ.  

β) σωζόμενο ύψος. 0,012μ.  

Πάχος: 0,012μ.  

Πλάτος: 0,0034μ.  

Περιγραφή:  

α) επίπεδη βάση αγγείου αποτελούμενη 

από 3 συναρμόζοντα όστρακα. Πηλός 

7,5YR 8/6 (reddish yellow) αγγείο 

τροχήλατο, άβαφο. Ίσως από μικρή 

πρόχου. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

β) άβαφο όστρακο από το άνω μέρος 
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μικρού αγγείου, ίσως πρόχου. Πηλός 

5YR 7/6 (reddish yellow) εύθρυπτος με 

μικρά ασβεστικά εγκλείσματα. Τέλος 6ου 

αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π13000α (ΕΙΚ. 70) 

 

 
Εικόνα 70. Όστρακο ληκύθου. 

Προέλευση: Σαβάλια – Κασιδιάρης, 

17/6/2008, τομή11, ΟΜ27α 

Διαστάσεις: α)φ ώμου: 0,06μ.  

σωζόμενο ύψος: 0,021μ.  

Περιγραφή: α) δύο συναρμόζοντα 

όστρακα από τον ώμο μελαμβαφούς 

ληκύθου. Πηλός πορτοκαλόχρους 2,5YR 

7/8 καθαρός, εύθρυπτος. Στον σχετικά 

γωνιώδη ώμο εξίτηλη διακόσμηση 

ακτινωτών λογχόσχημων φύλλων. Το 

σώμα προφανώς μελαμβαφές.  

 

 

Π13000β (ΕΙΚ. 64, αριστερά) 

 

 
Εικόνα 64. Όστρακα από το χείλος αρχαϊκών 

κυλίκων. 

Προέλευση: ό. π. ΟΜ27β (πυρά 1) 

Διαστάσεις: β) φ χείλους: 0,15μ.  

Υ χείλους: 0,025μ.  

Πάχος: 0,004μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,045μ.  

Περιγραφή: β) δύο συναρμόζοντα 

όστρακα από το χείλος και το σώμα 

λακωνικής κύλικας. Πηλός 7,5YR 8/6 

(reddish yellow) καθαρός καλά ψημένος. 

Αγγείο τροχήλατο. Εσωτερικά 

μελαμβαφές, εξωτερικά το χείλος 

ολόβαφο από αραιό αλλά καλής 

ποιότητας βερνίκι. Στο σώμα σειρά 

στιγμών και πιο κάτω τουλάχιστον μια 

ταινία. Χείλος έξω νεύον, ψηλό σώμα 

εχινοειδές. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ. 

(π. β. Π12985).  

 

 

Π13000γ (ΕΙΚ. 64, δεξιά) 

 

 
Εικόνα 64. Όστρακα από το χείλος αρχαϊκών 

κυλίκων. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: β)φ χείλους: 0,13μ.  

Υ χείλους: 0,023μ.  

Πάχος: 0,004μ.  

Σωζόμενο ύψος: 0,04μ.  

Περιγραφή: γ) όστρακο από το χείλος 

και τμήμα σώματος κύλικας. Πηλός 5YR 

7/2(pinkish gray, μελιτζανής) καθαρός 

καλά ψημένος. Αγγείο τροχήλατο. 

Μελαμβαφές πλην εξηρημένη ζώνη στο 

πάνω μέρος του σώματος. Χείλος έξω 

νεύον ψηλό, σώμα εχινοειδές. Τέλος 6ου 

αρχές 5ου αι. π. Χ. (π. β. Π12985).  

 

 

  



 

 

367 

Π13000δ (ΕΙΚ. 18 & 65) 

 

 
Εικόνα 18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων 

αγγείων από την τομή 11 &4. 

 
Εικόνα 65. Όστρακο από τη βάση κύλικας. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: β) φ=0,08μ.  

ύψος: 0,012μ.  

Πάχος: 0,01μ.  

Περιγραφή: δ) όστρακο από τη βάση 

κύλικας με κοντό πόδι. Πηλός 

πορτοκαλόχρους 2,5YR 7/2 καλά 

ψημένος, καθαρός. Βάση διμερής, στο 

κάτω μέρος κατακόρυφη, στο πάνω 

κωνική. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π13418 (ΕΙΚ 66 & 56) 

 

 
Εικόνα 66. Όστρακα από κρατηριοειδές αγγείο. 

 
Εικόνα 56. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

Προέλευση: ό. π. (18-8-09)  

Διαστάσεις: Σωζόμενο πλάτος χείλους: 

0,009 μ.  

Εσωτερική διάμετρος χείλους: 0,25 μ.  

Σωζόμενο ύψος αγγείου 0,05 μ.  

Ύψος λαιμού: 0,049 μ.  

Πάχος: 0,01μ.  

Περιγραφή: Δύο συναρμόζοντα όστρακα 

και ένα άλλο συνανήκον από μεγάλο 

ανοιχτό αγγείο. Πηλός 10R7/4: very pale 

brown, καθαρός, καλά ψημένος. Αγγείο 

τροχήλατο. Εσωτερικά και εξωτερικά 

θαμπό αραιό γάνωμα καλής ποιότητας. 

Χείλος εξωνεύον, λαιμός ψηλός 

κυλινδρικός, σώμα διευρυμένο. Τέλος 6ου 

αρχές 5ου αι. π. Χ.  
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Π13419 (ΕΙΚ. 38 & 67) 

 

 
Εικόνα 38. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και 

υστερορωμαϊκού κυπέλλου της  συστάδας Α. 

 
Εικόνα 67. Βάση από κύλικα. 

Προέλευση: ό. π. (3-9-09) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,027 μ.  

Ύψος βάσης : 0,07 μ.  

Διάμετρος βάσης 0,12 μ.  

Πάχος μέγιστο σώματος: 0,008 μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από τη βάση 

ανοιχτού αγγείου, ίσως κοτύλης. Πηλός 

2,5YR5/8: red, καλά ψημένος, με 

ελάχιστα μικρά εγκλείσματα. Αγγείο 

τροχήλατο. Εξωτερικά ερυθρωπό 

γάνωμα. Βάση επίπεδη, πολύ χαμηλή. 

Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π13420 (ΕΙΚ. 19 & 68) 

 

 
Εικόνα 19. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αρχαϊκών πινακίων και κύλικας. 

 
Εικόνα 68. Βάση από κύλικα. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 0,03 

μ.  

Διάμετρος βάσης 0,13 μ.  

Ύψος βάσης: 0,01 μ.  

Πάχος: 0,08 μ.  

Περιγραφή: Τμήμα από τη βάση 

κοτύλης ή σκυφοειδούς κύλικας. Πηλός 

2,5YR7/8: light red, σχετικά εύθρυπτος με 

εγκλείσματα, ρόδινος. Αγγείο 

τροχήλατο. Εξωτερικά υπολείμματα 

γανώματος καστανού χρώματος. Βάση 

δακτυλιόσχημη χαμηλή. Τέλος 6ου αρχές 

5ου αι. π. Χ.  
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Π13421 (ΕΙΚ. 56 & 69) 

 

 
Εικόνα 56. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 69. Όστρακο από χρηστικό αγγείο ή 

αγωγό. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,08 μ.  

Σωζόμενο πλάτος : 0,055μ.  

Ύψος περιχειλ. : 0,025μ.  

Περιγραφή: Όστρακο χειροποίητου 

χονδροειδούς αγγείου. Πηλός 7,5YR8/2: 

pinkish white, καλά ψημένος με χοντρά 

εγκλείσματα (πετραδάκια). Αγγείο 

κυλινδρικό, σχετικά μεγάλης διαμέτρου 

και περιχείλωμα στο ένα άκρο. Δεν 

αποκλείεται να προέρχεται από αγωγό. 

Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π13493 (ΕΙΚ 56 & 57)  

 

 
Εικόνα 56. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 57. Το υπ’ αρ. Π13493 όστρακο χείλους 

αμφορέα. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ27, 17-6-08 (21-9-09) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,045 μ.  

Διάμετρος χείλους 0,15 μ.  

Πάχος: 0,007-0,014 μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το χείλος 

αμφορέα. Πηλός 2,5YR7/4: very pale 

brown, με μικροσκοπικά αμμώδη 

εγκλείσματα, καλής όπτησης. Αγγείο 

τροχήλατο και άβαφο. Χείλος ελαφρά 

εσωνεύον με κυρτό προφίλ και υποτομή. 

Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

Π13494 (ΕΙΚ. 74, το κάτω) 

 
Εικόνα 74. Όστρακα αγγείων της ΟΜ45 από την 

τομή 11. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ45, 24-6-08 (2-12-09) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,055 μ.  

Διάμετρος βάσης 0,15 μ.  

Ύψος βάσης: 0,01 μ.  
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Πάχος σώματος: 0,005-0,007 μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το σώμα και 

τμήμα της βάσης ανοιχτού αγγείου 

τύπου κύλικας. Πηλός 5YR7/8: reddish 

yellow, με αραιά μεσαίου ή μεγάλου 

μεγέθους ασβεστιτικά, ως επί το 

πλείστον, εγκλείσματα. Αγγείο 

τροχήλατο με καστανό γάνωμα στο 

εσωτερικό του. Σώμα κωνικό, διπλή 

σκοτία στη μετάβαση προς τη δισκοειδή 

βάση. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π13495 (ΕΙΚ. 60 & 61, το πρώτο) 

 

 
Εικόνα 60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 61. Όστρακα αγγείων της τομής 11. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ27, 17-6-08 (4-12-09) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,035 μ.  

Διάμετρος χείλους 0,17 μ.  

Ύψος χείλους: 0,05 μ.  

Πάχος: 0,005-0,009 μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το πάνω 

μέρος και το χείλος μικρού λεβητοειδούς 

αγγείου-πυξίδας ή πλημμοχόης. Πηλός 

πορτοκαλής, εύθρυπτος και καθαρός. 

Αγγείο τροχήλατο, εξωτερικά 

μελαμβαφές, εξίτηλο. Χείλος κοντό 

εξωνεύον σώμα διευρυμένο. Τέλος 6ου 

αρχές 5ου αι. π. Χ.  

Π13496 (ΕΙΚ. 60 & 61, το δεύτερο) 

 

 
Εικόνα 60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 61. Όστρακα αγγείων της τομής 11. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,045 μ.  

Διάμετρος χείλους 0,26 μ.  

Πλάτος χείλους: 0,025 μ.  

Πάχος: 0,06 μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το χείλος και 

το πάνω μέρος του σώματος λεκάνης. 

Πηλός καθαρός, σχετικά καλά ψημένος, 

7,5YR8/6: reddish yellow. Αγγείο 

τροχήλατο. Εξίτηλο καστανό γάνωμα 

στο χείλος και στο εξωτερικό του. Χείλος 

επίπεδο, πλατύ εξωνεύον, ελαφρύς 

τόρος στη μετάβαση προς το επίπεδο 

σώμα. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  
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Π13497 (ΕΙΚ. 60 & 61, το τρίτο 

 

 
Εικόνα 60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 61. Όστρακα αγγείων της τομής 11. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,055 μ.  

Διάμετρος χείλους 0,2 μ.  

Πάχος σώματος: 0,007 μ.  

Πάχος χείλους: 0,01 μ.  

Περιγραφή: Όστρακο από το χείλος και 

το πάνω μέρος του σώματος λεκάνης. 

Πηλός 7,5YR8/6, με αμμώδη 

εγκλείσματα, σχετικά εύθρυπτος. 

Αγγείο τροχήλατο και άβαφο. Χείλος 

αποστρογγυλεμένο, αδιάρθρωτο, σώμα 

κωνικό. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Π13498 (ΕΙΚ. 60 & 61, το τέταρτο) 

 

 
Εικόνα 60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 61. Όστρακα αγγείων της τομής 11. 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 

0,015 μ.  

Διάμετρος βάσης 0,43 μ.  

Πάχος: 0,005 μ.  

 

Περιγραφή: Όστρακο από τη βάση 

κλειστού αγγείου, ίσως πρόχου. Πηλός 

πορτοκαλής, καθαρός, εύθρυπτος. 

Αγγείο τροχήλατο. Εξωτερικά ανοιχτό 

καστανό εξίτηλο γάνωμα. Σώμα κωνικό 

βάση επίπεδη. Τέλος 6ου αρχές 5ου αι. π. 

Χ.  

 

Π13499 (ΕΙΚ. 60 & 61, το 5ο) 

Προέλευση: ό. π.  

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος αγγείου 0,03 

μ.  

Ύψος βάσης 0,02μ.  

Πάχος: 0,016 μ.  

Διάμετρος: 0,07 μ.  

Περιγραφή: Δύο συγκολλούμενα 

όστρακα από τη βάση αγγείου, ίσως 

λοπάδας. Πηλός 10YR7/4: very pale 

brown, εύθρυπτος με αμμώδη 

εγκλείσματα. Αγγείο τροχήλατο και 

άβαφο. Βάση κωνική χαμηλή. Τέλος 6ου 

αρχές 5ου αι. π. Χ.  
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Π13500 (ΕΙΚ. 60 & 77-78) 

 

 
Εικόνα 60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων 

της τομής 11. 

 
Εικόνα 77. Το υπ’ αρ. Π13500 ημίτομο βάσης 

κύλικας με στέλεχος. 

 
Εικόνα 78. Λεπτομέρεια του υπ’ αρ. Π13500 

ημίτομου βάσης κύλικας με το ακιδογράφημα. 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ47, Πυρά 1, 8-9-08 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος 0,015 μ.  

Διάμετρος βάσης 0,075 μ.  

Ύψος βάσης: 0,01 μ.  

Πάχος: 0,01 μ.  

Περιγραφή: Ημίτομο βάσης κύλικας με 

στέλεχος. Πηλός ροδίζων (7,5YR7/4: 

pink), καθαρός, εύθρυπτος, αγγείο 

τροχήλατο. Εσωτερικά και εξωτερικά 

μελανό, εν μέρει εξίτηλο βερνίκι, γενικά 

καλής ποιότητας. Βάση δισκοειδής, 

εξωτερικά με τόρο, εσωτερικά κοίλη. 

Σώζεται μικρό τμήμα του επίσης κοίλου 

στελέχους. Στο κάτω μέρος 

συντομογραφία ακιδογράφημα που 

συνίσταται σε υπογεγραμμένο ήτα 

κεφαλαίο (Η) και δύο γιώτα (ΙΙ). Τέλος 

6ου αρχές 5ου αι. π. Χ. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

Δ1427 (ΕΙΚ 389) 

 

 
Εικόνα 389. Θραύσματα μικρού γυάλινου 

αγγείου (Δ1427). 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 4-12-

07, Συστάδα 2, Τάφος 6, ΟΜ3 (22-9-08) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,022 μ. 

Σωζ. μήκ. : 0,03 μ. 

Πάχος βάσης 0,001 μ.  

Πάχος σώματος 0,005 μ.  

Περιγραφή: μεγάλο θραύσμα και άλλα 

τρία μικρότερα από μικρού μεγέθους 

γυάλινο αγγείο. Σώμα δισκοειδές, 

πεπλατυσμένο στον τύπο του 

μελανοδοχείου, βάση επίπεδη. Γυαλί 

πορώδες, άχρωμο, ελαφρώς πρασινίζον. 

Υστερορωμαϊκής εποχής.  

 

 

Δ1428 (ΕΙΚ. 141) 

 

 
Εικόνα 141. Τμήμα σιδηρόχαλκης περόνης 

(Δ1428). 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 1-4-

08, Συστάδα 3, Τάφος 8, ΟΜ3, κάτω από 

τη μεγάλη λήκυθο (29-9-08) 

Διαστάσεις: Σωζόμενο ύψος: 0,042 μ. 

Πλάτος μυκητοειδούς εξάρματος: 0,012 

μ. ,  

Ύψος 0,018 μ.  

Ύψος σωζ. τμήμ. βελόνας: 0,022 μ. 

Διάμετρος στελέχους βελόνας 0,004 μ.  

Περιγραφή: Άνω τμήμα σιδηροχαλκής 

περόνης, συγκολλημένης από δύο 

κομμάτια. Φέρει εντονότατη οξείδωση 

πλην της άνω απόληξής της, η οποία 

προφανώς ήταν χάλκινη και είχε τη 

μορφή μικρού κομβίου κοίλου στο πάνω 

μέρος για την ένθεση πρόσθετου 

τμήματος, κατά πάσα πιθανότητα 

δισκοειδούς ("ηλόσχημης") κεφαλής. Το 

σιδερένιο τμήμα αποτελείται από 

ατρακτοειδές έξαρμα («σφαίρα»), στη 

συνέχεια από μικρό σφαιρικό εξόγκωμα 

και την αρχή του στελέχους της 

καρφίδας. Χρονολογείται βάσει των 

υπολοίπων ευρημάτων του τάφου στο Β’ 

¼ 5ου αι. π. Χ. αν και προσιδιάζει στον 

παλαιότερο τύπο Α της 

Υπομυκηναϊκής/Πρωτογεωμετρικής 

εποχής. Το συγκεκριμένο εύρημα 

υποδηλώνει τη συνέχεια της χρήσης του 

παλιού πρωτόγονου τύπου ενδύματος 

από μονοκόμματο ύφασμα, του πέπλου 

(Hood 1987, 225 & 250).  

 

 

Δ1429 (ΕΙΚ. 25-26).  

 

 
Εικόνα 25. Μολυβδοχόηση από την τομή 11. 

 
Εικόνα 26. Μολυβδοχόηση από την τομή 11 

(κάτω όψη). 

Προέλευση: ό.π. , Τομή 11, ΟΜ24β, 13-5-

08 (13-10-08) 

Διαστάσεις: 0,027*0,015*0,004 μ.  

Περιγραφή: τμήμα μολυβδοχόησης. Η 

κάτω επιφάνεια επίπεδη και ανώμαλη, η 

άνω πιο λεία, φέρει επίμηκες 
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ημικυλινδρικό στέλεχος, αποτύπωμα 

της αυλάκωσης στο υλικό προς 

μολυβδοχόηση με πλευρική εκχείλιση.  

 

 

Δ1523 α-β (ΕΙΚ. 263) 

 

 
Εικόνα 263. Ευρήματα της ΟΜ28Α. 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 6-5-

08, Τομή 4 ΟΜ 28α (6-2-09) 

Διαστάσεις: 0,08*0,032*0,03 και 

0,026*0,021*0,015 

Περιγραφή: Δύο κοχλίες του είδους Helix 

haedera (ή pomatia), υπολείμματα 

διατροφής.  

 

 

Δ1524α-δ & Δ1525 (ΕΙΚ. 197) 

 

 
Εικόνα 197. Όστρεα από κοχλίες (Helix) και 

πορφύρα. 

Προέλευση: ό.π. , και ΟΜ6/8γ, 15-4-08.  

Διαστάσεις: 0,04*0,03*0,03 και 

0,067*0,055*0,037 

Περιγραφή: Τέσσερις ακέραιοι κοχλίες 

του ίδιου είδους, δηλ. Helix haedera (ή 

pomatia) που διασώζουν τον αρχικό τους 

χρωματισμό σε καστανές ζώνες και 

ακέραιο θαλάσσιο όστρεο πορφύρας, 

του είδους Murex brandaris. Υπολείμματα 

διατροφής.  

 

 

 

 

Δ1526 (ΕΙΚ. 206) 

 

 
Εικόνα 206. Κροκάλα με ίχνη χρήσης (Δ1526). 

Προέλευση: ό.π. (31-3-09) 

Διαστάσεις: 0,069*0,058*0,053 

Περιγραφή: ακέραια κροκάλα από 

ασβεστόλιθο. Επιφάνειες εξαιρετικά 

διαβρωμένες, μεγάλο τμήμα των οποίων 

καλύπτεται από ασβεστιτικό επίπαγο. 

Τα δύο άκρα της κροκάλας σχεδόν 

επίπεδα από την χρήση της ως υπέρου 

(γουδοχέρι).  

 

 

Δ1527 (ΕΙΚ. 210 & 314 – 315) 

 

 
Εικόνα 210. Σχεδιαστική αποκατάσταση του 

αγγείου Π12976 και σχέδιο λίθινου εργαλείου 

(Δ1527). 

 
Εικόνα 314. Κροκάλα με ίχνη χρήσης-κρούσης. 
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Εικόνα 315. Κροκάλα με ίχνη χρήσης-κρούσης, 

κάτω όψη. 

Προέλευση: ό.π. , ΟΜ26, 27-4-08 (1-4-09) 

Διαστάσεις: 0,049*0,068*0,024 

Περιγραφή: κροκάλα από μαργαϊκό 

ασβεστόλιθο με κάθετο εγκάρσιο 

εσκεμμένο σπάσιμο και εμφανή ίχνη 

χρήσης και κρούσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1528 (ΕΙΚ. 143).  

 
Εικόνα 143. Κραγιόνι για ψιμύθιο και τμήματα 

χάλκινου αντικειμένου. 

Προέλευση: ό.π. , Τομ 4, Κερ. Τάφ. 8, ΟΜ 

5, εσωτερικό κύλικας (7-4-09) 

Μήκος 0,007μ. και διάμετρος: 0,0045.  

Περιγραφή: μικρός κυλινδρικός βώλος, 

ίσως ψιμύθιο ή κραγιόνι για 

καλλωπισμό από λευκή ουσία, 

προφανώς οξείδιο του μολύβδου ή 

ανθρακικός μόλυβδος. 

Χρησιμοποιούνταν για την λεύκανση 

της επιδερμίδας. Η μια πλευρά έχει 

κοίλανση με ακανόνιστες παρυφές που 

φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν με τη 

χρήση.  
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ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ 

 

Μ3438 (ΕΙΚ. 124) 

 

 
Εικόνα 124. Σιδερένια στλεγγίδα. 

Ύλη: Σίδηρος 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

Α4, Σαρκοφάγος, 7/12/07, στο μέσο της Β 

πλευράς (28-8-2008).  

Διαστάσεις: Σωζόμενο μήκος λαβής 

0,045 μ.  

Σωζόμενο μήκος άνω τμήματος 

στλεγγίδας 0,035 μ.  

Πλάτος λαβής 0,019 μ.  

Πάχος 0,005 μ.  

Στενότερο τμήμα λαβής 0,011 μ.  

Πλάτος ανώτερου τμήματος 0,03 μ.  

Απόληξη, σωζ. μήκος 0,06 μ. , πλάτος 

0,027 μ. , πάχος 0,0015 μ.  

Πάχος ελάσματος σώματος 0,00035 μ.  

Περιγραφή: Δύο μεγάλα θραύσματα 

από σιδερένια στλεγγίδα εκ των οποίων 

το ένα διατηρεί τμήμα της λαβής και του 

άνω μέρους της και ένα από την 

απόληξή της, όπως και 14 μικρότερα 

τμήματα από το ενδιάμεσο σώμα της. Α’ 

½ 5ου αι. π. Χ.  

 

 

Μ3439 (ΕΙΚ. 119) 

 

 
Εικόνα 119. Ψήφοι περιδεραίου από υαλόμαζα. 

Ύλη: Το πιθανότερο υαλόμαζα (αρχικά 

είχε θεωρηθεί σίδηρος, μόλυβδος ή 

λιθάργυρος και για το λόγο αυτό 

καταχωρήθηκε στο ευρετήριο των 

μετάλλινων).  

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

Α4, Σαρκοφάγος, 7/12/07, κάτω από το 

κρανίο, επί του πυθμένα της 

σαρκοφάγου.  

Διαστάσεις: Διάμετρος 0,02 μ.   

Πάχος 0,01 μ.  

Διάμετρος τρήματος 0,01-0,015 μ.  

Περιγραφή: Δύο ακέραιες και 9 

αποσπασματικές ψήφοι ίσως από το 

περιδέραιο που φορούσε η νεκρή ή από 

μικρά σφονδύλια. Κωνικής διατομής, 

αντικείμενα εξαιρετικά διαβρωμένα. 

Παραβάλλονται με τις χάλκινες 

αμφικωνικές χάντρες που επιχωριάζουν 

στη Χαλκιδική και χρονολογούνται έως 

και το α’ τέταρτο του 5ου αι. π. Χ. 

(Τσιγαρίδα 1997: 89, αρ. 71) ή με τον 

παλιότερο τύπο χάντρας, τον 

πεπονοειδή (Ρωμιοπούλου – 

Τουράτσογλου 2002, 95, Π1373).  

 

 

Μ3446 (ΕΙΚ. 276 & 277) 

 

 
Εικόνα 276. Χάλκινο αγκίστρι. 

 
Εικόνα 277. Σχεδιαστική αποκατάσταση 

αντικειμένων συστάδας Γ. 

Ύλη: χαλκός 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

Α4, ΟΜ28 β+γ, 7/05/08 

Διαστάσεις: 0,015 Χ 0,015  
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Πάχος (φ)= 0,0017μ.  

Περιγραφή: τρία τμήματα εκ των 

οποίων τα δύο συναρμόζοντα από το 

μέσο τμήμα από αγκίστρι ψαρέματος. 

Ένα ελάχιστο πεπλατυσμένο άκρο 

πιθανώς ανήκει στην αιχμηρή απόληξη.  

 

 

Μ3447 (ΕΙΚ. 139-140) 

 

 
Εικόνα 139. Χάλκινο ενώτιο. 

 
Εικόνα 140. Τα χάλκινα ενώτια (Μ3447 & 

Μ3448α). 

Ύλη: χαλκός 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, 1/04/08, κεραμ. τάφος 8, ΟΜ6 

Διαστάσεις: ύψος= 0,025μ  

Ύψος κρίκου=0,01μ.  

Πλάτος μεγ. κρίκου=0,002μ  

Διαστάσεις σώματος=0,012μ, 0,008μ, 

0,005μ  

Μήκος απόληξης: 0,008μ.  

Μέγ. Φ: 0,005μ.  

Περιγραφή: ακέραιο ενώτιο. Ο κρίκος, 

συγκολλημένος, αποτελείται από λεπτό 

έλασμα που κάμπτεται και πλαταίνει 

στα άκρα κυρίως προς το ελεύθερο που 

έχει φυλλοειδή απόληξη. Στη συνάφεια 

με το κυρίως σώμα του περίαπτου 

υπάρχει μικρό εξόγκωμα δίκην κεφαλής 

ήλου. Παρόμοια μικρότερα φαίνονται 

στις 4 γωνίες της άνω επιφάνειας του 

κυρίως σώματος. Αυτό έχει τη μορφή 

παραλληλεπιπέδου στις πλευρές του 

οποίου υπάρχει ίσως μικρογραφική 

φθαρμένη διακόσμηση. Στην πίσω 

μακρά πλευρά περιχείλωμα στιγμωτό 

άνω και κάτω με 4 στιγμές στο μέσο της 

πλευράς. Στην μπροστινή μακρά 

πλευρά απεικονίζεται αμφορέας(;) και 

δίπλα θυσανωτό κόσμημα ή 

ανεστραμμένο άνθος λωτού. Στην 

αριστερή πλευρά αντωπές- εραλδικές 

αδιάγνωστες μορφές εκατέρωθεν 

κοσμήματος ή κεραυνού και στη δεξιά 

πλευρά προφανώς σφίγγα ή σειρήνα. 

Στο κάτω μέρος του το κυρίως σώμα είχε 

στις δύο πίσω γωνίες του μικρούς 

κλειστούς κάλυκες – σταγόνες, ενώ στο 

μέσο περίπου της εμπρόσθιας μικρή 

πλάκα που ίσως κατέληγε σε ανάλογο 

σχηματισμό. Στο κέντρο του αρχίζει 

μεγάλο αμφικωνικό κόσμημα, κάλυκας- 

σταγόνα το πάνω μέρος του οποίου έχει 

οριζόντιες αυλακώσεις. Μεσολαβεί 

οδοντωτό έξαρμα που καταλήγει στο 

κάτω μέρος, σαφώς φυτικής έμπνευσης: 

σέπαλα, πέταλα των οποίων διασώζεται 

μικρό μέρος και τέλος ο πυρήνας του 

άνθους με τη μορφή μικρού εξάρματος. 

Τέλος 6ου αι. π. Χ. Αρκετά διαβρωμένο.  

 

 

Μ3448α-δ (ΕΙΚ. 140) 

 

 
Εικόνα 140. Τα χάλκινα ενώτια (Μ3447 & 

Μ3448α). 

Ύλη: χαλκός 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, τομή 

4, 1/04/08, κεραμοσκεπής τάφος 8, ΟΜ 

5(από τη διεύρυνση του εσωτερικού του 

χώματος της κύλικας στο εργαστήριο).  

Διαστάσεις: σωζ. ύψος: 0,018μ.  

Πλάτος συνάφειας κρίκου: 0,004μ  

Πάχος: 0,0008μ.  

Διαστάσεις πλακιδίου: 0,015μ Χ 0,0115 Χ 

0,007μ.  
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Ύψος κωδίας: 0,01μ.  

Φ: 0,005μ.  

Y 0,0035μ στο λεπτότερο σημείο της  

β)0,005 Χ0,005Χ 0,001μ.  

γ)Φ: 0,005μ.  

δ)Φ: 0,004μ.  

πάχος 0,0009μ.  

Περιγραφή: α) Ενώτιο παρόμοιο με το 

προηγούμενο, ελλιπές κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του κρίκου, του 

οποίου η συνάφεια σώζεται στην άνω 

όψη του παραλληλεπίπεδου πλακιδίου. 

Γενικά αρκετά διαβρωμένο. Στην άνω 

όψη του πλακιδίου και στις 4 γωνίες 

στιγμές. Η πίσω μακρά πλευρά πολύ 

φθαρμένη δεν αποκλείεται να έφερε 

παράσταση, στην μπροστινή διατηρείται 

στο πάνω μέρος και κάτω από μικρό 

έξαρμα δίκην γείσου σειρά εμπίεστων 

στιγμών και ίσως αδιάγνωστη 

διαβρωμένη παράσταση. Στην αριστερή 

πλευρά δεν υπάρχουν στιγμές αλλά 

ίσως κάποια διαβρωμένα εξογκώματα 

στα άκρα να υποδηλώνουν 

διακοσμητικό θέμα και στη δεξιά, 

αρκετά διαβρωμένη παράσταση αλόγου; 

Στο κάτω μέρος του πλακιδίου, στις δύο 

πίσω γωνίες κρέμονται μικροί ανοιχτοί 

κάλυκες, ενώ στο μπροστινό τμήμα 

υπάρχει έλασμα με δύο μικρά εξάρματα 

σε μορφή κεφαλής ήλου που στη μια 

πλευρά, ελεύθερο κατέληγε σε 

διακοσμητικό θέμα (έλικα;). Στο κέντρο 

της κάτω όψης κρέμεται καλυκωτό 

κόσμημα ανάλογο με το προηγούμενο, 

δηλ. αμφικωνικό το πάνω μέρος του 

οποίου από παράλληλους οριζόντιους 

δακτύλιους και το κάτω μέρος φυτικής 

έμπνευσης απολήγει σε άνθος όπου 

διακρίνονται τα σέπαλα και λεπτά 

πέταλα (σώζεται το ένα) που 

πλαισιώνουν την κωδία. Τέλος 6ου αι. π. 

Χ.  

β) λεπτός διαβρωμένος χάλκινος κρίκος, 

ελαφρά ασύμμετρος και παχύτερος στο 

ένα άκρο όπου προφανώς κάποιο 

περίαπτο.  

γ-δ) δύο μικρά κυκλικά ελάσματα με 

έκτυπη ανάγλυφη διακόσμηση, ίσως 

απλά εξάρματα από το ίδιο προφανώς 

μεγαλύτερο αντικείμενο ίσως περίαπτο 

ή ασπιδίσκη.  

 

 

Μ3448ε 

Ύλη: χαλκός 

Προέλευση: ό. π. , ΟΜ7 

Διαστάσεις: σωζ. διαστάσεις του 

μεγαλύτερου: 0,013μ. Χ 0,007μ. Χ 0,0009μ.  

Περιγραφή: 19 θραύσματα από έλασμα 

στο οποίο συνανήκουν τα 

ανωτέρω(Μ3448γ-δ). Φέρουν έκτυπη 

στιγμωτή ακανόνιστη ανάγλυφη 

διακόσμηση τύπου ασπιδίσκης. Το 

μεγαλύτερο από αυτά έχει αψιδωτή- 

γλωσσωτή απόληξη.  

 

 

Μ3449 (ΕΙΚ. 142) 

 

 
Εικόνα 142. Τμήμα σιδερένιου ψελίου. 

Ύλη: σίδηρος 

Προέλευση: ό. π ΟΜ2, από τα χώματα 

εξωτερικά της μεγάλης ληκύθου με την 

παράσταση αλόγων (εντοπίστηκε κατά 

τη συντήρηση) 

Διαστάσεις: σωζ. μήκος: 0,044μ.  

Μέγ. Πλάτος: 0,01μ.  

Πάχος: 0,007μ.  

Φ στην απόληξη: 0,004μ.  

Περιγραφή: πολύ οξειδωμένο τμήμα 

σιδερένιου αντικειμένου. Έχει τη μορφή 

κρίκου αναδιπλωμένου στα δύο άκρα 

του τα οποία φαίνεται ότι λεπταίνουν 

και εφάπτονται διασταυρούμενα. Ίσως 

από ψέλιο.  
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Μ3450 (ΕΙΚ. 228 & 229–230) 

 

 
Εικόνα 228. Η χάλκινη στλεγγίδα. 

 
Εικόνα 229. Η χάλκινη στλεγγίδα: λεπτομέρεια 

κάτω όψης λαβής. 

 
Εικόνα 230. Η χάλκινη στλεγγίδα: λεπτομέρεια 

άνω όψης λαβής. 

Ύλη: χαλκός 

Προέλευση: Σαβάλια, Κασιδιάρης, 

16/4/2008, Τομή 4, ΟΜ12α, ενοποίηση 

Υπτβ/α (3-4-09) 

Διαστάσεις: σωζ. μήκος: 0,085μ.  

Πλάτος: 0,03μ.  

Πάχος: 0,009μ.  

Πάχος ελάσματος της λαβής: 0,002μ.  

Άνω μέρος σώματος: 0,0011μ.  

Σώμα: 0,0009μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: στλεγγίδα σωζόμενη σε 

αποσπασματική κατάσταση. 

Διατηρείται τμήμα της λαβής από 

σχετικά παχύ έλασμα αποτελούμενο 

από επτά συνανήκοντα τμήματα όπως 

και πάρα πολλά (π. 50) λεπτά 

θραύσματα από τη λεπίδα της. Η λαβή 

ταινιωτή και πλατιά στην αρχή 

λεπταίνει στη συνέχεια και αποκτά 

ορθογώνια διατομή καταλήγοντας 

αρχικά καμπυλωτά στο πίσω μέρος της 

λεπίδας όπου η εκ νέου πεπλατυσμένη 

και διάτρητη πρόσφυση της 

στερεωνόταν με τη βοήθεια καρφιού ή 

κοινωμάτιου στην αντίστοιχη οπή του 

πάνω μέρους της λεπίδας. Ωστόσο η 

λαβή φαίνεται ότι έχει στρεπτή και 

ακανόνιστη μορφή. Η λεπίδα στο πάνω 

μέρος της ήταν παχύτερη και έχει 

κάτοψη ορθογώνια με δύο μικρές 

προεξοχές στα άκρα της και αψιδωτή 

τομή.  

 

 

Μ3451 

Ύλη: σίδηρος 

Προέλευση: Ό. π, τομ. 11, ΟΜ26, βαθ. 

0,7- 0,8μ. 28/5/08 

Διαστάσεις: 0,053μ Χ 0,008μ.  

Περιγραφή: διαβρωμένο τμήμα από το 

στέλεχος σιδερένιου αντικειμένου, 

προφανώς ήλου.  


