Κατάλογος Εικόνων
1.

Αεροφωτογραφία εντοπισμού κλίμακας 1:150000 του αρχαίου
νεκροταφείου των Σαβαλίων (Google-Earth).
2. Αεροφωτογραφία εντοπισμού κλίμακας 1:50000 του αρχαίου
νεκροταφείου των Σαβαλίων (Google-Earth).
3. Αεροφωτογραφία ευρύτερης περιοχής 1:5000 του αρχαίου νεκροταφείου
των Σαβαλίων (Google-Earth).
4. Αεροφωτογραφία ευρύτερης περιοχής 1:1000 του αρχαίου νεκροταφείου
των Σαβαλίων (Google-Earth) με εντοπισμένες τις θέσεις των
ανασκαφικών τομέων.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:1000 του αρχαίου νεκροταφείου των
Σαβαλίων (Νάντερ Μισέλ Αλ-Ασκάρ) με εντοπισμένες τις θέσεις των
ανασκαφικών τομέων. Από πάνω αριστερά: Τομή 11, Συστάδα Γ με
ταφικές αποθέσεις, Συστάδα Β με ταφικές αποθέσεις και Συστάδα
(σειρά) Α.
6. Άποψη των συστάδων Α, Β & Γ (λεπτομέρεια).
7. Άποψη των συστάδων Α και Β (λεπτομέρεια).
8. Ο κατεστραμμένος κιβωτιόσχημος ρωμαϊκός τάφος.
9. Άποψη της σημερινής ακτής από Ν.
10. Η βάση υπ’ αρ. Π12956
11. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων αγγείων από τις τομές 11, 30 & 4.
12. Όστρακα της ΟΜ22 της Τομής 11.
13. Το πινάκιο υπ’ αρ. Π12957.
14. Σχεδιαστική αποκατάσταση αντιπροσωπευτικών οστράκων.
15. Η υπ’ αρ. Π12958 βάση αγγείου.
16. Βάσεις αγγείων που διαμορφώθηκαν και ξαναχρησιμοποιήθηκαν σαν
πώματα.
17. Όστρακα της υπ’ αρ. Π12985 κύλικα του τύπου “Punktschale”.
18. Σχέδια χαρακτηριστικών τύπων αγγείων από την τομή 11 &4.
19. Σχεδιαστική αποκατάσταση αρχαϊκών πινακίων και κύλικας.
20. Όστρακα αρχαϊκών πινακίων.
21. Σχεδιαστική αποκατάσταση αρχαϊκής λεκανίδας και κύλικας από την
τομή 11.
22. Όστρακο της υπ’ αρ. Π12989 λεκανίδας.
23. Όστρακο της υπ’ αρ. Π12989 λεκανίδας (κάτω όψη).
24. Όστρακο από τη βάση του υπ’ αρ. Π12990α αγγείου.
25. Μολυβδοχόηση από την τομή 11.
26. Μολυβδοχόηση από την τομή 11 (κάτω όψη).
27. Βάσεις από υψίποδες αρχαϊκές κύλικες.
28. Συνανήκοντα όστρακα από το πώμα πυξίδας (Π12993).
29. Όστρακα από μελανόμορφη λήκυθο (Π12995).
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30. Όστρακα από απλή αρχαϊκή κύλικα.
31. Βάση κύλικας (Π12995α’).
32. Συνανήκοντα όστρακα από το χείλος, την ταινιωτή λαβή και το σώμα
μεγάλου χυτροειδούς αγγείου.
33. Τμήμα από το πάνω μέρος αρχαϊκής πυξίδας «ρηχού τύπου»
(Π12995β’).
34. Χονδροειδές απόκρουσμα πυριτόλιθου.
35. Όστρακα και πηνίο της ΟΜ24Γ1 της τομής 11 (άνω και κάτω όψεις).
36. Λαβή χρηστικού αγγείου της ΟΜ24Γ2.
37. Καμένα οστά από πυρά της τομής 11.
38. Σχεδιαστική αποκατάσταση αρχαϊκών αγγείων της τομής 11 και
υστερορωμαϊκού κυπέλλου της συστάδας Α.
39. Όστρακα αρχαϊκών λυχναριών.
40. Όστρακα από το χείλος αρχαϊκών πινακίων (άνω και κάτω όψεις).
41. Όστρεα θαλασσινά.
42. Όστρακο από σκύφο-κοτύλη.
43. Όστρακο που φέρει ίχνη του εργαλείου στίλβωσης
44. Σχεδιαστική αποκατάσταση του υπ’ αρ. Π12994 αγγείου.
45. Όστρακα του υπ’ αρ. Π12994 αγγείου.
46. Συνανήκοντα όστρακα του υπ’ αρ. Π12998Α αγγείου.
47. Όστρακο μελαμβαφούς ληκύθου.
48. Βάση από μικρή χρηστική άβαφη πρόχου.
49. Όστρακο από μικρή χρηστική άβαφη πρόχου.
50. Xαμηλή δακτυλιόσχημη βάση σκυφοειδούς κύλικας (Π12991).
51. Όστρακο από τη βάση σκύφου-κοτύλης (δύο όψεις).
52. Όστρακα μελαμβαφούς ταινιωτής κύλικας (Π12990β).
53. Όστρακα μελαμβαφούς ταινιωτής κύλικας (Π12990β).
54. Όστρακο από αρχαϊκή κύλικα τύπου “Punktschale”.
55. Όστρακο κύλικας.
56. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων της τομής 11
57. Το υπ’ αρ. Π13493 όστρακο χείλους αμφορέα.
58. Όστρακα αγγείων της ΟΜ27 της τομής 11.
59. Όστρακα λεπτότεχνης και εύθρυπτης κεραμικής.
60. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων της τομής 11
61. Όστρακα αγγείων της τομής 11
62. Η πυρά 1 της τομής 11.
63. Όστρακα από την πυρά 1.
64. Όστρακα από το χείλος αρχαϊκών κυλίκων
65. Όστρακο από τη βάση κύλικας.
66. Όστρακα από κρατηριοειδές αγγείο.
67. Βάση από κύλικα.
68. Βάση από κύλικα.
69. Όστρακο από χρηστικό αγγείο ή αγωγό.
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70. Όστρακο ληκύθου.
71. Όστρακα της ΟΜ44 της τομής 11.
72. Όστρακα της ΟΜ44Α της τομής 11.
73. Θαλάσσια όστρεα της ΟΜ45 από την τομή 11.
74. Όστρακα αγγείων της ΟΜ45 από την τομή 11.
75. Όστρακα από κύλικες.
76. Όστρεο και όστρακα αγγείων της ΟΜ46 από την τομή 11.
77. Το υπ’ αρ. Π13500 ημίτομο βάσης κύλικας με στέλεχος.
78. Λεπτομέρεια του υπ’ αρ. Π13500 ημίτομου βάσης κύλικας με το
ακιδογράφημα.
79. Όστρακα από μελαμβαφή αρχαϊκά αγγεία, κυρίως κύλικες.
80. Όστρακα της ΟΜ47Α.
81. Όστρακα από κλειστά αγγεία.
82. Όστρακα της ΟΜ47Α.
83. Όστρακα της ΟΜ47Β, ως επί το πλείστον από κύλικες.
84. Όστρακα της ΟΜ47Γ.
85. Η πυρά 2 της τομής 11.
86. Όστρακα της ΟΜ48.
87. Όστρακα αρχαϊκού πινακίου.
88. Όστρακα της ομάδας ΟΜ48Β
89. Όστρακα από το λαιμό αμφορέα.
90. Όστρακο από τη βάση άποδης αρχαϊκής κύλικας
91. Ό.π., κάτω όψη.
92. Όστρακα από το στόμιο και τη λαβή τριφυλλόσχημης οινοχόης
(Π12800Α).
93. Όστρακα της ΟΜ48α.
94. Όστρακο από κλειστό αγγείο με υπόλευκο πηλό.
95. Όστρακα κεραμίδων και πιθανώς κεραμικού τροχού.
96. Ευρήματα από την πυρά 2.
97. Ευρήματα της ΟΜ48Β.
98. Ευρήματα της ΟΜ48Β’.
99. Λαβές από αγγεία της ΟΜ48Β’.
100. Όστρακα αγγείων της ΟΜ48Β’.
101. Όστρακα αγγείων της ΟΜ48Γ.
102. Δύο όστρακα αγγείων της ΟΜ48Γ.
103. Ό.π., όστρακα και πηνίο.
104. Λαβές και όστρακο από αρχαϊκές κύλικες.
105. Όστρακα μελαμβαφών αρχαϊκών αγγείων.
106. Όστρακα αρχαϊκής προχοΐσκης.
107. Η πρώιμη κλασική σαρκοφάγος της συστάδας Γ.
108. Άποψη του εσωτερικού της σαρκοφάγου.
109. Κάτοψη των καλυπτήριων της σαρκοφάγου και του εσωτερικού της.
110. Όστρακα πάνω από τις καλυπτήριες της σαρκοφάγου.
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111. Η σαρκοφάγος μετά τον καθαρισμό της.
112. Σκύφος-κοτύλη.
113. Κύαθος
114. Ο κύαθος μέσα στην κοτύλη.
115.Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα.
116. Το περιεχόμενο του Δ άκρου της σαρκοφάγου.
117. Μικρή λήκυθος με στόμιο σε σχήμα καπνοδόχου (Π12766).
118. Ληκύθιο (Π12765) με γεωμετρική μελανόβαφη διακόσμηση.
119. Ψήφοι περιδεραίου από υαλόμαζα.
120. Κοχλίες μέσα από τον τάφο.
121. Λήκυθος με εξίτηλο μελανόμορφη παράσταση.
122. Λεπτομέρεια του σώματος.
123. Το κρανίο του πρώτου νεκρού.
124. Σιδερένια στλεγγίδα.
125. Άποψη του κεραμοσκεπούς τάφου Τ8 από ΒΔ.
126. Άποψη του κεραμοσκεπούς τάφου Τ8 από ΝΑ.
127. Κάτοψη των καλυπτήριων του κεραμοσκεπούς τάφου 8 και του
εσωτερικού του.
128. Η μελαμβαφής πυξίδα και το πώμα της όπως βρέθηκαν
129. Η μελαμβαφής πυξίδα και το πώμα της.
130. Το εσωτερικό του κεραμοσκεπούς τάφου Τ8 (το βέλος δείχνει προς Δ).
131. Άποψη του εσωτερικού βόρειου τμήματος του κεραμοσκεπούς τάφου
Τ8 (το βέλος δείχνει προς Δ).
132. Ό.π., λεπτομέρεια.
133. Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα (Π12786)
134. Η μεγάλη λήκυθος, τύπου καπνοδόχου και μελανόμορφη παράσταση
ιππέων (Π12783)
135. Η μεγάλη λήκυθος, τύπου καπνοδόχου και μελανόμορφη παράσταση
ιππέων (Π12783)
136. Η μεγάλη λήκυθος, τύπου καπνοδόχου και μελανόμορφη παράσταση
ιππέων (Π12783)
137. Μελαμβαφής άποδη σκυφοειδή κύλικα.
138. Λήκυθος με σώμα μελαμβαφές (Π12782)
139. Χάλκινο ενώτιο (Μ3447).
140. Τα χάλκινα ενώτια (Μ3447 & Μ3448α).
141. Τμήμα σιδηρόχαλκης περόνης (Δ1428)
142. Τμήμα σιδερένιου ψελίου (Μ3449).
143. Κραγιόνι για ψιμύθιο και τμήματα χάλκινου αντικειμένου.
144. Το εσωτερικό μέσο-Β τμήμα του τάφου Τ8.
145. Λήκυθος με μελαμβαφές σώμα (Π12785)
146. Λήκυθος ερυθρόμορφη (Π12784)
147. Λεπτομέρεια της παράστασης της ερυθρόμορφης ληκύθου (Π12784)
148. Άποδη μελαμβαφής κύλικα (Π12787).
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149. Κάτοψη των καλυπτήριων του κεραμοσκεπούς τάφου 9 και του
εσωτερικού του.
150. Άποψη του κεραμοσκεπούς τάφου Τ9 από ΝΔ.
151. Αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων της συστάδας Γ.
152. Τμήμα σκυφοειδούς κύλικας (Π12951)
153. Τμήμα σκυφοειδούς κύλικας, εσωτερικό (Π12951)
154. Το εσωτερικό του τάφου του κεραμοσκεπούς τάφου Τ9.
155. Όστρακα από την ομάδα ΟΜ1α.
156. Τμήμα από μελαμβαφή λύχνο (Π12950)
157. Ο καλυβίτης τάφος Τ10. Άποψη από ΔΒΔ.
158. Ο καλυβίτης τάφος Τ10. Άποψη από ΝΝΑ.
159. Κάτοψη των καλυπτήριων του κεραμοσκεπούς τάφου 10 και του
εσωτερικού του.
160. Το περιεχόμενου του Τ10.
161. Ληκύθιο από τον Τ10 (Π12793).
162. Ληκύθιο από τον Τ10 (Π12789).
163. Σκυφοειδής μελαμβαφής κύλικα (Π12791)
164. Προχοΐσκη (Π12794).
165. Κύαθος (Π12790).
166. Προχοΐσκη (Π12792).
167. Κάτοψη της συστάδας Γ με τη θέση των τάφων και των
υπολειμμάτων των νεκροδείπνων.
168. Χαρακτηριστικά όστρακα της ΟΜ2-4.
169. Όστρεα της ΟΜ1.
170. Χείλος μεγάλου ιγδίου-λοπάδας.
171. Χείλος λεκανίδας με εμπίεστη (Π12968)
172. Όστρακα της ομάδας ΟΜ1.
173. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων αγγείων της συστάδας Γ.
174. Το τμήμα του πινακίου υπ’ αρ. Π12981.
175. Όστρακο κύλικας (Π12982)
176. Όστρακα από την περιοχή της ΟΜ1.
177. Άνω μέρος τριφυλλόσχημης οινοχόης (Π12767)
178. Ό.π., σχεδιαστική αποκατάσταση.
179. Όστρακα και κοχλίας από την περιοχή της ΟΜ1.
180. Όστρακα και δύο κοχλίες της ΟΜ10.
181. Όστρακα και κοχλίες από τα ανώτερα στρώματα της ΟΜ27α.
182. Συγκέντρωση οστράκων (ΟΜ6)
183. Τμήμα από μελαμβαφές φιαλίδιο (Π12945).
184. Τμήμα από το παραπάνω μελαμβαφές φιαλίδιο, έσω όψη.
185. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων αγγείων των νεκροδείπνων.
186. Συνανήκοντα και συναρμόζοντα όστρακα από κοτύλη-σκύφο
(Π12946).
187. Όστρακο από το χείλος και το λαιμό αμφορέα (Π12947).
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188. Συγκέντρωση οστράκων της ΟΜ8.
189. Σχεδιαστική αναπαράσταση της λοπάδας ή λεκάνης (Π12948).
190. Τα συνανήκοντα όστρακα από τη λοπάδα ή λεκάνη (Π12948).
191. Η βάση από τη λοπάδα ή λεκάνη (Π12948).
192. Χείλος κυπέλλου (Π12949).
193. Συγκέντρωση οστράκων της ΟΜ6/8.
194. Η συγκέντρωση οστράκων της ΟΜ6/8.
195. Σχεδιαστική αποκατάσταση τύπων ανοιχτών αγγείων από τα
νεκρόδειπνα.
196. Όστρακα από το χείλος λεκανοειδούς κρατήρα (Π12941).
197. Όστρεα από κοχλίες (Helix) και πορφύρα.
198. Όστρακο αμφορέα με πιθανά οργανικά κατάλοιπα.
199. Όστρακο αμφορέα με πιθανά οργανικά κατάλοιπα.
200. Όστρακο αμφορέα με πιθανά οργανικά κατάλοιπα.
201. Όστρακο από τη λαβή και χείλος χύτρας (Π12942).
202. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων από τα νεκρόδειπνα.
203. Έμβολο αμφορέα (πβ. Π12964).
204. Όστρακα από μελαμβαφή προχοΐσκη (Π12963)
205. Χείλος από φιαλίδιο ή λύχνο (Π12977).
206. Κροκάλα με ίχνη χρήσης (Δ1526).
207. Συνανήκοντα όστρακα κρατηριοειδούς αγγείου (Π12976)
208. Συνανήκοντα όστρακα κρατηριοειδούς αγγείου (εξωτερικό) (Π12976)
209. Συνανήκοντα όστρακα κρατηριοειδούς αγγείου (εσωτερικό) (Π12976)
210. Σχεδιαστική αποκατάσταση του παραπάνω αγγείου και σχέδιο
λίθινου εργαλείου (Δ1527).
211. Όστρακα της ΟΜ7.
212. Όστρακα της ΟΜ7.
213. Όστρακα της ΟΜ7.
214. Μελαμβαφή όστρακα από κοτύλες.
215. Μελαμβαφή όστρακα από κύλικες.
216. Μελαμβαφή όστρακα από κύλικες (εσωτερική όψη).
217. Όστρακο από χύτρα ή υποστατό με σύνθετο χείλος (3ο από αριστερά)
και λοιπά όστρακα της ΟΜ7.
218. Όστρακο από τη βάση του σκύφου-κοτύλης των ΟΜ17 & 16 (Π12939).
219. Τμήματα της πρόσκαιρης πλινθόκτιστης κατασκευής της ΟΜ7.
220. Υπολείμματα από πρόσκαιρες πηλόχτιστες κατασκευές.
221. Κοχλίες και όστρακα αγγείων κατά την ανασκαφή (ΟΜ10)
222. Κελύφη σαλιγκαριών και μια πορφύρα.
223. Ακέραιο καστανοβαφές κυάθιο (Π12796).
224. Ευρήματα της ΟΜ11.
225. Συγκέντρωση από κελύφη σαλιγκαριών και οστράκων στην ΟΜ12.
226. Η χάλκινη στλεγγίδα της ΟΜ12α, όπως βρέθηκε.
227. Συγκέντρωση από κελύφη σαλιγκαριών στην ΟΜ12.
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228. Η χάλκινη στλεγγίδα (Μ3450).
229. Η χάλκινη στλεγγίδα: λεπτομέρεια κάτω όψης λαβής (Μ3450).
230. Η χάλκινη στλεγγίδα: λεπτομέρεια άνω όψης λαβής (Μ3450).
231. Τα σαλιγκάρια της ΟΜ12.
232. Λεπτομέρεια των σαλιγκαριών της ΟΜ12.
233. Βάση μελαμβαφούς αγγείου με ομόκεντρους κύκλους.
234. Κροκάλα με ελαφρώς λοξή κόψη, προφανώς για λιάνισμα.
235. Οστρεοσωρός από κοχλίες (ΟΜ15).
236. Οστρεοσωρός από κοχλίες και όστρακο μεγάλου αγγείου (ΟΜ15).
237. Κροκάλες με ανθρακικό επίπαγο.
238. Όστρακα από την ΟΜ15.
239. Κοχλίες της ΟΜ15 σε μεγαλύτερο βάθος,
240. Ημίτομο κύλικας ανάμεσα στους κοχλίες της ΟΜ15.
241. Η συγκέντρωση της ΟΜ16.
242. Όστρακα από χύτρες της ΟΜ16.
243. Όστρακα από οινοχόη (Π12961).
244. Λεπτομέρεια της λαβής της παραπάνω οινοχόης με ίχνη χρήσης στο
πάνω μέρος.
245. Λεπτομέρεια της λαβής της πιο πάνω οινοχόης (Π12961) με ίχνη
χρήσης στο κάτω τμήμα.
246. Χείλος ανοιχτού αγγείου, ίσως μικρής λεκάνης (Π12962).
247. Τμήματα της πηλεπένδυτης επίπεδης εστίας – βωμού.
248. Όστρεα από μεγάλα σαλιγκάρια.
249. Απόκρουσμα κρουστήρα, με μηδενική φτέρνα.
250. Μελαμβαφές πινάκιο με εσωτερική διακόσμηση ανθεμίων (Π12801).
251. Το πιο πάνω πινάκιο με εσωτερική διακόσμηση ανθεμίων (κάτω όψη).
252. Κοχλίες και λίθοι της ΟΜ18.
253. Συνανήκοντα όστρακα χύτρας (Π12952).
254. Τμήμα χείλους από λεκανίδα (Π12955).
255. Μελαμβαφής σκύφος-κοτύλη, πλάγια όψη (Π12974).
256. Μελαμβαφής σκύφος-κοτύλη, όψη από τον πυθμένα (Π12974).
257. Σχεδιαστική αποκατάσταση του σκύφου-κοτύλης (Π12974).
258. Λαβής και τμήμα από το χείλος τριφυλλόσχημης οινοχόης (Π12953).
259. Σχεδιαστική αποκατάσταση αγγείων από τη συστάδα Γ και την
ευρύτερη περιοχή της.
260. Είδος πήλινου χωνιού (Π12954).
261. Όστρακα της ΟΜ28.
262. Όστρακο από το χείλος μελαμβαφούς κρατήρα (Π12940).
263. Ευρήματα της ΟΜ28Α.
264. Συγκέντρωση ευρημάτων στην ΟΜ28Α.
265. Συγκέντρωση ευρημάτων στην ΟΜ28Β.
266. Όστρακο από μελαμβαφή κανθαροειδή πυξίδα (Π12971).
267. Θραύσματα γανωμένων λακωνικών στρωτήρων.
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268. Έμβολο πίθου.
269. Τμήματα από λαβή με νεύρωση (ράχη) μεγάλης οινοχόης.
270. Τμήμα από το χείλος λεκανοειδούς κρατήρα (Π12969)
271. Σχεδιαστική αποκατάσταση ανοιχτών αγγείων (Π12969 & Π12970).
272. Τμήμα από χύτρα (Π12970).
273. Λαβή από κύλικα και τμήμα από το χείλος μεγάλου αμφορέα.
274. Δύο όστρακα λύχνων (Π12972α-β).
275. Δύο όστρακα λύχνων, κάτω επιφάνεια (Π12972α-β).
276. Χάλκινο αγκίστρι (Μ3446).
277. Σχεδιαστική αποκατάσταση αντικειμένων συστάδας Γ.
278. Όστρακα μεγάλης οινοχόης (Π12799α’).
279. Ενεπίγραφο όστρακο της υπ’ αρ. (Π12799α’) οινοχόης (ΣΚΑ).
280. Πηνίο (Π12799β’).
281. Όστρακο από πινάκιο κιτρινωπού πηλού (Π12799γ’).
282. Όστρακο από πινάκιο κιτρινωπού πηλού, κάτω όψη (Π12799γ’).
283. Συνανήκοντα όστρακα από το χείλος πινακίου.
284. Συνανήκοντα όστρακα από το χείλος πινακίου (κάτω όψη).
285. Βάση μελαμβαφούς κλειστού αγγείου (Π12799δ’).
286. Βάση μελαμβαφούς κλειστού αγγείου, κάτω όψη (Π12799δ’).
287. Τμήμα από το χείλος κρατήρα (Π12799ζ΄).
288. Τμήμα από το εσωτερικό του χείλους κρατήρα (Π12799ζ΄).
289. Έμβολο αμφορέα (Π12799στ’).
290. Πρόχους στον τύπο του κυπέλλου του Φειδία (Π12799ε).
291. Δισκοειδής βάση πίθου.
292. Άνω τμήμα αμφορέα με παλιά σπασίματα (Π12799η΄).
293. Όστρακο από το χείλος κρατηροειδούς αγγείου (Π12799θ’).
294. Όστρακο από κλειστό αγγείο (Π12799ι) και από το χείλος πυξίδας
(Π12799ια).
295. Τα ευρήματα της ΟΜ19.
296. Κατά χώραν τμήματα της κατασκευής από ωμό πηλό.
297. Κατά χώραν τμήματα της κατασκευής από ωμό πηλό.
298. Όστρακα από το περιβάλλον της κατασκευής από ωμό πηλό.
299. Όστρακο από καλυκόσχημο μελαμβαφές αγγείο (Π12975).
300. Όστρακο από το εσωτερικό του καλυκόσχημου μελαμβαφούς αγγείου
(Π12975).
301. Τμήμα λαβής καλυκωτού κρατήρα (Π12973).
302. Τμήματα από την πήλινη επίπεδη κατασκευή-πυρά.
303. Τμήματα από την πήλινη επίπεδη κατασκευή-πυρά (ΟΜ27).
304. Τμήματα από την πήλινη επίπεδη κατασκευή-πυρά (ΟΜ27).
305. Όστρακα από μελαμβαφή οινοχόη.
306. Μελαμβαφή όστρακα της ΟΜ27.
307. Όστρακα του χείλους και η άλλη λαβή από την κοτύλη (Π12974).
308. Όστρακα από αμφορέα κιτρινόλευκου πηλού.
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309. Τμήμα από κοράλλι και κοχλίας (ΟΜ27Α).
310. Όστρακα της ΟΜ21.
311. Έμβολο αμφορέα (Π12964).
312. Όστρακο από το σώμα και τη βάση αρυβαλοειδούς ληκύθου (Π12965).
313. Όστρακο από το λαιμό μελαμβαφούς ληκύθου (Π12966).
314. Κροκάλα με ίχνη χρήσης-κρούσης (Δ1527).
315. Κροκάλα με ίχνη χρήσης-κρούσης, κάτω όψη (Δ1527).
316. Όστρακα της ΟΜ26.
317. Όστρακο από σκύφο τύπου Α.
318. Τμήμα λαβής μελαμβαφούς κοτύλης-σκύφου.
319. Βάση από άποδη κύλικα (Π12978).
320. Όστρακα της ΟΜ5 και του αμφορέα Π12983.
321. Σχεδιαστική αποκατάσταση του Π12983.
322. Η συγκέντρωση της ΟΜ13.
323. Όστρακο χρηστικού αγγείου από λευκό σχεδόν πηλό.
324. Όστρακο χρηστικού αγγείου από λευκό σχεδόν πηλό (κάτω όψη).
325. Συνανήκοντα όστρακα από κλειστό αγγείο με καταλειφάδες.
326. Όστρακο ηλειακής ληκύθου (Π12960).
327. Ευρήματα από την τομή 30.
328. Βάση μεγάλου μελαμβαφούς ανοιχτού αγγείου (Π12944) και άλλα
όστρακα της τομής 30.
329. Ο κατεστραμμένος κιβωτιόσχημος τάφος της υστερορωμαϊκής
συστάδας Α.
330. Η τετράγωνη οπτόπλινθος του κεραμοσκεπούς τάφου 1.
331. Ο κεραμοσκεπής-καλυβίτης τάφος Τ1 από ΒΑ.
332. Κάτοψη των τάφων 1-4 (από αριστερά προς δεξιά) της συστάδας Α.
333. Ο νεκρός του τάφου Τ1.
334. Κάτοψη του εσωτερικού των τάφων 1-4 (από αριστερά προς δεξιά) της
συστάδας Α και τομή του χτιστού κιβωτιόσχημου Τ3.
335. Ο κεραμοσκεπής-καλυβίτης τάφος Τ2.
336. Όστρακα από το χειροποίητο αγγείο του Τ2.
337. Ο νεκρός του τάφου Τ1.
338. Ο κιβωτιόσχημος τάφος της συστάδας Α (Τ3).
339. Το εσωτερικό του Τ3 από ΝΔ.
340. Τα κτερίσματα του Τ3.
341. Δίωτη χύτρα (Π12771).
342. Τριφυλλόσχημη οινοχόη (Π12772).
343. Μόνωτο κύπελλο (Π12773).
344. Πινάκιο με καταλειφάδες (Π12774).
345. Πινάκιο με καταλειφάδες (Π12775).
346. Άποψη του εσωτερικού του τάφου Τ3.
347. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ4.
348. Ελλιπές κανάτι (Π12776).
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349. Η βάση από το κανάτι Π12776.
350. Το εσωτερικό του Τ4.
351. Πώμα πίθου με αυλακώσεις.
352. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ11.
353. Τάφοι 11 (αριστερά) 13 (μέσον) και 12 (δεξιά). Κάτω αριστερά η β’
στρώση καλυπτήριων του τάφου 12 και κάτω δεξιά η συνέχεια του Τ13
προς ΝΝΔ.
354. Κανθαροειδές χρηστικό αγγείο ή λοπάδιο (Π12797).
355. Οι κεραμοσκεπείς τάφοι 12 και 13.
356. Το εσωτερικό των τάφων 12 & 13.
357. Το εσωτερικό των τάφων 12 & 13.
358. Σπασμένος οξυπύθμενος αμφορέας (Π12986)
359. Σχέδιο του αμφορέα (Π12986).
360. Τα οστά των νεκρών των τάφων 12 & 13.
361. Βαθύ πινάκιο (Π12795).
362. Ο κεραμοσκεπής τάφος Τ14 και υπολείμματα του Τ15.
363. Κάτοψη των τάφων 4 (στρωτήρας) 14 (καλυπτήρες) και 15.
364. Ο σκελετός του Τ14.
365. Ο σκελετός του Τ14 και το αγγείο του Τ15.
366. Το κύπελλο Π12987 όπως βρέθηκε.
367. Το κύπελλο Π12987 μετά τη συγκόλληση.
368. Κάτοψη των δύο τάφων της συστάδας Β.
369. Ο κιβωτιόσχημος Τ5 της συστάδας Β.
370. Λεπτομέρεια του ΝΔ τμήματος του κιβωτιόσχημου τάφου 5.
371. Πινάκιο (Π12778).
372. Πινάκιο (Π12779)
373. Οξυπύθμενη οινοχόη-πρόχους (Π12777).
374. Η πυρά εναγισμού της συστάδας Β.
375. Σχεδιαστική κάτοψη της πυράς εναγισμού της συστάδας Β.
376. Σχεδιαστική αποκατάσταση της χύτρας Π12798.
377. Η χύτρα Π12798.
378. Ανθρώπινα μακρά οστά από την περιοχή ανακομιδής της πυράς
εναγισμού.
379. Χώρος ανακομιδής της πυράς εναγισμού.
380. Τμήματα της πρόχειρης πηλόχτιστης εστίας.
381. Άποψη της πρόχειρης πηλόχτιστης εστίας.
382. Όστρακα από πινάκιο με επίπεδη βάση και κομβίο στο εσωτερικό του.
383. Όστρακα από πινάκιο με ανισομεγέθεις αυλακώσεις.
384. Όστρακα από παχύ τροχήλατο αγγείο.
385. Ο κεραμοσκεπής Τ6 της συστάδας Β.
386. Τα δόντια του νεκρού του Τ6.
387. Βαθύ πινάκιο (Π12780).
388. Λεπτομέρεια του εσωτερικού του τάφου όπου βρέθηκε το πινάκιο.
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389. Θραύσματα μικρού γυάλινου αγγείου (Δ1427).
390. Τμήμα από λίθινο τριβείο.
391. Αγγεία κλασικών χρόνων από το χωριό Μαρινάκι (Αγ. Δημήτριος),
αρχαίας Ήλιδας σύγχρονα με αυτά των Σαβαλίων (Μουσείο Ήλιδας).
392. Πλατιάνα ταφικό μνημείο Α: κρημνισθείσα πρόσοψη.
393. Το ταφικό μνημείο Α της Πλατιάνας από ΒΑ.
394, 395, 396. Λήψεις παλιάς ανασκαφής του ταφικού μνημείου Β στην
Αλίφειρα από Α. Ορλάνδο (δεκαετία του 1930). Απόψεις από Δ και ΒΔ.
397, 398, 399, 400. Απόψεις από ΒΑ, Α, Β και λεπτομέρεια της κρηπίδας του
ίδιου μνημείου μετά την ανασκαφή του 2006.
401. Γαλούπι Ήλιδας, ΒΔ τμήμα του υστερορωμαϊκού κιβωτιόσχημου
τάφου 1.
402. Γαλούπι Ήλιδας, εσωτερικό του υστερορωμαϊκού κιβωτιόσχημου
τάφου 1.
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