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ΤΟΜΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ  
 

 

Διάσπαρτα παρεμφερή όστρακα εντοπίστηκαν και σε βάθος 1-1,2 μ. σε 

μικρές τομές Α και Δ της συστάδας Γ και του οστρακοσωρού (ΟΜ31). 

Πρόκειται ως επί το πλείστον για φθαρμένα θραύσματα κεραμίδων, 

φθαρμένα όστρακα από μεγάλα χρηστικά αγγεία και χύτρες, πολλά 

μελαμβαφή ως επί το πλείστον από κύλικες, όπως λαβή μελαμβαφούς 

κύλικας από κεραμιδί ανοιχτόχρωμο ροδίζων πηλό (Munsel 2,5YR8/4) και 

τμήμα πηνίου όπως και όστρακο με τραχύ εσωτερικό ίσως από κυψέλη. Η 

κατάσταση διατήρησής τους μαρτυρεί ότι η περιοχή στην οποία βρέθηκαν, 

στις παρυφές της συστάδας ανήκε ίσως σε δρόμο ή μονοπάτι που 

διερχόταν του σημείου αυτού. 

Σε απόσταση 15,5 μ. από το νοτιότερο άκρο της συστάδας Γ και σε 

βάθος 1,20 μ. επί της άμμου βρέθηκαν όστρακο από μελαμβαφές λυχνάρι 

και φθαρμένο όστρακο από το κάτω μέρος από λήκυθο του 5ου αι. π.Χ. 

Επίσης αρκετά όστρακα από χρηστικά άβαφα αγγεία, ως επί το πλείστον 

από χύτρες, ορισμένα από αγγεία πόσης με αραιό εξίτηλο γάνωμα με 

πορτοκαλόχρωμο πηλό (Munsel 7,5YR8/6=reddish yellow) και κάποια με 

καλύτερο στιλπνότερο βερνίκι και ροδόχρου πηλό (Munsel 5YR8/4=pink). 

Επίσης ένας κοχλίας και θραύσμα κεραμίδας με γάνωμα. 

Παρεμφερής κεραμική προέκυψε στην τομή 30, εντός του 153α και 

περίπου 40 μ. ΝΔ της συστάδας Γ, όπου σε βάθος 0,6-1,10 μ, εντοπίστηκαν 

όστρακα από λύχνους και ληκύθους κλασικής εποχής, όπως και χερσαίοι 

κοχλίες. Σε βάθος 1-1,20 μ. προήλθαν θραύσματα από κεραμίδες, 

κροκάλα, κοχλίας, αχιβάδες, λίγα λεπτότερα μελαμβαφή όστρακα (ΕΙΚ. 

327), εκ των οποίων βαθμιδωτή βάση μεγάλου μελαμβαφούς ανοιχτού 

αγγείου (Π12944, ΕΙΚ. 11 & 328, πάνω αριστερά), προφανώς κρατήρα του 

500 π.Χ. (Sparkes & Talcott 1970, 240, εικ. 20, αρ. 55), όστρακα από σκύφο με 

καστανό κάπως θαμπό γάνωμα εξαιρετικής ποιότητας, λαιμός 

ερυθροβαφούς οινοχόης και τμήμα χείλους από άλλη άβαφη. 

Σε απόσταση π. 20-30 μ. και σε βάθος 1 μ. βρέθηκαν όστρακα από 

μεγάλα αγγεία ως επί το πλείστον άβαφα και ορισμένα με αραιό γάνωμα, 

προφανώς ανοιχτά με ευρύτερο χείλος. Σε βάθος 1,10 μ. βρέθηκαν 4 

όστρακα από μεγάλα φθαρμένα χρηστικά αγγεία, εκ των οποίων τα δύο 

από ροδόχρου πηλό πιο λεπτότεχνα. Το ένα ήταν δισκοειδή βάση από 

πορτοκαλόχρωμο πηλό. 
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Εικόνα 327. Ευρήματα από την τομή 30. 

 

 
Εικόνα 328. Βάση μεγάλου μελαμβαφούς ανοιχτού αγγείου (Π12944) και άλλα όστρακα της τομής 30. 

Κοντινή προς την Τ30 τομή, κατά μήκος και προς τα ΒΔ του 

κιβωτιόσχημου Τ5 της υστερορρωμαϊκής συστάδας Β, σε βάθος 0,3 μ. εντός 

του αμμώδους χώματος, έδωσε μια ερυθροβαφή λαβή κύλικας από 

πορτοκαλόχρου πηλό. 

Κατά τη διάνοιξη της τομής 6, στην προέκταση προς ΒΔ του 

προαναφερόμενου κιβωτιόσχημου τάφου 5 εντός του 153α, βρέθηκε 

όστρακο από τη λαβή κύλικας αρχαϊκών ή κλασικών χρόνων σε βάθος 0,3 

μ. από την επιφάνεια και εντός του αμμώδους χώματος. 
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Κατά τη διάνοιξη της δοκιμαστικής τομής 27 στο υπ’ αρ. 154 

αγροτεμάχιο, περίπου 120 μ ΝΝΑ. της τομής 11, 100 μ. ΝΝΔ της συστάδας 

Γ και 60 μ. ΑΝΑ της συστάδας Α, περισυλλέγησαν περίπου 30 όστρακα εκ 

των οποίων τα ¾ από κεραμίδες και τα υπόλοιπα από χρηστικά αγγεία 

μεγάλου μεγέθους, εκ των οποίων τα χαρακτηριστικότερα 4 ανήκουν σε 

λαβή αμφορέα, χείλος λοπάδος και δύο αδιάγνωστα, σχετικά μεγάλα 

όστρακα ίσως, από οινοχόες, πιθανώς του 5ου αι. π.Χ. Επίσης στην 

ευρύτερη περιοχή των τάφων της συστάδας Γ και κατά μήκος της ΝΔ 

μελλοντικής κάλυψης δηλ. π. 50 μ. ΝΝΑ (μέσο τμήμα τομής 13) βρέθηκαν 

επτά φθαρμένα όστρακα εκ των οποίων δύο μικρά αποστρογγυλεμένα, το 

ένα από κεραμίδα, μια λαβή χρηστικού αγγείου από καστανέρυθρο πηλό 

με εγκλείσματα, ίσως χύτρα, δύο όστρακα από πορτοκαλέρυθρο πηλό 

(Munsel 5YR7/8=reddish yellow) με λεπτότερα εγκλείσματα από χύτρα και 

ένα αβαφές ή φθαρμένο πιο κιτρινωπό (Munsel 7,5YR8/6=reddish yellow) 

δηλ. από τον τύπο πηλού που προσιδιάζει στην κεραμική από την Τομή 11 

και 30, όπως και των νεκροδείπνων της συστάδας Γ.  
 


