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Ευχαριστίες
Τις θερµότερες ευχαριστίες µου οφείλω στον Γιάννη Λώλο, ο οποίος µου
εµπιστεύτηκε το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Ο ίδιος υπήρξε υποστηρικτικός και πάντα πρόθυµος να µε βοηθήσει σε οποιοδήποτε ζήτηµα
ανέκυπτε κατά την πορεία της έρευνας. Ακόµη µου παρείχε πρόσβαση στα αδηµοσίευτα
κείµενα των συνεργατών του από την εντατική έρευνα επιφανείας στο πλάτωµα, τα οποία
αποτελέσαν το βασικό οδηγό της ταύτισης και χρονολόγησης της τοπικής κεραµικής. Πάνω
απ’ όλα τον ευχαριστώ για την θετική του σκέψη και την αισιοδοξία ότι στο τέλος όλα θα
πάνε καλά.
Ευχαριστίες οφείλω και στον Δηµήτρη Παλαιοθόδωρο για τις χρήσιµες και καίριες
συµβουλές του σε κρίσιµες στιγµές για την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγγραφή της
παρούσας εργασίας, αλλά και για την κατανόηση της δυσκολίας του εγχειρήµατος.
Ιδιαιτέρως ευγνώµων είµαι στον Scott Gallimore, ο οποίος µελετά την κεραµική των
ρωµαϊκών χρόνων της ανασκαφής που διεξάγεται υπό την διεύθυνση του Γιάννη Λώλου στην
Αγορά της Σικυώνας. Ο ίδιος µε εισήγαγε σ’ ένα µέχρι τότε άγνωστο πεδίο, αυτό της µελέτης
της κεραµικής των ρωµαϊκών χρόνων. Η συµµετοχή µου στην µελέτη του υλικού της
προαναφερθείσας ανασκαφικής έρευνας υπήρξε µείζονος σηµασίας για την οργάνωση της
µελέτης του υλικού της παρούσας εργασίας. Ο ίδιος υπήρξε πάντα πρόθυµος να λύσει
οποιαδήποτε από τις απορίες µου και ακό µη να µε βοηθήσει στην ταύτιση αρκετών εκ των
σχηµάτων του καταλόγου. Το ενδιαφέρον του ήταν διαρκές και ειλικρινές.
Ευχαριστίες οφείλω και στην Sarah James, η οποία µελετά το υλικό της ελληνιστικής
περιόδου στην ίδια ανασκαφική έρευνα. Το διάστηµα που βρέθηκα στη Σικυώνα δεν είχα την
τύχη να εργαστώ µαζί της. Ωστόσο, τις φορές που βρεθήκαµε στον ίδιο χώρο οι
παρατηρήσεις της ήταν σηµαντικές για την κατανόηση της κεραµικής της ελληνιστικής
περιόδου στο πλάτωµα. Σηµαντικότερη ήταν η

παραχώρησή της προς εµένα του

αδηµοσίευτου τότε τόµου που αφορά την κεραµική των ελληνιστικών χρόνων από τη
Κόρινθο, ο οποίος υπήρξε ο βασικός οδηγός για την ταύτιση και την χρονολόγηση των
σχηµάτων αυτής της περιόδου από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη.
Θερµές ευχαριστίες οφείλω στην προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Παναγιώτα Κασίµη, η οποία επέτρεψε την χρήση της αποθήκης που εργάστηκα σε ώρες
εκτός ωραρίου, αλλά και σε µη εργάσιµες ηµέρες. Σε αυτό το σηµείο οφείλω να ευχαριστήσω
του φύλακες του µουσείου της Αρχαίας Σικυώνας, Βίκυ Σαλδάρη, Χρήστο Δαµατόπουλο και
Χρήστο Κουΐνη, µε τους οποίους είχα άριστη συνεργασία το διάστηµα που εργάστηκα στην
αποθήκη. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παπαθανασίου, ο οποίος υπήρξε
πάντα πρόθυµος να επιλύσει διάφορα προβλήµατα κατά την πορεία της έρευνας.
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Ευχαριστίες οφείλω στους Ανδρέα Ρότσιο και Αλέκο Σαρανταυγά, οι οποίοι
εργάζονται ως εργατοτεχνίτες στην ανασκαφική έρευνα της Αγοράς και οι οποίοι µε
βοήθησαν σε ζητήµατα πρακτικής φύσεως και ταυτόχρονα µε καλωσόρισαν σ’ ένα άγνωστο
τότε περιβάλλον.
Ευχαριστίες οφείλω και στον Δήµο Κιάτου, ο οποίος επέτρεψε την διαµονή µου στο
κέντρο έρευνας της Αρχαίας Σικυώνας, το οποίο χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της παραπάνω
ανασκαφικής έρευνας. Ακόµη θερµές ευχαριστίες οφείλω στις οικογένειες Θανάση και
Κώστα Τσαπαρλή, Χριστίνας Τσιφτσή και Χαράς Τσιφτσή, τα µέλη των οποίων µε
καλωσόρισαν στην γειτονιά τους και µε συντρόφευσαν σε όλη την διάρκεια της παραµονής
µου στη Σικυώνα.
Ευχαριστώ θερµά την Αµαλία Σιάτου, υπεύθυνη της συντήρησης των αντικειµένων
στην ανασκαφική έρευνα της Αγοράς και την Βαΐτσα Μακρέσια φοιτήτρια της
αρχιτεκτονικής, η

οποία συ µµετέχει στο ίδιο ανασκαφικό πρόγραµµα, για την ηθική

συµπαράστασή τους και την βοήθειά τους σε πρακτικά ζητήµατα, αλλά και την Ευαγγελία
Μακρή και Ελένη Παπαδηµητρίου, οι οποίες συµµετέχουν στο ίδιο πρόγραµµα, για την
υποστήριξή τους.
Τις θερµότερες ευχαριστίες µου οφείλω στις Ιωάννα Ζγουλέτα και Ε µµανουέλα
Μπουζή για την υποστήριξη και την ηθική συµπαράστασή τους σε όλη την διαδροµή του
µεταπτυχιακού προγράµµατος και ειδικότερα στην τελική του φάση. Μαζί τους µοιράστηκα
κοινές ανησυχίες και άγχη, αλλά και στιγµές καλής διάθεσης και χαλάρωσης. Ειδικότερα για
τις τελευταίες τις ευχαριστώ διπλά.
Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω τον Διονύση Φατούρο για την ψηφιακή εκδοχή των
σχεδίων του καταλόγου, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα, στο οποίο είχε
ιδιαιτέρως µεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά παρά ταύτα κατάφερε να ανταπεξέλθει.
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Εισαγωγή
Το θέµα της εργασίας µου είναι η µελέτη µίας σωστικής ανασκαφής που
διεξήχθη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας στο πλάτωµα της αρχαίας
Σικυώνας και συγκεκριµένα εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας Πιπεράκη, κατά το 2006. Η
επιλογή της συγκεκριµένης ανασκαφής για µελέτη έγινε εξαιτίας της θέσης της, στα
νοτιοανατολικά της αρχαίας αγοράς και σε περιοχή άγνωστη από στρωµατογραφικής
απόψεως, αλλά και του όγκου και της ποικιλίας των ευρηµάτων. Η αναγνώριση,
ταξινόµηση και εν συνεχεία η χρονολόγησή των ευρηµάτων ήταν το πρωταρχικό µου
µέληµα κατά την διάρκεια της πολύµηνης επιτόπιας εργασίας µου. Πέραν της
πρωτογενούς αναγνώρισης και χρονολόγησης του υλικού, στόχος της εργασίας µου
ήταν η ερµηνευτική προσέγγισή του, τόσο ως προϊόν ενός ανασκαφικού πλαισίου ή
περιβάλλοντος, όσο και ως αυτόνοµη µονάδα, η οποία φέρει πληροφορίες χρήσιµες
για την κατανόηση της ανθρώπινης δράσης σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο.
Το υλικό του οικοπέδου Πιπεράκη χρησιµοποιήθηκε ως µέσον για την
κατανόηση και την αποσαφήνιση των βασικών χαρακτηριστικών της κεραµικής
παραγωγής που έλαβε χώρα στο πλάτωµα της Σικυώνας κατά τη διάρκεια της
ελληνιστικής και των αρχών της ρωµαϊκής περιόδου, αλλά και των εµπορικών
σχέσεων της πόλης µε θέσεις εκτός αυτής. Ο καταγεγραµµένος ιστορικός βίος της
χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο της ερµηνευτικής προσέγγισης του υλικού, το οποίο
εντάχθηκε στο ιστορικό του πλαίσιο.
Βοηθητικά στην δ ιεξαγωγή της µελέτης υπήρξαν τα πορίσµατα της
επιφανειακής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο πλάτωµα το διάστηµα µεταξύ 2004
και 2009 υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Λώλου και άλλων πέντε σωστικών
ανασκαφών, το υλικό των οποίων µελετήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Αυτά
χρησιµοποιήθηκαν ως βασικός οδηγός για την ταύτιση και την χρονολόγηση της
τοπικής κεραµικής, αλλά και ως µέτρο σύγκρισης µε το υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη. Το δηµοσιευµένο υλικό της Κορίνθου ήταν σαφώς το ίδιο χρήσιµο, όπως
και οι δηµοσιεύσεις από την Αγορά των Αθηνών και άλλων ανεσκαµµένων θέσεων
από την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου.
Η µελέτη διήρκησε 19 µήνες, όπου και παρέµεινα στο Βασιλικό και
εργάστηκα στην αποθήκη που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της ανασκαφικής έρευνας
στην Αγορά της Σικυώνας υπό την διεύθυνση του Γιάννη Λώλου. Κατά την διάρκεια
αυτών των µηνών αφού πλύθηκε η κεραµική, στην συνέχεια ταξινοµήθηκε στις

8
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

τέσσερεις

βασικές

κατηγορίες

που

διαµορφώθηκαν,

καταµετρήθηκε,

φωτογραφήθηκε, ενώ καταγράφηκαν όλες οι πληροφορίες που κρίθηκαν απαραίτητες
για την περαιτέρω επεξεργασία της και εν συνεχεία χρονολογήθηκε. Κατόπιν
καταρτίστηκε ο κατάλογος, για τον οποίο επιλέχθηκαν τα καλύτερα διατηρηµένα
αντικείµενα της εκάστοτε κατηγορίας, αλλά και τα αντιπροσωπευτικότερα των
σχηµάτων. Στην συνέχεια τα αντικείµενα του καταλόγου σ χεδιάστηκαν και
φωτογραφήθηκαν. Ακολούθησε η συγγραφή του κειµένου, όπου παρουσιάζεται το
υλικό και επιχειρείται η ερµηνεία του και η αναγωγή του στον ιστορικό βίο της
πόλης, ενώ διατυπώθηκαν ορισµένα συµπεράσµατα αναφορικά µε τον χώρο, από τον
οποίο προήλθε.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται γενικές πληροφορίες για την θέση, το ιστορικό
της πλαίσιο, αλλά και το ιστορικό της έρευνας σε αυτή. Στην συνέχεια γίνεται η
περιγραφή του χώρου και των στρωµάτων, από τα ο ποία προήλθε το υλικό, ενώ
διατυπώνονται συµπεράσµατα, αναφορικά µε το είδος της χρήσης του χώρου και τις
διαφορετικές χρονικές φάσεις του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχήµατα
που αναγνωρίστηκαν και εντάχθηκαν στον κατάλογο, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο
γίνεται συζήτηση αναφορικά µε την κεραµική που αναγνωρίστηκε, στο οποίο
διατυπώνονται περαιτέρω ερµηνευτικές προτάσεις. Κατόπιν ακολουθεί ο επίλογος.
Σε παράρτηµα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στρώµατα της ανασκαφής µε τα
ευρήµατά τους.
Ευελπιστώ ότι η παρούσα εργασία συµβάλει στην περαιτέρω κατανόηση της
ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλάτωµα κατά την διάρκεια της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου, αποτελώντας τµήµα της προσπάθειας που επιχειρείται για
πάνω από ένα αιώνα.
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1. Η Σικυώνα
1.1 Η Θέση

Η ελληνιστική Σικυώνα εµπίπτει στα γεωγραφικά όρια του σηµερινού
οικισµού του Βασιλικού (που πλέον έχει µετονοµαστεί σε ‘Αρχαία Σικυώνα’) στο
νοµό Κορινθίας. Πρόκειται για την πόλη που επανίδρυσε το 303 π.Χ ο Δηµήτριος
Πολιορκητής στο πλάτωµα που ορθώνεται δυτικά-νοτιοδυτικά της ακτογραµµής του
κορινθιακού κόλπου, 3,5 χλµ. ΝΔ του Κιάτου, 1 αφού προηγουµένως κατέστρεψε
τµήµα της αρχαιότερης, παράκτιας πόλης.2 Το πλάτωµα, το οποίο έχει έκταση 2270
στρεµµάτων, αποτελούσε την ακρόπολη της παράκτιας πόλης κατά τους αρχαϊκούς
και κλασικούς χρόνους. 3 Η επιλογή της νέας θέσης δεν ήταν τυχαία, καθώς αυτή
παρουσίαζε σαφή υπεροχή έναντι της παλαιότερης σε γεωστρατηγικό επίπεδο,
αποτελώντας µία φυσικά οχυρωµένη θέση µε απόκρηµνες πλαγιές και άφθονα νερά,4
η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω µε οχυρωµατικά έργα.5 Η θέση της πόλης που ένωνε
την Δύση µε την Ανατολή, αλλά και τον Βορρά µε τον Νότο6 σε συνδυασµό µε την
αµυντική υπεροχή της, ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες που έδωσαν ώθηση στην
Σικυώνα να έρθει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής της Πελοποννήσου και εν γένει
του ελλαδικού χώρου σχεδόν καθόλη την διάρκεια της ελληνιστικής και στις αρχές
της ρωµαϊκής περιόδου. 7 Μία σειρά γεγονότων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό της πόλης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται πολιτικές και κοινωνικές
αναταραχές, πόλεµοι και συµµαχίες αντίστοιχα καθόρισαν την πολιτική και
κοινωνική ζωή της, µε κάποια από αυτά να είναι καθοριστικής σηµασίας τόσο για την
άνοδο όσο και την κάθοδό της.

1

Η πόλη ιδρύθηκε την γεωµετρική περίοδο στην παράκτια πεδιάδα του κ ορινθιακού κόλπου και
αποτέλεσε λαµπρό καλλιτεχνικό κέντρο. Για την ιστορία της πόλης τις συγκεκριµένες περιόδους βλ.
Scalet 1928, 49-73, Griffin 1982, 49-59.
2
Διοδ. 20.102.2-4, Lolos 2011, 72.
3
Ειδικότερα για την τοπογραφία της αρχαίας Σικυώνας βλεπε. Lolos 2011, 7-28 και Lolos (υπό
έκδοση), 1-4.
4
Λώλος και Σαρρής 2011, 139, Lolos (υπό έκδοση), 1.
5
Το 168/167 π.Χ Ο Αιµίλιος Παύλος επισκέφτηκε την Σικυώνα και εντυπωσιάστηκε από την οχύρωσή
της. Λιβ.44.6.3 και 44.8.8, Trainor & Stone 2012, 98.
6
Trainor - Stone 2012, 98-99.
7
Για την ιστορία της πόλης κατά τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους βλ. Scalet 1928, 78-93,
Griffin 1982, 75-91, Lolos 2011, 70-80 και Lolos (υπό έκδοση), 1-4.
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1.2 Το ιστορικό πλαίσιο
Μετά την επανίδρυση της πόλης από τον Δηµήτριο Πολιορκητή, ορόσηµο
στην ιστορία της Σικυώνας του 3ου αι. π.Χ αποτελεί η εκθρόνιση του τύραννου
Νικοκλή και η κατάληψη της εξουσίας από τον Άρατο το 251 π.Χ.8 Ο ίδιος ηγήθηκε
της Αχαϊκής Συµπολιτείας µέχρι το τέλος της ζωής του, καθιστώντας την µοίρα της
πόλης άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτήν της συµπολιτείας για ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα ακόµα και µετά τον θάνατό του.

9

Η συνθήκη αυτή ήταν αρκετά

ευµετάβλητη από τα µέσα του 2ου αι. π.Χ και εξής, µε την Σικυώνα να αναπτύσσει
έντονη διπλωµατική δραστηριότητα µε την Ρώµη, θέτοντας τα θεµέλια µίας
αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο πόλεων. 10 Προϊόν αυτής της
συµµαχίας ήταν η παραχώρηση από την Ρώµη στην Σικυώνα του µεγαλύτερου
τµήµατος της παράκτιας πεδιάδας του κορινθιακού κόλπου11 και η διοργάνωση των
Ισθµίων αγώνων αµέσως µετά την καταστροφή της Κορίνθου το 146 π.Χ. Η Σικυώνα
από τα µέσα του 2ου αι. π.Χ αποτέλεσε την µεγαλύτερη δύναµη της ευρύτερης
περιοχής, συνθήκη, η οποία σταµάτησε να υφίσταται έναν αιώνα αργότερα, όταν στα
τέλη του 1ου αι. π.Χ (44 π.Χ) η Κόρινθος επανιδρύθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα και
µετεξελίχθηκε σε κέντρο της ρωµαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. 12

Η εικόνα της

Σικυώνας στο πέρασµα της επόµενης χιλιετίας είναι αρκετά θολή, δεδοµένου, ότι οι
πληροφορίες που έχουµε στην διάθεσή µας είναι εξαιρετικά αποσπασµατικές. 13 Ο
Παυσανίας αναφέρει για αυτήν, ότι ένας καταστροφικός σεισµός ερήµωσε την πόλη
τον 2ο αι. µ.Χ, 14 ενώ ο ίδιος σε άλλο χωρίο µας πληροφορεί, ότι η Σικυώνα
συµµετείχε δια µέσου ενός εκπροσώπου στο Αµφικτυονικό Συνέδριο, το οποίο είναι
δηλωτικό του κύρους της.15 Σύµφωνα µε τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο

8

Για τον βίο και την δράση του Αράτου βλ. Walbank 1933.
Η επιλογή στρατοπέδου κατά την διάρκεια των δύο µακεδονικών πολέµων, στο πλαίσιο της ενεργού
δράσης της Σικυώνας στην Αχαϊκή συµπολιτεία, είναι ενδεικτική. Στον Α´ Μακεδονικό πόλεµο το 209
π.Χ αντιτάχθηκε στους Ρ ωµαίους (Λίβ. 27.31-33), µε τους οποίους, όµως, συµµάχησε κατά την
διάρκεια του Β´Μακεδονικού πολέµου το 200 - 197 π.Χ (Λίβ. 32).
10
Ενδεικτικό της συνεργασίας των δύο πόλεων είναι η ανάθεση από την ρωµαϊκή σύγκλητο στην
Σικυώνα το 156 π.Χ να διαιτητεύσει µεταξύ Ωρωπού και Αθήνας. Παυσ. 7.4-5, Griffin 1982, 87,
Trainor & Stone 2012, 98.
11
Δεν είναι γνωστό αν η περιοχή παραχωρήθηκε καθολοκληρίαν στην Σικυώνα και επιπροσθέτως, αν
η περιοχή παραχωρήθηκε ή απλώς ενοικιάστηκε από την ρωµαϊκή σύγκλητο στην πόλη της Σικυώνας.
Σχετικά βλ. Lolos 2011, 77, Λυκούδη 2013, 15.
12
Lolos (υπό έκδοση), 3.
13
Lolos (υπό έκδοση), 3.
14
Παυσ. 2.7.1.
15
Παυσ. 10.8.5, Lolos 2011, 80, Λυκούδη 2013, 17.
9
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πλάτωµα από τις αρχές του 20ου αι. µέχρι σήµερα, αυτό κατοικήθηκε σαφώς σε όλη
την διάρκεια των ρωµαϊκών χρόνων µέχρι και τον 6ο αι. µ.Χ.16 Η εντατική έρευνα
επιφανείας που δ ιεξήχθη στο πλάτωµα υπό την διεύθυνση του Γ. Λώλου έδωσε
πληροφορίες για την κατοίκηση ή µη του πλατώµατος κατά την βυζαντινή και
µεταβυζαντινή περίοδο, διάστηµα κατά το οποίο η πόλη δεν κατάφερε να ανακτήσει
την δύναµη και τον ηγετικό ρόλο του παρελθόντος, αποτελώντας κοµµάτι της
περιφέρειας του εκάστοτε κατακτητή.17
1.3 Το ιστορικό της έρευνας στο πλάτωµα
Το πλάτωµα της Σικυώνας διερευνάται συστηµατικά από τα τέλη του 19ου αι.
µέχρι και σήµερα.

18

Οι πρώτες έρευνες πραγµατοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της

Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών από το 1886 έως το 1898 και
επικεντρώθηκαν στο θέατρο της πόλης βορειοδυτικά της αγοράς.19 Η ανάδειξη των
µνηµείων της αγοράς της ελληνιστικής Σικυώνας ήταν ο στόχος των ανασκαφών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 20ου αι. από την εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία, 20 οι οποίες έφεραν στο φως έναν ναό, µία παλαίστρα, το
βουλευτήριο, µία στοά και το κοίλο του θεάτρου εκτός της αγοράς.21 Ο δηµόσιος βίος
µέσα από την µνηµειακή αρχιτεκτονική αποτέλεσε το επίκεντρο των πρώτων
ανασκαφών, αποκλείοντας εξ ολοκλήρου τον ιδιωτικό και την οικιστική οργάνωση
της ελληνιστικής Σικυώνας, ακολουθώντας τα βήµατα των περισσότερων ιστορικών
και περιηγητών της αρχαιότητας, µεταξύ των οποίων και ο Παυσανίας.22
Οι πρώτες ανασκαφές στην πραγµατικότητα αποτέλεσαν αποχωµατώσεις,
χωρίς την περισυλλογή κεραµικής και άλλων αντικείµενων, η οποία συνιστά πάγια
πρακτική της έρευνας πεδίου, αποκόπτοντας µε αυτόν τον τρόπο τα µνηµεία από το
γενικότερο πλαίσιο (context) του ιστορικού βίου της πόλης. Η αντιµετώπιση αυτή
16

Δύο βασιλικές ανεγέρθησαν κατά την πρώϊµη βυζαντινή περίοδο στην περιοχή της Αγοράς. Η µία εξ
αυτών εντοπίστηκε µε γεωφυσική έρευνα. Λώλος και Σαρρής 2011, 150-151
17
Για την ιστορία της πόλεως µετά τους ρωµαϊκούς χρόνους βλ. Lolos 2011, 81-91, Lolos (υπό
έκοση), 3-4.
18
Περιηγητές και χαρτογράφοι είχαν επισκεφτεί την περιοχή ήδη από τα τέλη του 18ου και τις αρχές
του 19ου αι. παρά τον βαθµό δυσκολίας στην προσέγγισή της. Σχετικά µε βιβλιογραφία βλ. Lolos 2011,
5-6.
19
Για το ιστορικό της συγκεκριµένης έρευνας µε βιβλιογραφία βλ. Lolos (υπό έκδοση), 8-9.
20
Για το ιστορικό αυτών των ερευνών και την βιβλιογραφία βλ. Lolos 2011, 279 - 282, Λώλος &
Σαρρής 2011, 139 - 140, Λυκούδη 2013, 21-23, Lolos (υπό έκδοση), 8-11.
21
Για τα αρχαιολογικά δεδοµένα στο πλάτωµα βλ. Φαράκλας 1971, 42-61, Griffin 1982, 6-15, Lolos
2011, 274-286, Λώλος & Σαρρής 2011, 141-151.
22
Lolos (υπό έκδοση), 12.
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φαίνεται ότι άλλαξέ στα τέλη του 20ου και των αρχών του 21ου αι. Μία σειρά
σωστικών ανασκαφών πραγµατοποιήθηκαν στο πλάτωµα από το 1975 και εξής
παράλληλα µε την άνθιση της οικοδοµικής δραστηριότητας στην περιοχή. Αυτές
πραγµατοποιήθηκαν εκτός του αρχαιολογικού χώρου, τον οποίο καταλαµβάνει η
αγορά, ήτοι εκτός της σφαίρας του δηµόσιου βίου της π όλης. Η επιλογή της θέσης
της εκάστοτε ανασκαφής, όπως ήταν φυσικό δεν γινόταν µε αρχαιολογικά κριτήρια,
γεγονός που εξηγεί γιατί δεν έχει ανασκαφεί ολοκληρωτικά µία οικία ή κάποιος
χώρος µε βιοτεχνικό ή άλλο χαρακτήρα. 23 Παρά ταύτα αυτή ήταν η πρώτη
οργανωµένη προσπάθεια καταγραφής και ανάκτησης κάθε πληροφορίας που µπορεί
να δώσει η έρευνα πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διενέργεια της
εντατικής έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα της Σικυώνας,24 υπό την διέυθυνση του
Γ. Λώλου, το διάστηµα µεταξύ του 2004 και του 2009.25 Συνολικά ερευνήθηκε το
40% του αστικού χώρου, το οποίο σε αριθµούς µεταφράζεται σε περίπου 1000
στρέµµατα, ενώ περισσότερα από 400 στρέµµατα ερευνήθηκαν µέσω γεωφυσικών
µεθόδων. Στόχος της έρευνας ήταν η ανίχνευση και χαρτογράφηση της ανθρώπινης
παρουσίας στο πλάτωµα διαχρονικά.26 Ως προς τους ιστορικούς χρόνους η έρευνα
επεκτάθηκε και εκτός του αστικού κέντρου, 27 αλλά πάντα εντός των τειχών της
πόλης, επιχειρώντας την άντληση πληροφοριών όχι µόνο αναφορικά µε τον δηµόσιο
βίο της, αλλά και µε τον ιδιωτικό. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και η µελέτη
υλικού από πέντε σωστικές ανασκαφές που διενεργήθησαν στο πλάτωµα κατά το
παρελθόν από την ΛΖ´ ΕΠΚΑ, αντιπαραβάλλοντας τα ευρήµατα από την έρευνα
επιφανείας µε αυτά από στρωµατογραφηµένες αποθέσεις.28

23

Σχετικά βλ. Lolos (υπό έκδοση), 11-12.
Προηγουµένως είχε προηγηθεί εκτεταµένη έρευνα επιφανείας στο πλάτωµα, το διάστηµα 2000 –
2002 µε στόχο την διερεύνηση ζητηµάτων αναφορικά µε την κατοίκηση και την ανθρώπινη δράση
διαχρονικά στην ύπαιθρο της Σικυώνας, Lolos 2011.
25
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ΛΖ´ΕΠΚΑ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών και το πανεπιστήµιο του York.
26
Lolos (υπό έκδοση), 12-15.
27
Η αγορά της πόλης συνέχισε να ανασκάπτεται, υπό νέα διεύθυνση, αυτή του Γ. Λώλου, η οποία
ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζει µέχρι σήµερα, µε το υλικό να είναι υπό µελέτη.
28
Lolos (υπό έκδοση), 15.
24

13
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

2. Η ανασκαφή στο οικόπεδο Πιπεράκη
2.1 Ο χώρος Πιν. 6-7
Το οικόπεδο φερόµενης ιδιοκτησίας Εµµ. Πιπεράκη και Φωτ. Πανουργιά
βρίσκεται στην θέση «Κοκκινιά», δυτικά του σηµερινού οικισµού και ΝΑ της
αρχαίας αγοράς. Στο οικόπεδο διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, η οποία διήρκησε
73 εργάσιµες ηµέρες, από 11/7/2006 έως 3/11/2006. Προηγουµένως στον χώρο είχαν
διανοιχτεί δοκιµαστικές τοµές, κατόπιν αιτήµατος για άδεια οικοδοµήσεως. Η
ανασκαφή πραγµατοποιήθηκε εντός του οικοδοµήσιµου χώρου, ο

οποίος είχε

ακανόνιστο σχήµα µε τις εξής διαστάσεις: Βόρεια Πλευρά: 11,54µ, Νότια πλευρά:
10µ, Ανατολική Πλευρά: 11,70µ, Δυτική Πλευρά: 10,95µ. Ο χώρος διαιρέθηκε σε
τρία µέρη, τα οποία συνέστησαν τρεις διαφορετικές τοµές. Στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας µελετήθηκε το υλικό των δύο τοµών και συγκεκριµένα των τοµών Α και Β.
Η τοµή Α συνέστησε το νότιο τµήµα του οικοδοµήσιµου χώρου και είχε τις εξής
διαστάσεις: 4,70 (A-Δ) x 5,35 (B-N). Η δυτική παρειά της αποτέλεσε το ανατολικό
όριο της δοκιµαστικής τοµής 1, διαστάσεων 7,60 (Β-Ν) x 1,50 (Δ-Α) που
διενεργήθηκε πριν την έναρξη των εργασιών και η οποία σε αυτό το σηµείο ορίζει το
δυτικό όριο του οικοδοµήσιµου χώρου. Το τετράγωνο Β ορίστηκε στο δυτικό τµήµα
του χώρου και είχε διαστάσεις: 5,50 (N-B) x 5 (Α-Δ). Τα βόρεια τµήµατα των
δοκιµαστικών τοµών 1 και 2 εισχωρούσαν εντός των ορίων της τοµής, οι οποίες
µεταξύ τους είχαν απόσταση 2, 90µ στον άξονα Δ-Α. Το ΝΑ όριο του τετραγώνου Β
συνέπιπτε µε το ΒΔ όριο της τοµής Α.
2.2 Το σύστηµα καταγραφής και ταξινόµησης του υλικού
Η ανασκαφή ακολούθησε στρωµατογραφική µέθοδο. Τα στρώµατα
καθορίζονταν από την ανασκαφέα βάσει των χαρακτηριστικών των επιχώσεων εντός
των τοµών, ή την παρατήρηση άλλων διαφοροποιήσεων, κυρίως ως προς την
συγκέντρωση του υλικού. Αυτά έλαβαν αρίθµηση κατ’ αύξοντα αριθµό, όπως και οι
στρώσεις, οι οποίες έλαβαν ενιαία αρίθµηση από το ανώτερο έως το κατώτερο βάθος
της τοµής ανεξαρτήτως των στρωµάτων στα οποία ανήκαν. Εάν σε µία στρώση
παρατηρούνταν διαφοροποίηση στην επίχωση, άλλαζε η αρίθµηση του στρώµατος
και όχι της στρώσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα συνιστούν τα στρώµατα 3 και 4
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της τοµής Α, στα οποία από την 10η στρώση και εξής παρατηρήθηκε διαφοροποίηση
στην επίχωση. Ως εκ τούτου διαµορφώθηκαν σύνολα ευρηµάτων, τα οποία είχαν την
ένδειξη 3.10 και 4.10 αντίστοιχα.
Η ανασκαφέας έδωσε έµφαση στην µέθοδο της περισυλλογής των ευρηµάτων
και σε µεγάλο βαθµό αυτά περισυλλέχτηκαν µε ιδιαίτερη προσοχή και σε άµεση
συνάφεια µε τα στρώµατα, από τα οποία προήλθαν. Ωστόσο, από το ηµερολόγιο
έλειψαν οι συσχετισµοί αναφορικά µε τις επιχώσεις και τα σταθερά ευρήµατα και
ειδικότερα ανάµεσα στον αποθέτη και τους δύο λαξευµένους λίθους που
εντοπίστηκαν εντός της τοµής Β , αλλά και παρατηρήσεις ως προς την πιθανή
διαµόρφωση χώρων, οι οποίες θα ήταν πολύ χρήσιµες για την µελέτη του υλικού,
ιδιαιτέρως εάν η περισυλλογή της κεραµικής είχε πραγµατοποιηθεί και µε βάσει αυτή
την παράµετρο. Κατά την ανάγνωση του ηµερολογίου υπήρξαν φορές που δεν
µπόρεσα να καταλάβω από ποιό σηµείο των τοµών έγινε η περισυλλογή της
κεραµικής και ειδικότερα σε σχέση µε τα σταθερά ευρήµατα. Η ο µοιοµορφία των
χωµάτων αρκετές φορές απέτρεψε την ανασκαφέα από οποιαδήποτε παρατήρηση
πλην της επισήµανσης του βάθους της στρώσης. Επίσης από την σχεδιαστική
αποτύπωση του χώρου απουσίαζαν οι ενδείξεις αναφορικά µε τα ακριβή όρια του
αποθέτη εντός των τοµών και της θέσης του εκάστοτε αριθµηµένου λίθου, ενώ δεν
υπήρξε σχεδιαστική αποτύπωση του χώρου σε τοµή, η οποία θα ήταν αρκετά
βοηθητική για την προσέγγιση της στρωµατογραφίας. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα
του ηµερολογίου είναι ενδεικτική της προσεκτικής εργασίας που επιχειρήθηκε από
την ανασκαφέα και της προσπάθειάς της να αποτυπώσει την πληροφορία όσο το
δυνατόν πληρέστερα και µε σαφήνεια.
Κατά την διάρκεια της µελέτης του υλικού επιλέχθηκε η ξεχωριστή
καταγραφή των ευρηµάτων κάθε στρώσης από κάθε στρώµα, αλλά και κάθε σάκου
που προήλθε από κάθε στρώση, ώστε να υπάρξει πλήρης εποπτεία των ευρηµάτων σε
κάθε φάση της ανασκαφής του χώρου. Στην συνέχεια οι στρώσεις κάθε στρώµατος
οµαδοποιήθηκαν. Οι σάκοι της κεραµικής από κάθε στρώση αριθµήθηκαν και στην
καταγραφή των αντικειµένων διατηρήθηκε ως ένδειξη ο αριθµός της τοµής από την
οποία είχε προέλθει (Α ή Β ), ο αριθµός του στρώµατος και της πάσας που είχε
οριστεί από την ανασκαφέα και ο αριθµός του κάθε σάκου. Ως εκ τούτου εάν ένα
αντικείµενο είχε προέλθει από το 4ο στρώµα της τοµής Α, στην 10η στρώση και
εντοπίστηκε στον πέµπτο σάκο αυτού του στρώµατος και αυτής της στρώσης έλαβε
την ένδειξη Α.4/10.5 και στην συνέχεια αναγραφόταν ο αριθµός που έλαβε το
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αντικείµενο κατά την καταγραφή του. Δηλαδή εάν ήταν το τρίτο αντικείµενο που
καταγράφηκε από αυτή την στρώση σε αυτό το στρώµα τότε έλαβε την ένδειξη
Α.4/10.5.3. Η αρίθµηση των σάκων κάθε στρώµατος και στρώσης γινόταν µε
αύξοντα αριθµό και τυχαία σειρά, ενώ η αρίθµηση των αντικειµένων γινόταν κατ’
αύξοντα αριθµό ξεκινώντας, συνήθως, από τους αµφορείς ή την χονδροειδή κεραµική
και στην συνέχεια προχωρούσα στα µαγειρικά σκεύη και την λεπτή κεραµική.
Η διαλογή των ευρηµάτων βασίστηκε πρωτίστως στο είδος των σχηµάτων ή
την χρήση των αντικειµένων και δευτερευόντως στον πηλό, καθώς στη Σικυώνα
πολλά επιτραπέζια σκεύη ή χρηστικά αγγεία κατασκευάζονταν από µαγειρικό πηλό.
Ως εκ τούτου διαµορφώθηκαν τέσσερεις βασικές κατηγορίες. Οι αµφορείς, η
χονδροειδής κεραµική, τα µαγειρικά σκεύη και η λεπτή κεραµική.
Στην χονδροειδή κεραµική ταξινοµήθηκαν τα αγγεία χοής από αδρό η
µαγειρικό πηλό, τα χρηστικά αγγεία, αγγεία που σχετίζονται µε τον οικιακό
εξοπλισµό, αλλά και τελετουργικά αγγεία, όπως τα θυµιατήρια. Στην κατηγορία των
µαγειρικών σκευών συµπεριλήφθηκαν και τµήµατα πωµάτων, τα οποία θεωρήθηκαν
αντικείµενα

σφράγισης

µαγειρικών

σκευών,

ενώ

στην

λεπτή

κεραµική

συµπεριλήφθηκαν επιτραπέζια σκεύη, όπως αγγεία πόσεως και σερβιρίσµατος, ακόµη
και εάν ήταν κατασκευασµένα µε µαγειρικό πηλό, αγγεία χοής από λεπτό πηλό,
µικύλλα αγγεία και άλλα σχήµατα κατασκευασµένα από λεπτό πηλό.
Σε αρκετές περιπτώσεις ένα σχήµα εµφανίζεται και στις τρεις κατηγορίες.
Αυτό οφείλεται είτε στην διαφορά της χρήσης των αντικειµένων ή στο είδος του
πηλού από το οποίο ήταν φτιαγµένο. Για παράδειγµα στην λεπτή κεραµική
συµπεριλήφθηκαν κρατήρες κατασκευασµένοι από λεπτό ή ηµι-αδρό πηλό, οι οποίοι
είχαν επιτραπέζια χρήση, ενώ στην χονδροειδή κεραµική συµπεριλήφθηκαν κρατήρες
για τους οποίους έγινε η υπόθεση, ότι εξυπηρετούσαν και άλλους σκοπούς πλην του
σερβιρίσµατος. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο όστρακα, ένα χείλους και ένα βάσης από
δίσκο σερβιρίσµατος, ο

οποίος σ υµπεριλήφθηκε στην χονδροειδή κεραµική,

ακολουθώντας το σύστηµα της Rotroff από την αγορά των Αθηνών.
Στην διάθεσή µου για την µελέτη του υλικού είχα φωτοτυπηµένο αντίγραφο
του ηµερολογίου και αντίγραφο της σχεδιαστικής αποτύπωσης του χώρου.
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2.3. Τα ευρήµατα29
Συνολικά 11278 όστρακα αγγείων, συνολικού βάρους 443κ, καταγράφηκαν
αφού προηγουµένως πλύθηκαν. Από αυτά 5898 όστρακα (1254 διαγνωστικά, 4644
αδιάγνωστα), συνολικού βάρους 265κ, προέρχονται από χονδροειδή αγγεία, 2765
όστρακα (916 διαγνωστικά, 1849 αδιάγνωστα), βάρους 28,35κ, από µαγειρικά σκεύη,
2023 όστρακα, συνολικού βάρους 17,2κ από λεπτά αγγεία, ενώ 592 όστρακα
αναγνωρίστηκαν

ως

τµήµατα

αµφορέων

(διαγνωστικά

όστρακα).

Ακόµη

καταγράφηκαν 162 κέραµοι, συνολικού βάρους 8,17κ, 67 όστρακα λύχνων, εκ των
οποίων δύο συνιστούν τµήµα µήτρας και ένας σχεδόν ακέραιος λύχνος.
Επιπροσθέτως εντοπίστηκαν δύο ακέραιες και τέσσερεις σχεδόν ακέραιες αγνύθες,
αλλά και οκτώ θραύσµατα αγνυθών, έξι τµήµατα πήλινων αντικειµένων (τέσσερα δεν
ταυτίστηκαν, ένα συνιστά τµήµα πλακιδίου µε ανάγλυφη διακόσµηση, ένα τµήµα
µάσκας), δύο τµήµατα ειδωλίων, ενώ ένα καταγράφηκε ως πιθανό τµήµα ειδωλίου.
Από το υλικό δεν απουσίαζαν τα αντικείµενα από µέταλλο (29 ό στρακα ήλων και
ένας ακέραιος, πέντε αδιάγνωστα αντικείµενα από σίδηρο, δύο σκωρίες, µία γραφίδα
από σίδηρο, ένας σιδερένιος κρίκος, τρεις χάλκινοι δακτύλιοι, δύο ελάσµατα χαλκού,
ένα αταύτιστο χάλκινο αντικείµενο, πιθανώς, εργαλείο, µία χάλκινη λαβίδα, µία
χάλκινη αιχµή βέλους, ένα χάλκινο άγκιστρο αδραχτιού, ένα χάλκινο περιβραχιόνιο
και µία χάλκινη εφηλίδα), ενώ εντοπίστηκαν και αντικείµενα από µόλυβδο (ένα
έλασµα µολύβδου, δύο σύνδεσµοι και ένα αδιάγνωστο αντικείµενο), από γυαλί (44
όστρακα γυάλινων αγγείων, ένας πεσσός, µία γυάλινη χάντρα και ένας γυάλινος
αστράγαλος), αντικείµενα από οστά (ένα οστέϊνο εργαλείο, ένας αστράγαλος µε ίχνη
καύσης), οργανικά υλικά (πέντε πυρήνες ελαιοκάρπων, ένα τµήµα από κοράλλι), ένας
πυριτόλιθος, τµήµατα ασβεστοκονιάµατος, ένα τµήµα επένδυσης τοίχου, τεµάχια
ξυλανθράκων και 43 όστρακα αγωγών. Επίσης εντοπίστηκαν απορρίµµατα αγγείων,
ένα τµήµα χείλους από πήλινη κατασκευή αποθήκευσης, ενώ από τον χώρο
περισυλλέχτηκε και ένα αρχιτεκτονικό µέλος. Ακόµη περισυλλέχτηκαν οστά, βάρους
1,54κ και όστρεα βάρους 0,027κ (µεταξύ τους και µία πορφύρα), αλλά και
νοµίσµατα. Τα νοµίσµατα δεν µελετήθηκαν συστηµατικά, ωστόσο, αναγνωρίστηκαν
τρία χάλκινα από τοπικό νοµισµατοκοπείο, τα οποία χρονολογούνται από τα µέσα
του 3ου έως τον 2ο αι. π.Χ, ένα επάργυρο ηµίδραχµο από την Ήλιδα του 1ου αι. µ.Χ
29

Για συνοπτική περουσιάση των ευρηµάτων σε κάθε στρώµα και των δύο τοµών βλέπε Παράρτηµα
1, σελ. 222-235.
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και τ έσσερα χάλκινα νοµίσµατα από ξένα νοµισµατοκοπεία, τα οποία δεν
ταυτίστηκαν.
Η κεραµική και τα αντικείµενα που αναφέρθηκαν παραπάνω προήλθαν από
τις δύο τοµές που µελετήθηκαν. Από την µελέτη του υλικού δεν κατέστη εφικτή η
διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε τις φάσεις χρήσης του χώρου,
διότι σε όλα τα στρώµατα το υλικό ήταν ανάµεικτο και η εικόνα κάθε συνόλου
οδήγησε στην υπόθεση ότι τα στρώµατα του υλικού συνιστούν δευτερογενείς
αποθέσεις στον χώρο. Σε αυτό το συµπέρασµα οδηγηθήκαµε κυρίως από την
παρουσία απορριµµάτων σε διαφορετικά στρώµατα. Η διαφοροποίηση των
επιχώσεων, πιθανώς, συνιστά προϊόν διαδοχικών φάσεων απόρριψης στον χώρο,
χωρίς να αποκλείεται για κάποια εξ αυτών η ταυτόχρονη χρήση του χώρου. Το υλικό
κατ’ ουσίαν είναι υλικό οικιακών καταλοίπων, το οποίο µαρτυρά την ύπαρξη ενός ή
περισσότερων οικιακών συνόλων στον χώρο. Ο εντοπισµός αρχιτεκτονικών
καταλοίπων εντός των τοµών ενισχύει περαιτέρω αυτή την άποψη.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα σχεδόν τα στρώµατα χρονολογήθηκαν στον
2ο αι. µ.Χ, και για κάποια εξ αυτών έγινε η υπόθεση µεταγενέστερης χρονολόγησης.
Ωστόσο, η παρουσία οστράκων, τα οποία θα µπορούσαν να χρονολογηθούν σε αυτόν
τον αιώνα είναι µικρή, ενώ ο µεγαλύτερος όγκος του υλικού χρονολογείται µεταξύ
του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Πολλά ήταν και τα ευρήµατα που χρονολογήθηκαν
νωρίτερα στην ελληνιστική περίοδο, ακόµη και στην πρώιµη ελληνιστική.
Στην τοµή Α συνολικά αναγνωρίστηκαν πέντε διαφορετικά στρώµατα, πλην
του επιφανειακού. Το πρώτο στρώµα (Α.1/1-3) κάλυπτε όλη την έκταση της τοµής. Η
επίχωσή του ήταν ερυθροκάστανη και α πό αυτό περισυλλέχθηκε ανάµεικτη
κεραµική. Το στρώµα χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ. Στο νότιο τµήµα της τοµής σε
αυτό το στρώµα εντοπίστηκε η ανώτερη επιφάνεια ενός λαξευµένου λίθου (Λίθος Ι),
τµήµατα κεράµων και ξυλανθράκων.
Στο δεύτερο στρώµα (Α.2/3-7) το χώµα εµφανίστηκε ξανθοκάστανο µε
αργούς λίθους. Σε αυτό εντοπίστηκε ακόµη ένας λαξευµένος λίθος (λίθος ΙΙ ) και
spolia κιόνων σε δεύτερη χρήση ως οικοδοµικά υλικά, ένα εκ των οποίων ήταν σε
επαφή µε την νότια όψη του Λίθου Ι. Κατά την διάρκεια της αφαίρεσής του δεύτερου
στρώµατος αποκαλύφθηκε το βάθος έδρασης των λίθων Ι (-1,72µ), ΙΙ (-1,95µ) και του
κίονα που ήταν σε επαφή µε τον λίθο Ι (-1,90µ). Στο ίδιο στρώµα ξεκίνησε η
εµφάνιση του φυσικού βράχου στο νότιο τµήµα της τοµής σε βάθος -1, 80µ. Το υλικό
που προήλθε από αυτό το στρώµα ήταν ανάµεικτο και σε αυτό εντοπίστηκε κεραµική
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που χρονολογείται από την πρώιµη ελληνιστική έως και την µέση ρωµαϊκή περίοδο.
Στις στρώσεις υποκείµενα του βάθους έδρασης των λίθων δεν παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση στην κεραµική. Η χρονολόγηση του στρώµατος στην µέση ρωµαϊκή
περίοδο προέκυψε από την παρουσία ενός οστράκου από αµφορέα, ο οποίος στο
υλικό από την επιφανειακή έρευνα έχει συµπεριληφθεί στους αµφορείς της ύστερης
ρωµαϊκής περιόδου. Η απουσία, όµως, υλικού αυτής της περιόδου από το στρώµα και
η παρουσία οστράκων από κρατήρες της κατηγορίας 7 που χρονολογούνται στην
µέση ρωµαϊκή περίοδο ‘κατέβασαν’ την χρονολόγηση. Ακόµη σε αυτό το στρώµα
εντοπίστηκε ένα χάλκινο νόµισµα από ξένο νοµισµατοκοπείο, το οποίο δεν
ταυτίστηκε.
Η επίχωση στο τρίτο στρώµα ήταν καστανέρυθρη (Α.3/8-13). Σε αυτό
αποκαλύφθηκε κατεργασµένο πωρόλιθος, ο οποίος εδραζόταν σε βάθος -2,08µ και
άλλοι λαξευµένοι λίθοι µε διαφοροποιηµένα βάθη εδράσεως και τεµάχια
ξυλανθράκων µε χωρική συνάφεια µε τους λίθους Ι, ΙΙ και τον πωρόλιθο. Το σύνολο
της κεραµικής που περισυλλέχτηκε από αυτό το στρώµα χρονολογήθηκε στον 2ο αι.
µ.Χ, αλλά το υλικό ήταν ανάµεικτό και σε αυτό συµπεριλαµβανόταν υλικό της
ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Με την ολοκλήρωση της
αφαίρεσης αυτού του στρώµατος και του επόµενου, τα οποία συνυπήρχαν εντός της
τοµής αποκαλύφθηκε πλήρως ο φυσικός βράχος (µέγιστο βάθος εµφάνισης -3,05),
τον οποίο κάλυπτε ερυθρή, νωπή επίχωση πάχους περίπου 3-5εκ, η οποία ήταν στείρα
ευρηµάτων.
Το τέταρτο στρώµα της τοµής (Α.4/10-13) αναγνωρίστηκε από την
ανασκαφέα ως στρώµα καταστροφής, το οποίο εµφανίστηκε στο δυτικό και
βορειοδυτικό τµήµα της τοµής Α. Το χώµα αυτού του στρώµατος ήταν ξανθοκάστανο
και είχε διαστάσεις 2µ (Β-Ν) x 1,10µ (Δ-Α). Καθώς

συνέχιζε η αφαίρεση του

στρώµατος οι διαστάσεις του προς Βορρά περιορίστηκαν. Στις τελικές στρώσεις του
η ανασκαφέας παρατήρησε ίχνη καύσης, η οποία, όµως, δεν ήταν εµφανής στο υλικό.
Στην τελευταία στρώση του στρώµατος το χώµα έγινε ερυθροκάστανο, αντίστοιχο
του προηγούµενου στρώµατος, αλλά η ανασκαφέας δεν ενοποίησε την κεραµική των
δύο στρωµάτων εξαιτίας της παρουσίας καύσης σε αυτό το στρώµα. Στην ένδειξη
που συνόδευε την κεραµική το στρώµα καταστροφής επισηµάνθηκε µόνο στην πρώτη
στρώση του στρώµατος (Α.4/10). Το υλικό από αυτή χρονολογήθηκε µεταξύ του 1ου
αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, ενώ σε αυτή την στρώση εντοπίστηκαν δύο χάλκινα
νοµίσµατα, εκ των οποίων το ένα χρονολογείται µεταξύ του 196 και του 146 π.Χ, ενώ
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το δεύτερο ήταν εξαιρετικά αποσπασµατικό. Επιπροσθέτως στο στρώµα αυτό
εντοπίστηκε και ένα όστρακο από πόδι αµφορέα στον τύπο του Σικυώνιου Α ii, το
οποίο έχει αναγνωριστεί ως απόρριµµα και ως εκ τούτου το συγκεκριµένο στρώµα
προσεγγίζεται ως στρώµα απόρριψης. Στην συνέχεια η ένδειξη περιορίζεται στην
επισήµανση

του

στρώµατος

και

της

στρώσης.

Οι

υπόλοιπες

στρώσεις

χρονολογήθηκαν στον 2ο αι. µ.Χ εξαιτίας της παρουσίας οστράκων του Σικυώνιου Β
αµφορέα. Το µεγαλύτερο τµήµα του υλικού αυτών των στρώσεων συνιστούν
όστρακα αµφορέων. Για το συγκεκριµένο στρώµα γίνεται η υπόθεση, ότι όλες οι
στρώσεις του είναι προϊόν µίας δράσης. Το στρώµα αυτό συνδέεται µε τον αποθέτη
της τοµής Β στις στρώσεις Β.3/8, Β.3ΙΙ/10-11, µε το οποίο όχι µόνο γειτνίαζε, αλλά
πιθανώς ήταν τµήµα του, καθώς η επίχωση και το υλικό της ήταν ανάλογα αυτού.
Η επίχωση του πέµπτου στρώµατος ήταν ερυθρή, αργιλώδης και νωπή.
Εντοπίστηκε στο δυτικό τµήµα του τετραγώνου σε έκταση 1,50µ x 1,90µ, πάνω από
το βάθος αποκάλυψης του φυσικού βράχου. Σε αυτή εντοπίστηκε ένα όστρακο από
πόδι κορινθιακού Β

αµφορέα και ως εκ τούτου χρονολογήθηκε γενικά στην

ελληνιστική περίοδο.
Η επίχωση στο στρώµα ΑΙΙΙ ήταν καστανή. Το συγκεκριµένο σύνολο
προήλθε από την αφαίρεση επίχωσης στην δυτική παρειά της τοµής, η οποία είχε
παραµείνει άσκαφτη κατά τη διενέργεια των δοκιµαστικών τοµών. Το συγκεκριµένο
σύνολο απέδωσε µικρή ποσότητα ανάµεικτης κεραµικής µε υλικό της ελληνιστικής
περιόδου και ως επί το πλείστον της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης
ρωµαϊκής. Πιο συγκεκριµένα το σύνολο χρονολογήθηκε µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ. Για το συγκεκριµένο στρώµα γίνεται η υπόθεση, ότι σχετίζεται µε το
στρώµα Α.4 της τοµής και ως εκ τούτου µε τον αποθέτη (Β3/8, Β3ΙΙ /10-11) στην
τοµή Β.
Το στρώµα ΑIV προήλθε από το ίδιο σηµείο µε το στρώµα ΑΙΙΙ και συνιστά
την πρώτη στρώση υποκείµενά του. Η επίχωσή του ήταν ξανθοκάστανη και από την
ανασκαφέα συνδέθηκε, λόγω χωρικής συνάφειας, µε το στρώµα καταστροφής που
αναγνώρισε στο τέταρτο στρώµα της τοµής. Από αυτό περισυλλέχθηκε ανάµεικτη
κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Το στρώµα χρονολογήθηκε
γενικά στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.
Στην τοµή Β το πρώτο στρώµα (Β.1/1-31) είχε καστανόξανθη επίχωση µε
αργούς λίθους. Σε αυτή την στρώση εντοπίστηκε λαξευµένος λίθος (Λίθος Ι ) µε
επίστρωση ασβεστοκονιάµατος, ο οποίος εδραζόταν στο επόµενο στρώµα. Το υλικό
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που προήλθε από αυτό το στρώµα χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ και σε αυτό
εντοπίστηκε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
Στην συνέχεια το δεύτερο στρώµα εµφανίστηκε καστανέρυθρο και αποτέλεσε
το κύριο στρώµα της τοµής. Η συγκεκριµένη επίχωση εµφανίστηκε µέχρι το τελικό
βάθος της ανασκαφής αυτού του τµήµατος του χώρου. Συνολικά αφαιρέθηκαν δέκα
στρώσεις

(Β.2/4-13), οι

οποίες

χρονολογήθηκαν

στον

2ο

αι.

µ.Χ

και

συµπεριλάµβαναν ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Σε
αυτές εντοπίστηκαν σχεδόν όλα τα σχήµατα του καταλόγου. Ακόµη σε αυτό το
στρώµα αποκαλύφθηκαν δύο λαξευµένοι λίθοι (Λίθος ΙΙ και ΙΙΙ), ένα spolium κίονα
σε επαφή σχεδόν µε την ΝΑ γωνία του Λίθου ΙΙ και άλλοι αργοί λίθοι. Τα βάθη
εµφάνισης των λίθων και του κίονα ήταν τα εξής: Λίθος ΙΙ: -1,73µ, Λίθος ΙΙΙ: -1,91µ,
Κίονας: -1,95µ. Σε αυτό το στρώµα στην ανώτερη στρώση του σε βάθος -1,09µ
αποκαλύφθηκε το βάθος έδρασης του Λίθου Ι, ενώ ο Λίθος ΙΙ εδραζόταν σε βάθος: 2,10µ. Για τον λίθο ΙΙΙ και τον κίονα δεν αναφέρονται τα βάθη εδράσεώς τους. Στην
έβδοµη στρώση του στρώµατος αποκαλύφθηκε το στόµιο ενός φρέατος, αλλά δεν
επισηµάνθηκε το βάθος της ανώτερης σωζόµενης επιφάνειάς του. Η στρώση που
εντοπίστηκε αφαιρέθηκε σε βάθος -1,57 έως -1,70µ και ως εκ τούτου µέσα σε αυτό
το όριο τοποθετείται το βάθος εµφάνισης του στοµίου του φρέατος. Σε αυτή την
στρώση η επίχωση δεν ήταν ενιαία εντός της τοµής. Στον χώρο γύρω από το φρέαρ,
σε έκταση 2µ (Δ-Α) x 1,20µ (Β-Ν) αυτή ήταν ξανθοκάστανη, ενώ δυτικότερα αυτής
σε έκταση 2,40µ x 2,30µ αυτή παρέµεινα ξανθοκάστανη, αλλά ήταν αµµώδης. Στο
νοτιοδυτικό τµήµα της τοµής σε έκταση 1,45µ x 1,30µ αυτή εµφανίστηκε
καστανέρυθρη, όπως στο υπόλοιπο τµήµα του στρώµατος. Η ανασκαφέας κατά την
περισυλλογή της κεραµικής διαφοροποίησε την στρώση της ξανθοκάστανης
επίχωσης, η οποία εµφανίστηκε αµµώδης και αποτέλεσε τµήµα του τρίτου
στρώµατος εντός της τοµής. Ωστόσο, οι κ αρτέλες που συνόδευαν τους σάκους της
κεραµικής που προήλθε από αυτή είχαν την ένδειξη του δεύτερου στρώµατος και
γινόταν η επισήµανση του χώρου από τον οποίο προήλθε η κεραµική (‘επίχωση
αµµουδερή’). Η ταύτιση αυτού του σηµείου µε την συγκεκριµένη ένδειξη προέκυψε
από την αναφορά σε αυτή ενός χάλκινου νοµίσµατος, το οποίο ήταν το µοναδικό
στην έβδοµη στρώση του δεύτερου στρώµατος. Πρόκειται για χάλκινο νόµισµα από
τοπικό νοµισµατοκοπείο της οµάδας 4C ή 8Α της Warren 30 και ως εκ τούτου

30

LHS 2006
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χρονολογείται από τα µέσα του 3ου έως τον 2ο αι. π.Χ. Η στρώση αυτή
χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ εξαιτίας της παρουσίας οστράκων του Σικυώνιου Β
αµφορέα. Το υλικό είναι αντίστοιχο του αποθέτη που εντοπίστηκε στο νότιο τµήµα
της τοµής και θεωρείται τµήµα του. Τα υπόλοιπα σύνολα που προήλθαν από την
ξανθοκάστανη επίχωση στο ΝΑ τµήµα της τοµής και στην ανώτερη επιφάνεια του
φρέατος χρονολογήθηκαν µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης
ρωµαϊκής περιόδου και θεωρούνται τµήµα της ξανθοκάστανης επίχωσης, η οποία
ήταν αµµώδη ς και ως εκ τούτου τµήµα του αποθέτη. Η άποψη ενισχύεται από την
εύρεση τριών οστράκων από ιγδίο µε υπερυψωµένο περιχείλωµα, τα οποία
συνανήκουν και συγκολλώνται και εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές στρώσεις
(17). Τα δύο προέρχονται από στρώσεις του αποθέτη και ένα από την καστανόξανθη
επίχωση στο ΝΑ τµήµα της τοµής, σε σχέση µε το φρέαρ. Το υλικό που προήλθε από
το τµήµα της καστανέρυθρης επίχωσης δεν µελετήθηκε. Στις υπόλοιπες στρώσεις του
στρώµατος το χώµα ήταν ερυθροκάστανο. Η πρώτη στρώση της τοµής έ χει
χρονολογηθεί στον 2ο αι. µ.Χ µε πιθανό το ενδεχόµενο µεταγενέστερης
χρονολόγησης και σε αυτή εντοπίστηκε ένα επάργυρο νόµισµα από την Ήλιδα, το
οποίο χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ31 και ακόµη τρία χάλκινα νοµίσµατα από ξένα
νοµισµατοκοπεία, τα οποία δεν ταυτίστηκαν. Οι υπόλοιπες στρώσεις χρονολογούνται
στον 2ο αι. µ.Χ. Στην πέµπτη στρώση (Β.2/5) εντοπίστηκε ένα χάλκινο νόµισµα
τοπικού νοµισµατοκοπείο στον τύπο 9 της Warren, το οποίο χρονολογείται µεταξύ
196-146 π.Χ.32
Στο νότιο τµήµα της τοµής και σε επαφή µε την νότια παρειά της
αναγνωρίστηκε από την ανασκαφέα ένας αποθέτης, ο οποίος ανασκάφτηκε σε τρεις
φάσεις. Στην πρώτη φάση αναγνωρίστηκε στην 6η στρώση του δεύτερου στρώµατος
(Β.2/6) σε βάθος από -1,40 έως -1,57µ. και είχε µέγιστες διαστάσεις 1,90 (Β-Ν) x
1,30 (Δ-Α). Η επίχωσης αυτού του στρώµατος χαρακτηρίστηκε από την ανασκαφέα
ως ‘πετρώδης,’ χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες. Ο αποθέτης συνέστησε το τρίτο
στρώµα εντός της τοµής, αλλά το µεγαλύτερο µέρος των ευρηµάτων του έλαβαν την
ένδειξη του δεύτερου στρώµατος (Β.2/6 και Β .3/6). Το υλικό του αποθέτη
χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ και σε αυτόν εντοπίστηκαν οικιακά κατάλοιπα µεταξύ
των οποίων και ένα τµήµα εστίας (106), ενώ πολλά ήταν τα όστρακα των αµφορέων.
Το υλικό ήταν ανάµεικτο και χρονολογήθηκε από τον 2ο αι. π.Χ έως και τον 2ο αι.
31
32

LHS 2006, 174, ν. 675 (1ος αι. µ.Χ / coinage of Elis under the Achaean League).
LHS 2006, 96, ν. 333.2
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µ.Χ. Η επίχωση εκτός του αποθέτη εµφανίστηκε καστανέρυθρη κατ’ αντιστοιχία µε
τις υπόλοιπες στρώσεις του στρώµατος. Η επίχωση του αποθέτη που εντοπίστηκε στο
ίδιο τµήµα της τοµής στην 8η στρώση του δεύτερου στρώµατος (Β.2/8), σε βάθος από
-1,84 έως -2,14µ, ήταν ξανθοκάστανη. Το υλικό από αυτό το στρώµα
διαφοροποιήθηκε σαφώς από την ανασκαφέα από το υλικό που περισυλλέχθηκε
εκτός του αποθέτη και συνέστησε τµήµα του τρίτου στρώµατος της τοµής (Β.3/8).
Τµήµα του αποθέτη αναγνωρίστηκε στην 11η στρώση του στρώµατος σε βάθος -2,14
έως -2,25µ, στην οποία η επίχωση χαρακτηρίστηκε καστανή. Το υλικό και πάλι
διαφοροποιήθηκε από αυτό εκτός του αποθέτη και αποτέλεσε τµήµα του 3ου
στρώµατος της τοµής. Παρά ταύτα στην ένδειξη των καρτελών που συνόδευαν την
κεραµική αναγραφόταν ο αριθµός του στρώµατος συνοδευόµενος από τον αριθµό 2
γραµµένο µε το λατινικό σύστηµα αρίθµησης και τους αριθµούς της 10ης και 11ης
στρώσης (Β.3ΙΙ/10-11). Αυτή η ένδειξη διατηρήθηκε και κατά την διάρκεια της
καταγραφής του υλικού από αυτό το στρώµα. Οι στρώσεις του αποθέτη από την 8η
στρώση και εξής οµαδοποιήθηκαν. Η πλειονότητα των ευρηµάτων του αποθέτη είναι
όστρακα αµφορέων και ειδικότερα όστρακα χειλέων του Σικυώνιου Αii αµφορέα.
Συνοψίζοντας και στις δύο τοµές εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές επιχώσεις
και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Από την ανασκαφέα δεν επιχειρήθηκε κάποιος
συσχετισµός µεταξύ των επιχώσεων και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, ενώ η
περισυλλογή της κεραµικής καθορίστηκε από την φύση της επίχωσης και όχι από τον
εντοπισµό χώρων εντός των δύο τοµών. Για τους λαξευµένους λίθους Ι , ΙΙ και τον
πωρόλιθο στην τοµή Α θα µπορούσε να γίνει κάποια υπόθεση αναφορικά µε την
σχέση τους και την πιθανή διαµόρφωση ενός χώρου στο νοτιοδυτικό τµήµα της
τοµής, ωστόσο οι

πληροφορίες είναι ελλιπείς για την διεξαγωγή ασφαλών

συµπερασµάτων. Αντιστοίχως στην τοµή Β εντοπίστηκαν δύο λαξευµένοι λίθοι (ΙΙ,
ΙΙΙ) σε διάταξη, αλλά µε απόσταση µεταξύ τους, οι οποίοι, πιθανώς αποτελούν τµήµα
µίας τοιχοποιίας. Βορειοανατολικά αυτών αποκαλύφθηκε το στόµιο ενός φρέατος,
από το οποίο γίνεται σαφές, ότι αυτό το σηµείο του χώρου συνιστούσε εξωτερικό
χώρο. Οι λίθοι ΙΙ και ΙΙΙ, σύµφωνα µε την περιγραφή του ηµερολογίου, εδράζονταν
στην ερυθροκάστανη επίχωση, όπως και ο πωρόλιθος στην τοµή Α και πιθανώς
αποτελούν τµήµα της ίδιας αρχιτεκτονικής φάσης του χώρου, εάν αυτοί
αποκαλύφθηκαν στην αρχική τους θέση. Στο νοτιοανατολικό τµήµα της τοµής Β και
το βορειοδυτικό τµήµα της τοµής Α, τα οποία συµπίπτουν, αναγνωρίστηκε στην
περίπτωση της τοµής Β ένας αποθέτης και στην περίπτωση της τοµής Α ένα στρώµα
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καταστροφής µε καστανόξανθη επίχωση. Για τα στρώµατα αυτά γίνεται η υπόθεση,
ότι αποτελούν ένα ενιαίο τµήµα και πρόκειται για στρώµα απόρριψης υλικού.
Με βάση την παρουσία των α ρχιτεκτονικών καταλοίπων και τον χαρακτήρα
των ευρηµάτων υποθέτουµε ότι κάποια στιγµή ο χώρος κατοικήθηκε, πιθανώς, κατά
την διάρκεια της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου, αν όχι νωρίτερα, εάν
κρίνουµε από την εύρεση νοµισµάτων από τοπικό νοµισµατοκοπείο, τα οποία
χρονολογούνται από τα µέσα του 3ου αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. π .Χ. Η κατοίκηση
στον χώρο φαίνεται ότι συνεχίστηκε µέχρι και τον 1ο ή 2ο αι µ.Χ, αν όχι αργότερα,
κρίνοντας από τα ευρήµατα της κεραµικής. Ο κύριος όγκος του υλικού χρονολογείται
µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ , ενώ έχουν εντοπιστεί νοµίσµατα, τα οποία
µπορούν να χρονολογηθούν στον 1ο αι. µ.Χ και κάποια ίσως αργότερα. Αυτή η φάση
κατοίκησης και ίσως και η πρωιµότερη µπορούν να συνδεθούν µε την καστανέρυθρη
επίχωση, στην οποία, πιθανώς, στην ί δια χρονική φάση, αλλά και σε δεύτερη,
µεταγενέστερη φάση απορρίφθηκε υλικό. Τµήµα του υλικού, ειδικότερα στην
περίπτωση του αποθέτη (καστανόξανθη επίχωση) προήλθε, από άλλο χώρο, αν
αναλογιστούµε ότι σε αυτόν έχει εντοπιστεί ένα απόρριµµα Σικυώνιου Α αµφορέα
(Α16), ένα απόρριµµα από κρατήρα της κατηγορίας 5 (71) και ένα τµήµα µήτρας
λύχνου. Είναι πιθανόν αυτά τα αντικείµενα να προήλθαν από τον χώρο των
κεραµικών κλιβάνων που έχουν ανασκαφτεί στο νότιο τµήµα της αγοράς.33 Ωστόσο,
τα περισσότερα ευρήµατα του αποθέτη φαίνεται να προέρχονται από οικιστικό
περιβάλλον. Στα ευρήµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται ένα όστρακο εστίας (106),
τµήµατα αγωγών, αλλά και ασβεστοκονίαµα, το οποίο, πιθανώς, προήλθε από τις
τοιχοποιίες των οικιών. Στον αποθέτη εντοπίστηκαν επίσης αντικείµενα, τα οποία
µπορούν να συνδεθούν µε την πρώτη φάσης της κατοίκησης του χώρου, στην µέση
και ύστερη ελληνιστική περίοδο. Ιδιαίτερα σηµαντικά για την χρονολόγηση είναι τα
νοµίσµατα από τοπικό νοµισµατοκοπείο των µέσων του 3ου και του 2ου αι. π.Χ και τα
αγγεία της ίδιας περιόδου. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι η παρουσία
αυτών των οστράκων είναι µικρή σε σχέση µε τα αγγεία που χρονολογούνται µεταξύ
της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Ένα απόρριµµα έχει
εντοπιστεί και στο δεύτερο στρώµα της τοµής Β στην πρώτη στρώση του, (Β.2/4,
253), το οποίο ήταν εκτός του χώρου του αποθέτη. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι τα στρώµατα της τοµής Β εκτός αποθέτη είναι στρώµατα απόρριψης.
33

Σχετικά βλέπε Λώλος 2016, 195-197, Λώλος 2017, 10-17.Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να
επισηµάνουµε, ότι το οικόπεδο που διενεργήθηκε η ανασκαφή εντοπίζεται ΝΑ της Αγοράς.
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Πιθανώς στο χώρο έχουµε µία πρώτη φάση απόρριψης υλικού κάπου τον 2ο αι. µ.Χ,
το οποίο προερχόταν από τα κατάλοιπα της χρήσης του χώρου τόσο κατά την περίοδο
της απόρριψης, όσο και από πρωιµότερες φάσεις κατοίκησης και εν συνεχεία µία
δεύτερη φάση απόρριψης, οπότε και συγκεντρώθηκε υλικό και από άλλους χώρους
αφού είχε εγκαταλειφθεί οριστικά ο

χώρος. Το γεγονός, ότι τα στρώµατα

επικαλύπτονται δεν βοηθούν στην αποσαφήνιση της διαδοχής αυτών των φάσεων. Ο
εντοπισµός απορριµµάτων στον αποθέτη οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι αυτός
συνδέεται µε την απόρριψη υλικού αφού είχε εγκαταληφθεί ο χώρος. Η απόρριψη
αυτή πιθανώς είχε και πάλι διαδοχικές φάσεις, οι οποίες εκτείνονται µέχρι την µέση
ρωµαϊκή περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη στρώση του δεύτερου στρώµατος
της τοµής Β (Β.2/4). Η ακριβής περίοδος της παύσης της κατοίκησης του χώρου δεν
µπορεί να καθοριστεί µε ασφάλεια. Εάν υποθέσουµε, ότι οι αµφορείς στον τύπο του
Σικυώνιου Β αµφορέα δεν π ροήλθαν από άλλο χώρο, πιθανώς, η κατοίκηση έπαψε
κάπου στα τέλη του 1ου και τις αρχές του 2ου αι. µ.Χ. Βάσει των καταλοίπων ο χώρος
δεν επαναχρησιµοποιήθηκε και διατηρήθηκε ως χώρος απόρριψης υλικού µέχρι και
τις αρχές της µέσης ρωµαϊκής περιόδου. Οι λόγοι της διακοπής στην κατοίκησή του
δεν µπορούν να προσδιοριστούν. Η ανασκαφέας σε κάποιες στρώσεις εντόπισε ίχνη
καύσης, η οποία, όµως δεν ήταν εµφανής στο υλικό. Ως εκ τούτου αυτό το στοιχείο
δεν προσεγγίζεται ως προϊόν καύσης στον χώρο, αλλά ως στοιχείο παραβίασης, εάν
αναλογιστούµε, ότι σε αυτόν εντοπίστηκε πληθώρα ξυλανθράκων.
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3. Η κεραµική
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω κατά την διάρκεια της µελέτης του υλικού
οργανώθηκαν τέσσερεις βασικές κατηγορίες, στις οποίες ταξινοµήθηκε η κεραµική.
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσίαζεται η κάθε µία ξεχωριστά µε τις επί µέρους
υποκατηγορίες τους ξεκινώντας από την χονδροειδή κεραµική και προχωρώντας στα
µαγειρικά σκεύη και την λεπτή κεραµική και στο τέλος ολοκληρώνεται η
παρουσίαση των σχηµάτων µε τους αµφορείς.

3.1 Χονδροειδής Κεραµική
Συνολικά 5989 όστρακα καταγράφηκαν ως τµήµατα χονδροειδών αγγείων.
Από αυτά τα 1254 ήταν διαγνωστικά και τα υπόλοιπα 4644 αδιάγνωστα. Σε αυτή την
κατηγορία

συµπεριλήφθηκαν

αγγεία

χοής,

χρηστικά

αγγεία

διαφορετικών

κατηγοριών, πώµατα, για τα οποία έγινε η υπόθεση ότι σφράγιζαν αµφορείς ή άλλα
χονδροειδή αγγεία, στηρίγµατα αµφορέων, αλλά και τελετουργικά αγγεία. Η επιλογή
της ταξινόµησης των οστράκων σε αυτή την κατηγορία βασίστηκε πρωτίστως στην
χρήση των αντικειµένων και δευτερευόντως στην ποιότητα του πηλού, από τον οποίο
ήταν φτιαγµένα. Η επιλογή της ένταξης των δίσκων σερβιρίσµατος σε αυτή την
κατηγορία, όπως ειπώθηκε και παραπάνω βασίστηκε στην ταξινόµηση της Rotroff
αναφορικά µε την χονδροειδή κεραµική από την Αγορά των Αθηνών.
3.1.1 Αγγεία Χοής34
3.1.1.1 Πρόχοι – Οινοχόες35 1-5, Εικ. 1-2 Πίν. 1
Οι πρόχοι – οινοχόες αποτελούν ένα ευρ έως διαδεδοµένο σχήµα της
οικοσκευής των νοικοκυριών των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων. Τα
χαρακτηριστικά, οι αναλογίες και η διακόσµησή τους διαφέρουν και συνάδουν µε τον
34

Τα αγγεία που συµπεριλήφθηκαν σε αυτή την κατηγορία δεν χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για το
σερβίρισµα υγρών, αλλά είχαν και άλλη χρησιµότητα, όπως η βραχύχρονη αποθήκευσή τους. Στον
τίτλο επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη ιδιότητα µε στόχο την διαφοροποίηση τους από
άλλες κατηγορίες αγγείων µε παρόµοια χρησιµότητα, όπως τα αγγεία µακροχρόνιας αποθήκευσης και
οι αµφορείς.
35
Στην βιβλιογραφία αντίστοιχα σχήµατα αγγείων ταξινοµούνται είτε ως πρόχοι είτε ως οινοχόες. Η
Τζαβέλλα στην κατηγοριοποίηση των εν λόγω αγγείων από την εντατική επιφανειακή έρευνα στη
Σικυώνα έθεσε ως κριτήριο ταξινόµησής τους στις δύο υποκατηγορίες τις διαστάσεις τους και
ειδικότερα την διάµετρο του χείλους τους. Αγγεία µε διάµετρο χείλους µικρότερη των 7εκ.
ταξινοµήθηκαν ως πρόχοι και τα υπόλοιπα ω ς οινοχόες. Tzavella (υπό έκδοση). Στην παρούσα
εργασία χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι ταυτόχρονα ανεξαρτήτως προσδιορισµού µεγέθους.
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τόπο προέλευσής τους και το χρονικό πλαίσιο, στο οποίο εµπίπτουν. Το είδος της
χρήσης τους ποικίλλει και σε αρκετές περιπτώσεις είναι συνυφασµένο µε το είδος του
πηλού που χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή τους.

36

Η άντληση ύδατος από

δεξαµενές ή φρέατα και η βραχύχρονη αποθήκευσή του αποτελεί µία από τις βασικές
χρήσεις των αγγείων αυτών, εικασία, η οποία φ αίνεται να ενισχύεται από τον
εντοπισµό µεγάλου αριθµού πρόχων εντός ανεσκαµµένων φρεάτων στην Κόρινθο.37
Εν γένει η βραχύχρονη αποθήκευση και το σερβίρισµα διαφόρων υγρών και
ειδικότερα του οίνου αποτελεί µία από τις κύριες χρήσεις του σχήµατος, 38 ενώ η
αποθήκευση και άλλων υγρών προϊόντων όπως το λάδι δεν µπορεί να αποκλειστεί.39
Στο οικόπεδο Πιπεράκη ο ι πρόχοι – οινοχόες αποτελούν µία από τις πιο
πολυπληθείς κατηγορίες αγγείων στο σύνολο των ευρηµάτων. Συνολικά 219 όστρακα
συνέστησαν αυτή την κατηγορία.40 Η πλειονότητά τους είναι κατασκευασµένη από
τον τοπικό αδρό πηλό (CSF) που χρησιµοποιείται σε παραλλαγή για την κατασκευή
των µαγειρικών σκευών και των τοπικών αµφορέων,41 στις αποχρώσεις του ερυθρού,
του καστανού και του γκρι. Από το σύνολο τ ων ταυτισµένων οστράκων µόλις 17
είναι κατασκευασµένα από διαφορετικό πηλό, αδρό ή λεπτό. Τα περισσότερα είναι
κατασκευασµένα από πηλό σε αποχρώσεις του ανοικτού καστανού ή του ανοικτού
κίτρινου. 42 Ένα όστρακο χείλους, το οποίο σώζει τµήµα της λαβής (πάσα Β.2 /6),

36

Για τις κορινθιακές πρόχους των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων που είναι
κατασκευασµένες από µαγειρικό πηλό , έχει υποστηριχθεί ότι η φύση του συγκεκριµένου υλικού
υποδηλώνει την χρήση τους πάνω σε φωτιά για ζέσταµα ή βρασµό υγρών. Σχετικά βλ. Corinth VII.3,
141 και Corinth VII.6, 85-86.
37
Πρόκειται για πρόχους κατασκευασµένες από αδρό και µαγειρικό πηλό. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.3, 113
38
Πέντε παραδείγµατα οινοχόων από την Κόρινθο έφεραν στο εσωτερικό τους επένδυση από ρετσίνι.
Σύµφωνα µε τον Edwards, το γεγονός αυτό αποτελεί σκόπιµη ενέργεια στην κατασκευή του αγγείου
που σχετίζεται µε την χρησιµότητά του ως αγγείο αποθήκευσης και χοής οίνου. Corinth VII.3, 114.
39
Η κατασκευή blister ware οινοχόων, πιθανώς, σχετίζεται µε την βραχύχρονη αποθήκευση λαδιού,
καθώς ο πηλός αυτής της κατηγορίας είναι µη πορώδης. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 144 και Corinth
VII.6, 154.
40
Συγκεκριµένα ταυτίστηκαν 85 χείλη, 99 λαβές, 5 λαιµοί, 28 βάσεις και 2 σώµατα.
41
Για τον πηλό της Σικυώνας βλέπε Trainor-Kiriatzi (υπό έκδοση).
42
Κάποια από τα όστρακα αυτά φαίνονται να είναι κατασκευασµένα από κορινθιακό πηλό. Μέσω της
µακροσκοπικής ανάλυσης δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισµός απόλυτου αριθµού ανάµεσα στα
όστρακα.

27
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

πιθανώς, καταδεικνύει τοπική παραγωγή οινοχόων σε blister ware, 43 µία λαβή (πάσα
Α.2/4) είναι κατασκευασµένη από αδρό πηλό σε ερυθρή απόχρωση µε µελανά
στίγµατα σε όλη την επιφάνειά της44 και ένα χείλος (πάσα Β.2/4) , µία λαβή (πάσα
Β.1/3) και δύο τµήµατα σωµάτων (πάσες Β.1/3 και Β.2/4), πιθανώς, προέρχονται από
οινοχόες µε λευκό επίχρισµα (white-slipped pitchers). 45
Η αποσπασµατική κατάσταση διατήρησης του συνόλου των αντικειµένων
απέκλεισε την δυνατότητα της απόλυτης αποσαφήνισης των αναλογιών τους, αλλά
και τ ου υπολογισµού του όγκου της περιεκτικότητάς τους. Το προφίλ των χειλέων
ήταν το βασικό κριτήριο για την διαµόρφωση των τριών υποκατηγοριών του βασικού
σχήµατος της πρόχου – οινοχόης, 46 οι οποίες είναι οι εξής: A. Τ ριφυλλόστοµες
43

Ο όρος blister ware έχει αποδοθεί σε αγγεία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων
κατασκευασµένα µε συγκεκριµένη τεχνική. Βάση αυτής τα αγγεία ψήνονταν σε υψηλότερη από την
συνηθισµένη θερµοκρασία µε αποτέλεσµα να φτάνουν σε πρώιµο στάδιο υάλωσης και στην επιφάνειά
τους να αποκτούν διάκενα – φυσαλίδες, οι οποίες έδωσαν και την σχετική ονοµασία στην
συγκεκριµένη κατηγορία πηλού. O πυρήνας του ήταν σε γκρι απόχρωση και η επιφάνειά του
πορτοκαλέρυθρη ή ροζ ή και αντίστροφα. Ο πηλός ήταν αδρός ή λεπτότοιχος (στους ελληνιστικούς
χρόνους) και µη πορώδης, γεγονός που εξηγεί την πληθώρα κατασκευής αγγείων σχετιζόµενων µε την
αποθήκευση λαδιού. Το κυριότερο σχήµα ήταν ο αρύβαλλος, αλλά από τον ύστερο 3ο αι. π.Χ και εξής
κατασκευάζονταν λύχνοι, κύπελλα και διηθητήρες. Από την οικοσκευή των κλασικών και
ελληνιστικών χρόνων δεν απουσιάζουν οι οινοχόες που ήταν κατασκευασµένες µε αυτή την τεχνική.
Γενικά για την τεχνική αυτή βλ. Corinth VII.3, 144-146 και Corinth VII.7, 32-34. Για blister ware
οινοχόες από την Κόρινθο βλ . Corinth XV.3, 346-347, 2146-2147, πίν. 75, Corinth XVIII.1, 154, ν.
388, πίν. 44, Corinth VII.6, 154-157, V73-84, εικ. 33, πίν. 25-26, Pemberton 1970, 300, ν. 139, πίν. 75,
Williams και Fisher 1972, 153, 157, ν. 23, πίν. 25. Από τα Ίσθµια: Anderson Stojanović 1993, 267271, ν. 3, εικ. 2, πίν. 58.
44
Στο οικόπεδο Πιπεράκη έχουν εντοπιστεί και άλλα όστρακα αγγείων κατασκευασµένα από αυτόν
τον πηλό. Συγκεκριµένα ένας κρατήρας (αρ. κατ. 52), µία χύτρα (αρ. κατ. 125) και δύο αµφορείς στον
τύπο του Brindisi / Dressel 25 (Α57) και του Σικυώνιου Β (Α58) αντίστοιχα. Από µακροσκοπική
ανάλυση προκύπτει, ότι πρόκειται για πηλό της ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Πελοποννήσου και
πιθανότερα της Κορίνθου, ο οποίος στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίζεται σε στρώµατα µε υλικό που
εκτείνεται χρονικά έως την µέση ρωµαϊκή περίοδο. Πρόκειται για µέτρια τραχύ και σκληρό πηλό µε
λεία επιφάνεια και µέτρια – µεγάλη περιεκτικότητα σε πολύχρωµα εγκλείσµατα (λευκά, κίτρινα,
ωχρώδη - πορτοκαλί, καστανέρυθρα και σκούρα) µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά,
ηµικυκλικά και γωνιώδη. Στον πηλό εντοπίζονται επίσης καστανέρυθροι πυριτόλιθοι και αραιή µίκα ή
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα. Ο πυρήνας των αγγείων έχει ερυθρή ή καστανέρυθρη απόχρωση (10RYR
4/6-5/6 ή 5/8 red και 2.5YR 5/4 reddish brown) και η επιφάνεια ερυθρή (10R 5/6–5/8 red και 2.5YR
6/6-6/8 light red) ή πορτοκαλέρυθρη (5YR 6/6 reddish yellow). Χαρακτηριστικό του πηλού είναι τα
µελανά στίγµατα στην εξωτερική όψη.
45
Οινοχόες µε λευκό επίχρισµα έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο και την Αθ ήνα σε χρονολογηµένα
σύνολα του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ. Για παραδείγµατα από την Κόρινθο και χρονολόγηση των αγγείων
βλέπε. Slane 1980, 152, 171, ν. 61-62, εικ. 14, πίν. 34 και Corinth XVIII.2, 99.
46
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη µεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και όστρακα χειλέων
(συνολικά οκτώ) από αγγεία χοής µε κάθετο στρογγυλεµένο περιχείλωµα. Τα περισσότερα από αυτά
ήταν κατασκευασµένα από αδρό ή λεπτό πηλό σε αποχρώσεις του ανοικτού καστανού ή ανοικτού
κίτρινου. Η αποσπασµατική κατάσταση της δ ιατήρησής τους (τα όστρακα αυτά θα µπορούσαν να
προέρχονται είτε από πρόχους – οινοχόες είτε από επιτραπέζιους αµφορείς) και τα βάθη ευρέσεώς τους
(εντοπίστηκαν ως επί το πλείστων σε επιφανειακά στρώµατα, ή στα ανώτερα αναµοχλευµένα
στρώµατα) δεν ήταν βοηθητικά για την διεξαγωγή ασφαλών συµ περασµάτων αναφορικά µε τα
επιµέρους χαρακτηριστικά ή την χρονολόγηση του εν λόγω σχήµατος και κατ’ επέκταση δεν
εξυπηρετούνταν η ουσία της έρευνας. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε να µην δηµιουργηθεί τέταρτη
υποκατηγορία.
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οινοχόες (κατ. ν. 1), Β . Πρόχοι µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος (κατ. 2) και Γ.
Πρόχοι µε οριζόντιο επίπεδο χείλος (κατ. 3, 5). Από το υλικό δεν απουσιάζουν και οι
βάσεις, δισκόµορφες (συνολικά 11) ή µε κοµβιόσχηµη επιφάνεια έδρασης
(κατ. ν . 3),47 οι οποίες µε σχετική ασφάλεια ταυτίστηκαν ως βάσεις αγγείων χοής,
αλλά η αποσπασµατικότητα τ ου υλικού δεν επέτρεψε την ταξινόµησή τους σε
οποιαδήποτε από τις τρεις υποκατηγορίες και κατ’ επέκταση την χρονολόγησή τους.
Οι λαβές αποτελούν την πολυπληθέστερη ο µάδα των διαγνωστικών οστράκων του
σχήµατος. Σε αυτές κυριαρχούν οι λαβές µε τρεις αυλακώσεις στην άνω όψη τους.
Θραύσµατα πρόχων – οινοχόων και των τριών υποκατηγοριών εντοπίστηκαν σε όλα
τα µελετηµένα στρώµατα του ανεσκαµµένου χώρου µε τις τρεις υποκατηγορίες να
αλληλεπικαλύπτονται.
3.1.1.1.Α Τριφυλλόστοµες οινοχόες 1 Πίν. 1
Τριφυλλόστοµες οινοχόες είτε από αδρό είτε από µαγειρικό πηλό έχουν
εντοπιστεί σε όλο το γεωγραφικό φάσµα του ελλαδικού χώρου συµπεριλαµβανοµένης
της αρχαίας αγοράς των Αθηνών

48

και την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ

Πελοποννήσου 49 σε σύνολα που καλύπτουν το χρονικό φάσµα που αφορά την
παρούσα εργασία.
Όπως αποδείχτηκε από το υλικό της επιφανειακής έρευνας που διεξήχθη στο
πλάτωµα της Σι κυώνας, σε αυτή παράγονταν σε όλη την διάρκεια της ελληνιστικής

47

Πρόκειται για συγκεκριµένη κατηγορία δισκοειδών βάσεων που µιµούνται τις δακτυλιόσχηµες µέσω
µίας λοξής αυλάκωσης στην επιφάνεια έδρασης, την οποία η Slane στις δηµοσιεύσεις της αποκαλεί
false ring bases. Σχετικά βλέπε. Corinth XVIII.2, 100-101, υποσ. 19. Αντίστοιχες βάσεις έχουν
εντοπιστεί στην επιφανειακή έρευνα της Σικυώνας και σε άλλα ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής.
Για παραδείγµατα από την επιφανειακή έρευνα βλέπε. Tzavella (υπό έκδοση, ν. 7, εικ. 126) και
αντίστοιχες βάσεις σε ανεσκαµµένα σύνολα Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 207-208, εικ. 37),
Λυκούδη 2013, 116.
48
Για τριφυλλόστοµες οινοχόες της ελληνιστικής περιόδου από την αρχαία αγορά των Αθηνών και
παράλληλα από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο βλ. Agora XXXIII, 69-71, 245-246, ν. 1-8, εικ. 1-2, πίν. 1.
Για τριφυλλόστοµες οινοχόες της ρωµαϊκής περιόδου βλ. Agora V, 68, Κ 106, πίν. 14 και 85, Μ 5, πίν.
18, Slane 1986, 289, 311, ν. 73, πίν. 66 (Aττική ;), Corinth XVIII.2, 100, 104, ν. 217, εικ. 25 (Αττική ;)
49
Για οινοχόες της ελληνιστικής περιόδου από µαγειρικό πηλό βλ. Κόρινθος: Corinth VII.3, 142-143,
ν. 746-748, πίν. 34, 63, Ίσθµια: Anderson Stojanović 1993, 286, ν. 64, εικ. 12, πίν. 62. Για
τριφυλλόστοµες οινοχόες της ρωµαϊκής περιόδου σε αδρό πηλό βλ.: Κόρινθος: Hayes 1973, 466, ν.
235, πίν. 79d (εισηγµένη), Williams 1980, 123, ν. 14, πίν. 22, Corinth XVIII.2, 100, 102-104, ν. 215217, εικ. 25 (εισηγµένες), Κεγχρεές: Kenchreai IV, 130, RC 54 και 54b, πίν. 35 και 133, RC 64-65, πίν.
36-37, Άργος: Abadie Reynal 2007, 224, ν. 381, πίν. 60, 225, ν. 384, πίν. 61, 227, ν. 391, πίν. 62
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και της πρώ ιµης και µέσης ρωµαϊκής περιόδου
κατασκευασµένες

σε

αδρό

πηλό,

παρόµοιο

50

τριφυλλόστοµες οινοχόες

του

µαγειρικού,

ερυθρής

ή

πορτοκαλέρυθρης απόχρωσης.51 H πρακτική αυτή βρίσκει αντιστοιχία στην Κόρινθο
των

ελληνιστικών

χρόνων.

Σε

αυτή

εκτός

των

υπολοίπων

σχηµάτων

κατασκευάζονταν τριφυλλόστοµες οινοχόες από µαγειρικό πηλό, τις οποίες ο
Edwards έχει ταξινοµήσει σε δύο υποκατηγορίες.52 Οι οινοχόες από την Σικύωνα, σε
αντιστοιχία µε αυτές τις Κορίνθου, είχαν ωοειδές σώµα και λαιµό που κατέληγε στο
τριφυλλόσχηµο χείλος. Μία κάθετη λαβή εκφύονταν σε αυτό και κατέληγε στον ώµο,
ενώ η βάση τους ήταν είτε επίπεδη µε κοίλη επιφάνεια έδρασης είτε µε κεντρικό
κοµβίο στο µέσον της.53
Από το σύνολο του υλικού στο οικόπεδο Πιπεράκη µόλις πέντε όστρακα
ταυτίστηκαν ως τριφυλλόστοµες οινοχόες. Και τα πέντε ήταν κατασκευασµένα από
αδρό τοπικό πηλό, παρόµοιο του µαγειρικού, σε ερυθρή και γ κρι απόχρωση.
Πρόκειται για τέσσερα όστρακα χειλέων και ένα τµήµα λαιµού. Δύο εξ αυτών
σώζουν τµήµα της λαβής, η οποία εκφύεται στο χείλος και φέρει αυλακώσεις στο
ανώτερο τµήµα της. Η κατάσταση της διατήρησης τους είναι εξαιρετικά
αποσπασµατική γεγονός που δεν κατέστησε εφικτή την αποσαφήνιση των αναλογιών
τους και την σχεδιαστική τους αποτύπωση.
Και τα πέντε όστρακα εντοπίστηκαν σε στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Το παράδειγµα µε αρ. καταλόγου 1
προήλθε από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου και περισσότερα όστρακα χρονολογηµένα
µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Η µονή αυλάκωση στον λαιµό της
οινοχόης συναντάται ως διακοσµητικό στοιχείο στις οινοχόες που έχουν εντοπιστεί
τόσο στην Κόρινθο όσο και στην αρχαία Α γορά των Αθηνών σε σύνολα
χρονολογηµένα από τον 1ο έως τον 3ο αι. µ.Χ,54 ενισχύοντας την τοποθέτησή της
χρονικά στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.

50

Για την χρονολόγηση των τριφυλλόστοµων οινοχόων της Σικυώνας βλ Trainor-Kiriatzi (υπό
έκδοση). Για παραδείγµατα τριφυλλόστοµων οινοχόων από την πρώιµη και µέση ρωµαϊκή περίοδο
βλέπε Λυκούδη 2013, 117, ν. 89-90, εικ. 54-55, Likoudi (υπό έκδοση, ν.75-76, εικ. 63), Tzavella (υπό
έκδοση, ν. 8-9, εικ. 126).
51
Σχετικά βλ. Trainor 2015, 67-68, εικ. 4.20.
52
Αναφορικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο υποκατηγοριών βλ. Corinth VII.3, 142, 746, πίν.
34, 63 (Τριφυλλόστοµη οινοχόη τύπος Ι) και 142-143, 747-748, πίν. 34, 63 (Τριφυλλόστοµη οινοχόη
τύπος ΙΙ)
53
Trainor 2015, 67-68, εικ. 4.20.
54
Για παραδείγµατα από την Αθήνα και την Κόρινθο βλέπε παραπάνω, υποσ. 15 και 14 αντίστοιχα.
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3.1.1.1.Β Οινοχόες µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος

2 Εικ. 1

Οι οινοχόες µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος (round-mouth pitchers)
αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη υποκατηγορία στο σύνολο των πρόχων – οινοχόων.
Συνολικά 50 όστρακα κατασκευασµένα από τοπικό πηλό σε ερυθρή, γκρι, καστανή
και καστανέρυθρη απόχρωση, αντίστοιχο του µαγειρικού, εντάχθηκαν σε αυτή την
υποκατηγορία. Όλα ήταν όστρακα χειλέων, εκ των οποίων τα 41 έσωζαν τµήµα της
λαβής. Η ταξινόµησή τους αποδείχθηκε δύσκολη εργασία εξαιτίας δύο παραγόντων.
Η οµοιότητα του σχήµατος και ειδικότερα των χειλέων και των λαβών µε τις χύτρες
χωρίς στεφάνη στο εσωτερικό τους (unflaged stewpots)

55

και η κατάσταση

διατήρησής τους, η οποία ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική 56 δεν ήταν βοηθητικές
στην ασφαλή ταξινόµησή τους στις δύο υποκατηγορίες. 57 Στην παρούσα µελέτη
επιλέχθηκε όλα τα όστρακα να καταγραφούν και να ταξινοµηθούν ως οινοχόες,
δεδοµένου, ότι µία από τις πιθανές χρήσεις αυτού του σχήµατος ήταν η χρήση τους
πάνω στην φωτιά ως µαγειρικό σκεύος. 58 Το γεγονός αυτό, πιθανώς, εξηγεί την
αριθµητική υπεροχή της συγκεκριµένης υποκατηγορίας έναντι των υπολοίπων.
Οι οινοχόες µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος από µαγειρικό πηλό
αποτελούν µία κοινή κατηγορία αγγείων χοής, η οποία παραγόταν στην Κόρινθο ήδη
την κλασική περίοδο59 και η παραγωγή τους συ νεχίστηκε σε όλη την διάρκεια των
ελληνιστικών χρόνων. 60 Το υλικό από την επιφανειακή έρευνα της Σικυώνας
καταδεικνύει αντίστοιχη τοπική παραγωγή από την µέση έως την ύστερη ελληνιστική

55

Σχετικά µε τις χύτρες χωρίς στεφάνη βλέπε πιο κάτω στο υποκεφάλαιο 3.2.1.4, κατηγορία 4, σελ 8890
56
42 όστρακα από το σύνολο της συγκεκριµένης υποκατηγορίας διατηρούσαν επί το πλείστων τµήµα
της λαβής και ένα ελάχιστο τµήµα του χείλους.
57
Αντίστοιχη δυσκολία αντιµετώπισαν και οι McPhee και Pemberton µε τις οινοχόες και τις χύτρες
χωρίς στεφάνη της ύστερης κλασικής περιόδου από τον αγωγό 1971-1 στην ρωµαϊκή αγορά της
Κορίνθου. Σχετικά βλέπε. Corinth VII.6, 85-86. Η ταξινόµησή τους βασίστηκε στις αναλογίες των
αντικειµένων, πρακτική που δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη,
εξαιτίας της αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης τους.
58
Σχετικά βλέπε υποσ. 36.
59
Αναφορικά µε το ζήτηµα της χρονολόγησης των πρώτων οινοχόων από µαγειρικό πηλό στην
Κόρινθο βλ. Corinth VII.6, 87.
60
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων βλέπε Corinth VII.3,
139-142, ν. 722-745, πίν. 34, 63, Corinth VII.6, 86-89, 98-99, III-32 – III-46, εικ. 14-15, πίν. 13,
Corinth XVIII.1, 68-70, 74, ν. 151-152, 646-647, εικ. 23, πίν. 17, 58, Bald Romano 1994, 80-81, ν. 4748, πίν. 22
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περίοδο,61 ενώ µία οινοχόη από το οικόπεδο ιδιοκτησίας Θανόπουλου προέρχεται από
σύνολο χρονολογηµένο µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ.62
Στο οικόπεδο Πιπεράκη οινοχόες µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος έχουν
εντοπιστεί σε όλα τα στρώµατα του ανεσκαµµένου χώρου από το ανώτερο έως το
βαθύτερο, τα οποία καλύπτουν το χρονικό φάσµα από την πρώιµη ελληνιστική έως
την µέση ρωµαϊκή περίοδο. Το γεγονός αυτό, ως προϊόν αναµόχλευσης των
στρωµάτων, δεν µπορεί να είναι ενδεικτικό ούτε της παραγωγής τους κατά την
πρώιµη ελληνιστική περίοδο, ούτε της συνέχισης της παραγωγής τους κατά τους
µέσους ρωµαϊκούς χρόνους. Η συνύπαρξη, ό µως, των οινοχόων µε στρογγυλεµένο
έξω νεύον χείλος µε αυτές µε οριζόντιο επίπεδο χείλος, πιθανώς, καταδεικνύει την
συνέχιση της παραγωγής τους έως και τον 1ο αι. µ.Χ.63
3.1.1.1.Γ Οινοχόες µε οριζόντιο επίπεδο χείλος 3, 5 Εικ. 1-2
Οι οινοχόες µε οριζόντιο επίπεδο χείλος αποτελούν ένα ευρέως διαδεδοµένο
σχήµα της οικοσκευής των πρώιµων και µέσων ρωµαϊκών χρόνων στην ευρύτερη
περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου.64
Στη Σικυώνα οινοχόες µε οριζόντιο ή λοξό επίπεδο χείλος κατασκευάζονταν
µε αδρό π ηλό σε όλη την διάρκεια της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου 65 και είναι
αντίστοιχες αυτών που έχουν εντοπιστεί σε στρωµατογραφηµένα σύνολα.
Οι αναλογίες τους και εν γένει το γενικότερο σχήµα τους είναι αντίστοιχα
των αναλογιών των τριφυλλόστοµων οινοχόων και των οινοχόων µε στρογγυλεµένο
έξω νεύον χείλος. Η διαφοροποίηση αυτής της υποκατηγορίας έγκειται σ το
περιχείλωµα, το οποίο είναι οριζόντιο και επίπεδο στην άνω όψη.66

61

Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση)
James (υπό έκδοση, ν. 70, εικ. 10)
63
Το συµπέρασµα είναι επισφαλές δεδοµένου, ότι τα στρώµατα, στα οποία συνυπάρχουν τα δύο είδη
οινοχόων συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων.
64
Το ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο απέδωσε πλήθος οστράκων από οινοχόες, οι οποίες
χρονολογούνται από τον 1ο έως τον 4ο αι. µ.Χ και έχουν διαιρεθεί από την Slane σε τέσσερεις
υποκατηγορίες. Corinth XVIII.2, 100-101. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν οινοχόες µε οριζόντιο ή λοξό
επίπεδο χείλος. ό.π 101, ν. 219-223, εικ. 26 πίν. 13. Αντίστοιχες οινοχόες έχουν εντοπιστεί και στο
Άργος σε σύνολα χρονολογηµένα από τον 1ο έως τον 3ο αι. µ.Χ. Abadie Reynal 2007, 228-229, ν. 393394, πίν. 62
65
Για χρονολόγηση αυτής της υποκατηγορίας βλέπε. Trainor 2015, 68 και Trainor – Kiriatzi (υπό
έκδοση). Για παραδείγµατα από ανεσκαµµένα σύνολα και την επιφανειακή έρευνα της Σικυώνας
βλέπε. Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 74, 78 εικ. 27) και Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-6, εικ. 126)
αντίστοιχα.
66
Trainor 2015, 69.
62
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Από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά 21 όστρακα εµπίπτουν σε
αυτή την υποκατηγορία. Πρόκειται για όστρακα χειλέων, κάποια εκ των οποίων
σώζουν τµήµα της λαβής που εκφύεται στην εξωτερική όψη του χείλους και
αναπτύσσεται κατακόρυφα προς τον ώµο, ενώ κάποια σώζουν ακέραιο ή τµήµα του
λαιµού. Τα 20 από αυτά είναι κατασκευασµένα από αδρό τοπικό πηλό σε ερυθρή ή
γκρι απόχρωση, ενώ ένα (πάσα Α.2/5) προέρχεται από οινοχόη κατασκευασµένη από
ηµί αδρό πηλό σε απόχρωση ανοικτού καστανού.67 Στην πλειονότητα των οστράκων
το χείλος είναι βραχύ και επίπεδο (κατ. ν. 3), ενώ µόλις δύο όστρακα φέρουν
µακρύτερο περιχείλωµα (κατ. ν. 5). Ο λαιµός των οινοχόων αυτών είναι ευρύς και
στις π εριπτώσεις που σώθηκε ακέραιος φαίνεται, ότι αυτός και το χείλος ήταν
κατασκευασµένα ξ εχωριστά από το υπόλοιπο σώµα. Η λαβή σε όλα τα σωζόµενα
όστρακα φέρει αυλακώσεις στην άνω όψη.
Όστρακα οινοχόων µε οριζόντιο επίπεδο χείλος εντοπίστηκαν σε όλο το
φάσµα του ανεσκαµµένου χώρου που µελετήθηκε από τα ανώτερα έως τα βαθύτερα
στρώµατα, τα οποία ως επί το πλείστον είναι αναµοχλευµένα. Από συνευρήµατα σε
στρώµατα, κυρίως στα βαθύτερα επίπεδα, µπορεί να δοθεί µία γενική χρονολόγηση
για την εν λόγω υποκατηγορία και να τοποθετηθεί χρονικά στην πρώϊµη ρωµαϊκή
περίοδο. Η συστηµατική συνύπαρξη στις επιµέρους µελετηµένες πάσες της
ανασκαφής των οινοχοών µε οριζόντιο επίπεδο χείλος και αµφορέων στον τύπο του
Σικυώνιου Β µπορεί να είναι ενδεικτική της συνέχισης της παραγωγής τους και στους
µέσους ρωµαϊκούς χρόνους.68

3.1.1.2 Πρόχοι Νερού 6-7 Εικ. 2-3

Εννέα όστρακα, έξι όστρακα χειλέων (πάσες Β.2/5, Β.2/6, Β.3/8 και Β.2/12),
τα οποία σώζουν τµήµα του λαιµού ή και του άνω σώµατος, δύο όστρακα λαιµών

67

Πρόκειται για ευρύστοµη οινοχόη µε διάµετρο χείλους 14-15εκ. Η απόχρωση του πηλού (7.5ΥR 6/4
light brown – 10YR 6/4 light yellowish brown στον πυρήνα και 10YR 8/3-8/4 very pale brown στην
επιφάνεια) αντιστοιχεί σε κορινθιακό πηλό, ωστόσο η πιθανότητα παραγωγής της στην Σικυώνα δεν
µπορεί να αποκλειστεί.
68
Ενισχυτική της άποψη αυτής είναι η συνύπαρξη στην πάσα Α.4/12 µία οινοχόης µε οριζόντιο
επίπεδο χείλος µε ένα όστρακο χύτρας αντίστοιχο αυτής µε αρ. κατ. 126. Ο συγκεκριµένος τύπος
χύτρας στην Κόρινθο εντοπίζεται σε στρωµατογραφηµένα σύνολα του ύστερου 1ου έως τον 3ο αι. µ.Χ.
Σχετικά βλ. υποκεφ. 3.2.1.5, κατηγορία 5, σελ. 91-92.
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(πάσα Β.2/6) και ένα τµήµα σώµατος (πάσα Β.2/10),69 συνθέτουν µία οµάδα πρόχων
εξαιρετικά αµφιλεγόµενη αν λάβουµε υπόψη µας ότι στην Σικυώνα και στην
ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου δεν εντοπίζονται ακριβή παράλληλα. Η
κατασκευή τους από την αδρή εκδοχή του τοπικού πηλού σε αποχρώσεις του
καστανού και του γκρι

70

και η σχετική οµοιότητα στο προφίλ των σωζόµενων

τµηµάτων των αγγείων µε κάποια από τα παραδείγµατα των πρόχων νερού µε την
χαρακτηριστική οριζόντια λαβή από την αρχαία αγορά των Αθηνών (Basket-handled
Water Jug), τα οποία χρησιµοποιούνταν για την άντληση νερού και την βραχύχρονη
αποθήκευσή του 71 ήταν αυτά που καθόρισαν την ταύτιση αυτών των οστράκων ως
πρόχους. Η απουσία χειλέων µε την χαρακτηριστική λαβή στο υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη αποδυναµώνει τον ισχυρισµό ότι πρόκειται για πρόχους µε λαβή καλαθιού
και τ ο ενδεχόµενο τα όστρακα αυτά να προέρχονται από αγγεία ή πρόχους άλλης
υποκατηγορίας είναι ισχυρό. Κατ’ επέκταση η διαφοροποίηση στην χρήση τους είναι
ένα δεύτερο ενδεχόµενο, γεγονός που ισχύει και για τις πρόχους από την αρχαία
αγορά των Αθηνών.72
Η κατάσταση διατήρησής τους ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική για να δώσει
την απαιτούµενη πληροφορία αναφορικά µε το συνολικό περίγραµµα τους και την
αποσαφήνισή των αναλογιών τους. Όλα τα όστρακα φέρουν κατακόρυφο χείλος, το
οποίο είτε παχαίνει στο εσωτερικό του (inward thickened / κατ. ν. 6), είτε είναι
τριγωνικής διατοµής και λοξότµητο εσωτερικά (κατ. ν . 7). 73 Στο παράδειγµα του
καταλόγου 6, ο λαιµός του αγγείου είναι κυλινδρικός µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα
εσωτερικά, ενώ στο παράδειγµα 7 έχει ευθύγραµµο τοίχωµα σε αντιστοιχία µε το άνω
69

Κάποια εξ αυτών πιθανώς συνανήκουν, αλλά δεν συγκολλώνται. Τα όστρακα χειλέων Β.2/6.15.9,
Β.2/6.27.1, Β .2/6.34.2, Β .2/6.39.2 και Β .3/8.6.27 πιθανώς συνανήκουν και συνθέτουν ένα αγγείο και
αντιστοίχως τα όστρακα Β.2/10.2.10 και Β.2/12.1.26 συνανήκουν και συνθέτουν ένα δεύτερο αγγείο.
70

Στην συντριπτική πλειοψηφία των οστράκων ο πυρήνας του πηλού ήταν σε απόχρωση 7.5YR 5/2
brown και 10YR-2.5Υ 5/2 grayish brown ή 2.5Y 7/2 light gray και η επιφάνεια σε απόχρωση 10YR 2.5Υ 5/1 gray – 5/2 grayish brown, 10YR 6/2 light brownish gray ή 10YR 8/3 very pale brown, πολλές
φορές µε Gley 1 6/10Y greenish gray απόχρωση επικτήτη από το ψήσιµο.
71
Πρόκειται για πρόχους, των οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο β ´ τέταρτο του 2ου αι. π .Χ και
συνεχίστηκε έως και την ρωµαϊκή περίοδο. Για πληροφορίες και παραδείγµατα πρόχων των
ελληνιστικών χρόνων βλέπε Agora XXXIII, 81, 253-254, ν. 85-99, εικ. 14, πίν. 13-14 και για
παραδείγµατα των ρωµαϊκών χρόνων βλέπε Agora V, 33, G106, πίν. 6, 55, J44-45, πίν. 10, 88, Μ44,
πίν. 20, 92, Μ88-89, πί ν. 22, 102, Μ198, πίν. 26. Τα παραδείγµατα από το οικόπεδο Πιπεράκη
πλησιάζουν τα παραδείγµατα από το Agora XXXIII.
72

Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 81, υποσ. 53.
Κάποιες από τις χύτρες που εντοπίστηκαν στο οικόπεδο Πιπεράκη (αρ. κατ. 114), οι οποίες
χρονολογούνται µεταξύ των ύστερων ελληνιστικών και πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων, είχαν παρόµοιο
προφίλ χείλους. Το είδος του πηλού και το πάχος του αγγείου, ωστόσο, απέκλεισαν το ενδεχόµενο να
προέρχονται από µαγειρικά σκεύη.
73
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σώµα, από το οποίο διαφοροποιείται µε αβαθή αυλάκωση. Ο λαιµός και το χείλος
φαίνεται ότι ήταν κατασκευασµένα µαζί µε το σώµα, ενώ κανένα από τα όστρακα δεν
φέρει βαφή. Όλα εντοπίστηκαν σε πάσες, οι οποίες χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ,
µε τα περισσότερα συνευρήµατά τους να τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο από
τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ, ενώ α πό αυτές δεν απουσιάζει πρωιµότερο υλικό
της ελληνιστικής περιόδου. Για την εν λόγω κατηγορία δίνεται γενική χρονολόγηση
από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
3.1.1.3 Λάγηνοι 8 Εικ. 3
Οι λάγηνοι αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγγεία της κεραµικής
των ελληνιστικών χρόνων. 74 Κατ’ ουσία πρόκειται για οινοχόες µε µία λαβή, οι
οποίες διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες εξαιτίας του ψηλού κυλινδρικού λαιµού
και του κωνικού ή δικωνικού σώµατος.75 Καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής τους
κατασκευάζονταν δύο εκδοχές του σχήµατος. Η µία ήταν από αδρό πηλό και ήταν
ακόσµητη, ενώ η δεύτερη κατασκευάζονταν σε λεπτό πηλό και έφερε διακόσµηση.
Κυρίαρχο σχήµα της δεύτερης εκδοχής αποτελούν οι λάγηνοι λευκού βάθους, οι
οποίες ως επί το πλείστον εντοπίζονται σε ανεσκαµµένα σύνολα της ανατολικής
Μεσογείου και χρησίµευαν ως επιτραπέζια αγγεία.76 Η παραγωγή των λαγήνων έχει
συνδεθεί µε την γιορτή των Λαγηνοφορίων
κατασκευάζονταν σε

µέταλλο,

78

77

και εικάζεται, ότι αρχικά

άποψη την οποία η

Rotroff αντικρούει,

υποστηρίζοντας, ότι η πρώτη εκδοχή του σχήµατος ήταν αυτή από αδρό πηλό, η
οποία ενέπνευσε την µεταλλική εκδοχή τους που είχε επιτραπέζια χρήση και εν

74

Λάγηνοι κατασκευάζονταν και κατά την διάρκεια των πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων, αλλά η
παραγωγή τους µειώθηκε σηµαντικά. Αgora XXIX, 228.
75
Ο Westholm στην δηµοσίευσή του για τις Λάγηνους από την Κύπρο διαµόρφωσε δύο
υποκατηγορίες του σχήµατος, οι οποίες βασίζονται στις αναλογίες και την αντιστοιχία του άνω και του
κάτω σώµατος, τις οποίες ακολουθούν οι περισσότεροι µελετητές στην ταξινόµησή τους. Στην πρώτη
κατηγορία (κωνικό σώµα) το ύψος του κάτω σώµατος είναι µεγαλύτερο από το ύψος του άνω
σώµατος, ενώ στην δεύτερη κατηγορία (δικωνικό) το άνω και το κάτω σώµα έχουν το ίδιο ύψος.
Westholm 1956, 59, 65. Ωστόσο, υφίστανται και λάγηνοι µε σφαιρικό σώµα, οι οποίες δεν ήταν εξίσου
διαδεδοµένες. Για πληροφορίες και παραδείγµατα βλέπε. Καλτσάς 1983, 39-41, Αγγέλη 2000, 316 και
Agora XXIX, 228, 230-231, ν. 1514-1517, 1546-1548 εικ. 90, 92-93, πίν. 116, 120.
76
Γενικά για λάγηνους λευκού βάθους και βιβλιογραφία αναφορικά µε τις θέσεις εντοπισµού τους
βλέπε Agora XXIX, 226-229, υποσ. 35. Για παραδείγµατα από την αρχαία αγορά των Αθηνών βλέπε
ό.π, 390-394, ν. 1503- 1532, εικ. 88-91, πίν. 115-117 και Vogeikoff-Brogan 2000, 302, ν. 21-26, εικ. 8.
77
Γιορτή που τελούνταν στην Αλεξάνδρεια προς τιµήν του θεού Διονύσου, η οποία πιθανώς
θεµελιώθηκε από τον Πτολεµαίο Δ´ τον Φιλοπάτορα. Κατά την διάρκειά της τελούνταν συµπόσιο, στο
οποίο οι συνδαιτηµόνες έφεραν κρασί από το σπίτι τους σε λάγηνο. Σχετικά βλέπε Fraser 1972, τοµ. 1.
203-204, τοµ. 2, 344-345, Tel Anafa II.1, 42-43 και Agora XXXIII, 83
78
Tel Anafa II.1, 43.
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συνεχεία την µιµήθηκαν οι κεραµείς σε λεπτό πηλό.79
Το παρόν υποκεφάλαιο αφορούν οι λάγηνοι από αδρό πηλό, οι οποίες έχουν
εντοπιστεί σε ό λη την λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Η κατασκευή τους από
διαφορετικά είδη πηλών υποδηλώνει διάφορα κέντρα παραγωγής, τα οποία
καλύπτουν το χρονικό φάσµα από τους ελληνιστικούς έως τους πρώιµους ρωµαϊκούς
χρόνους.

80

Θεωρούνται αγγεία αποθήκευσης και εµπορικής

διακίνησης οίνου,

εικασία, η οποία ενισχύεται από τον εντοπισµό λάγηνων µε ενσφράγιστες λαβές κατ’
αντιστοιχία µε τους εµπορικούς αµφορείς.81
Από το οικόπεδο Πιπεράκη το αντικείµενο του καταλόγου µε αύξοντα αριθµό
8 πιθανώς συνιστά όστρακο λάγηνου, η οποία ήταν κατασκευασµένη από αδρό
τοπικό πηλό σε πρασινίζουσα γκρι απόχρωση. Παρά την σχετικά µεγάλη διάµετρο
του χείλους (6εκ.) 82 και τον ευρύ λαιµό του αγγείου, η συνολική εικόνα του και
ιδιαιτέρως η µακριά και τοξωτή λαβή του καθόρισαν την ταύτιση του συγκεκριµένου
οστράκου, η οποία είναι αρκετά επισφαλής, διότι ο λαιµός δεν σώζεται ακέραιος και
απουσιάζει το σύνολο του σώµατος. Παρόµοιου προφίλ αγγεία έχουν εντοπιστεί τόσο
στην Κόρινθο, όσο και στην αρχαία αγορά των Αθηνών και έχουν ταυτιστεί ως
µεγάλες πρόχοι µε µία λαβή.83 Πρόκειται για αγγεία µε ευρύ κυλινδρικό λαιµό, ο
οποίος απολήγει σε προεξέχον χείλος, µία κάθετη λαβή και ωοειδές σώµα. Το
ενδεχόµενο η λάγηνος από το οικόπεδο Πιπεράκη να ανήκει σε αυτή την κατηγορία
είναι ισχυρό, ωστόσο, ισχυρή είναι και η αντι στοιχία µεταξύ των δύο σχηµάτων,
γεγονός που οδηγεί στην εικασία, τα αγγεία αυτά να είχαν αντίστοιχη χρήση και
ακόµη να αποτελούν παραλλαγή ή εξέλιξη των λάγηνων των ύστερων ελληνιστικών
και πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων.
Η πάσα , στη οποία εντοπίστηκε η λάγη νος από το οικόπεδο Πιπεράκη,
χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ. Τα περισσότερα διαγνωστικά συνευρήµατά της,
χρονολογούνται από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ. Το συγκεκριµένο αγγείο θα
79

Agora XXXIII, 83-84
Για αναλυτική βιβλιογραφία αναφορικά µε τις περιοχές ευρέσεώς τους βλέπε Agora XXXIII, 82-83.
Για παραδείγµατα από την αρχαία αγορά των Αθηνών και χρονολόγησή τους βλέπε ό.π 84, 254-256, ν.
101-114, πίν. 15-17
81
Πρόκειται για λάγηνους, οι οποίες προέρχονται από την Ρόδο και την Χίο. Σχετικά βλέπε Agora
XXXIII, 83.
82
Ένα από τα παραδείγµατα από την αρχαία αγορά των Αθηνών έχει αντίστοιχη διάµετρο χείλους
(6,1εκ.) και προέρχεται από στρώµα που χρονολογείται από τον 1ο έως τον 2ο αι. µ.Χ. Agora XXXIII,
256, ν. 111, εικ. 18, πίν. 17
83
Τα αγγεία αυτά χρονολογούνται από την ύστερη ελληνιστική έως την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Για
παραδείγµατα από την αρχαία αγορά των Αθηνών βλέπε Agora V, 17, F67, πίν. 2 (1ος αι. π.Χ). Από την
Κόρινθο Williams και Zervos 1985, 57, ν. 3, εικ. 1, πίν. 8 (2ος – 3ος αι. µ.Χ) και Slane 1986, 293, ν.
105, πίν. 68 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ).
80

36
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

χρονολογηθεί στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.
3.1.1.4 Χωνιά (Funnel) 9, Εικ. 4
Εντάξαµε τη συγκεκριµένη κατηγορία αγγείων στο υποκεφάλαιο των αγγείων
χοής µε βάση το είδος της χρήσης τους που αφορούσε την µετάγγιση ή την µεταφορά
υγρών ή στερεών προϊόντων από ένα δοχείο σε ένα άλλο. Η παραγωγή και η χρήση
των αγγείων αυτών ήδη από την εποχή του Χαλκού είναι γνωστή και αποδεικνύεται
ότι συνεχίστηκε µε αυξοµειώσεις και παύσεις στην παραγωγή τους έως και την µέση
ρωµαϊκή περίοδο. 84 Η σπανιότητα της παρουσία τους ανάµεσα στα ευρήµατα των
ανασκαφικών συνόλων των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, πιθανώς, σχετίζεται
µε την κάλυψη των αναγκών που εξυπηρετούσαν µέσω µεταλλικών χωνιών ή άλλων
αυτοσχέδιων αντικειµένων, κατασκευασµένων από οργανικά υλικά, τα οποία δεν
αφήνουν αρχαιολογικό αποτύπωµα. 85 Ως προς την ελληνιστική και την ρωµαϊκή
περίοδο, σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου τα περισσότερα παραδείγµατα
προέρχονται από ανεσκαµµένα σύνολα που χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ
και του 1ου αι. µ.Χ.86 Στην συνέχεια παρατηρείται κενό στην παραγωγή τους έως και
τον 3ο αι. µ.Χ που επανεµφανίζονται σε ανεσκαµµένα σύνολα των ύστερων
ρωµαϊκών χρόνων. 87 Το πλήθος των διαφορετικών κέντρων παραγωγής έχει ως
αποτέλεσµα την πολυµορφία του σχήµατος. Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν ως
κοινό χαρακτηριστικό το έσω νεύον χείλος, το οποίο εξυπηρετούσε στην αποφυγή
διαρροής των υγρών προϊόντων, ενώ κάποια από αυτά έφεραν λαβή. Από την
Κόρινθο έχει δηµοσιευτεί ένα χωνί µε το χαρακτηριστικό έσω ν εύον χείλος, χωρίς
την παρουσία λαβής, το οποίο δεν έχει χρονολογηθεί µε σαφήνεια.88 Το παράδειγµα
του καταλόγου µε αύξοντα αριθµό 9 έχει αντίστοιχο προφίλ µε το παράδειγµα της
Κορίνθου µε µόνη διαφοροποίηση την αβαθή αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους.
Το εν λόγω αντικείµενο σώζεται αποσπασµατικά και διατηρεί τµήµα του χείλους και

84

Για την συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας των αντικειµένων βλέπε. Amyx 1958, 265-268, Tel
Anafa II.1, 139 και Agora XXXIII, 90.
85
Agora XXXIII, 90
86
Για βιβλιογραφική αναφορά παραδειγµάτων της ύστερης ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου από όλη την λεκάνη της Μεσογείου βλέπε Agora XXXIII, 90, υποσ. 91. Για παραδείγµατα
των ελληνιστικών χρόνων από την αρχαία αγορά των Αθηνών βλέπε. ό.π., 90-92, 259-260, ν. 141-154,
εικ. 22-23, πίν. 21
87
Για παραδείγµατα της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου από την αρχαία αγορά των Αθηνών βλέπε. Agora
V, 95 M 119, πίν. 18, 108, Μ 235, πίν. 71
88
Corinth VII.3, 115, ν. 643, πίν. 25, 60
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του άνω σώµατος. Η κατάσταση διατήρησής του δεν επιτρέπει την διεξαγωγή
ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την ύπαρξη ή µη λαβής, αλλά και για τις
ακριβείς αναλογίες του αντικειµένου. Είναι κατασκευασµένο από τοπικό αδρό πηλό
σε γ κρι απόχρωση και προέρχεται από στρώµα, το οποίο χρονολογείται στον 2ο αι.
µ.Χ µε λίγα όστρακα των ελληνιστικών χρόνων και αρκετά της περιόδου µεταξύ του
1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση των
περισσοτέρων συνευρηµάτων του στο στρώµα εντοπισµού του και ειδικότερα των
αγγείων χοής, αυτό θα χρονολογηθεί στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.
3.1.2 Χρηστικά Αγγεία
3.1.2.1 Ιγδία (Mortaria) 10-22, Eικ. 4-6, Πίν. 1
O όρος ιγδίον

89

χρησιµοποιείται για τον προσ διορισµό συγκεκριµένων

αγγείων της οικοσκευής που σχετίζονται µε την επεξεργασία ή την µίξη πρώτων
υλών. Πρόκειται για λεκάνες µεγάλης διαµέτρου και ποικίλλου βάθους, οι οποίες
συνήθως έφεραν προχοή, ενώ κάποιες είχαν και λαβή. Ο τρόπος της κατασκευής τους
και το σχήµα τους ποίκιλλε και ήταν σε άµεση συνάφεια µε τον χρονικό πλαίσιο της
παραγωγής τους και τον τόπο προελεύσεώς τους. Τις περισσότερες φορές η
εσωτερική επιφάνειά τους ήταν αδρή από κατασκευής µε την πρόσθεση περεταίρω
εγκλεισµάτων (gritted), πρακτική ή οποία συνδέεται µε το είδος χρήσης του αγγείου,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις στην εσωτερική τους όψη παρατηρείται µείωση του
πάχους της επιφανείας τους, η οποία στην βιβλιογραφία ερµηνεύεται είτε ως προϊόν
της µακροχρόνιας χρήσης των αγγεί ων, είτε ως αποτέλεσµα του σκοπού που

Ουδέτερο γένος του όρου ἲγδις, η οποία στο λεξικό Σουίδα ερµηνεύεται ως αγγείο, το οποίο
σχετίζεται µε την τριβή (ἡ τριβαία) κατ’ αντιστοιχία µε τον όρο θυΐα ή θυεία που έχει ακριβώς την ίδια
σηµασία. Σουίδα, τοµ. 1, 518-519, 526. Και οι δύο όροι συναντώνται σε κείµενα του 5ου αι. και εξής
και σε αρκετές περιπτώσεις σε συνδυασµό µε τον όρο δοῖδυξ (γουδοχέρι) επιβεβαιώνοντας την ακριβή
έννοιά τους. O αντίστοιχος λατινικός όρος είναι η λέξη mortarium, η οποία συναντάται σε πηγές, αλλά
και ως graffito πάνω σε αγγεία αντίστοιχα των ιγδίων. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 99, Villing και
Pemberton 2010 557-558.
89
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εξυπηρετούσαν. 90 Εν γένει έχουν υιοθετηθεί διάφορες απόψεις αναφορικά µε την
χρήση των ιγδίων. Οι µελετητές συνεκτιµώντας µία σειρά παραµέτρων που αφορούν
τα εν λόγω αγγεία, όπως το σχήµα τους ή το είδος του υλικού, από το οποίο ήταν
κατασκευασµένα, τα συ σχετίζουν µε την παρασκευή του τυριού ,91 ή την σύνθλιψη
και την µίξη βοτάνων και καρυκευµάτων. 92 Η χρήση τους για την άλεση των
δηµητριακών έχει προταθεί από αρκετούς µελετητές 93 και έχει απορριφθεί από
άλλους εξαιτίας της εύθραυστης φύσης του υλικού που χρησιµοποιούνταν στην
κατασκευή τους.94
Τα ιγδία αποτελούν µέρος της οικιακής ή βιοτεχνικής 95 σκευοθήκης ήδη από
τους αρχαϊκούς χρόνους, κάνοντας για πρώτη φορά την εµφάνισή τους στην Κόρινθο.
Από τα τέλη του 6ου αι. και εξής και από την στιγµή που ξεκίνησαν να παράγονται
µαζικά εξήχθησαν σε διάφορα µέρη του ελλαδικού χώρου, αλλά και εκτός αυτού ή
άσκησαν επιρροή στα αντίστοιχα τοπικά προϊόντα σε όλο το εύρος της διασποράς
τους.96 Στην τυπολογία που έχει προκύψει από την µελέτη των ιγδίων της Κορίνθου,
η οποία ως επί το πλείστον βασίστηκε σ το προφίλ του χείλους, τα αγγεία της
κλασικής περιόδου ταξινοµούνται σε τέσσερεις υποκατηγορίες (ιγδία µε ταινιωτό
χείλος – collar rim, µε προεξέχον χείλος – projecting rim, µε ισχυρό χείλος – heavy
rim και µε καµπύλο χείλος – peaked rim), ενώ έχει διαµορφωθεί µόλις µία
υποκατηγορία για τα αγγεία της ελληνιστικής περιόδου (ιγδία µε υπερυψωµένο

90

Η λείανση ή η µείωση του πάχους στη εσωτερική όψη του αγγείου σε συνδυασµό µε τ ην αδρή
επιφάνειά του και την χρήση του όρου στις φιλολογικές πηγές για την περιγραφή των συγκεκριµένων
αγγείων έχει οδηγήσει κάποιους από τους µελετητές στην υιοθέτηση της άποψης ότι τα αγγεία αυτά
µεταξύ άλλων χρησιµοποιούνταν για την άλεση δηµητριακών. Για βιβλιογραφική αναφορά υπέρ της
άποψης αυτής βλέπε. Tel Anafa II.1, 123, υποσ. 272. Γενικά βλέπε. Villing και Pemberton 2010, 602604. O Edwards βασιζόµενος στα παραδείγµατα της Κορίνθου αµφισβήτησε την επιχειρηµατολογία
που σχετίζεται µε την λείανση και την µείωση του πάχους στην εσωτερική επιφάνεια του αγγείου.
Corinth VII.3, 110.
91
Για επιχειρήµατα και βιβλιογραφική αναφορά υπέρ αυτής της άποψης βλέπε Corinth VII.3, 110,
υποσ. 11.
92
Tel Anafa II.1, 123, Agora XXXIII, 100.
93
Βλέπε υποσ. 92.
94
Σχετικά βλέπε Tel Anafa II.1, 123-124 και Agora XXXIII, 99-100.
95
Σε αρκετές περιπτώσεις ιγδία έχουν εντοπιστεί σε περιβάλλοντα εκτός του οίκου, τα οποία
συνδέονται µε βιοτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες, καλύπτοντας σχεδόν όλο το χρονικό φάσµα της
παραγωγής τους και το εύρος της διασποράς τους. Σχετικά βλέπε. Villing και Pemberton 2010, 620624.
96
Σχετικά βλέπε Villing και Pemberton 2010, 555-556.

39
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

χείλος – raised lip).97
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη συναντώνται οι τρεις από
τους πέντε τύπους των Villing και Pemberton, εκ των οποίων ο

τύπος της

ελληνιστικής περιόδου συµπεριλαµβάνει ως επί το πλείστον ιγδία τοπικής παραγωγής.
Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντιστοιχία µε το υλικό από την έρευνα επιφανείας στην
Σικυώνα και από άλλα στρωµατογραφηµένα σύνολα της περιοχής, στα οποία
εντοπίστηκαν ιγδία µε υπερυψωµένο χείλος κατασκευασµένα από τοπικό πηλό.98 Τα
αγγεία αυτά είναι δηλωτικά της συστηµατικής παραγωγής ιγδίων στην Σικυώνα, η
οποία, πιθανώς, ξεκίνησε τον 3ο αι. π.Χ και συνεχίστηκε µέχρι και τα µέσα του 1ου αι.
π.Χ.99
Από το οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά ταυτίστηκαν 47 όστρακα ιγδίων, εκ των
οποίων τα 31 ήταν χείλη, τα 10 βάσεις και τα υπόλοιπα 6 προχοές.100 Η πλειονότητά
τους (25) προέρχεται από ιγδία µε υπερυψωµένο περιχείλωµα (κατ. ν. 13-17). Τ ρία
όστρακα, τα οποία είναι συνανήκοντα και συγκολλώµενα, ανήκουν σε ιγδίο µε
ταινιωτό χείλος (κατ. ν. 10) και δύο σε ιγδία µε καµπύλο περιχείλωµα (κατ. ν. 11, 12).
Όλες οι βάσεις, πλην αυτής µε αρ. κατ. 18, η οποία φέρει κοµβιόσχηµη επιφάνεια
έδρασης (false ring) και αυτής µε αρ. κατ. 20, η οποία είναι επίπεδη, είναι δισκοειδείς
(κατ. ν. 19). Η αποσπασµατική κατάσταση της διατήρησής τους δεν ήταν βοηθητική
της ταξινόµησής τους σε οποιαδήποτε από τις δύο υποκατηγορίες που συνιστούν τα
ιγδία µε καµπύλο χείλος και τ α ιγδία µε υπερυψωµένο περιχείλω µα.101 Η µοναδική
εικασία που µπορεί να γίνει αφορά την βάση µε αρ. κατ. 18, η οποία πιθανώς
συνανήκει µε το παράδειγµα 17 που αντιστοιχεί σε ιγδίο µε υπερυψωµένο
περιχείλωµα. Οι προχόες αντιστοίχως εντοπίστηκαν αποσπασµένες από το υπόλοιπο
97

Ο Edwards στην δηµοσίευση της ελληνιστικής κεραµικής από την Κόρινθο ταξινόµησε τα ιγδία σε
δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη συµπεριλήφθηκαν ιγδία της κλασικής περιόδου και στην δεύτερη της
ελληνιστικής. Corinth VII.3, 109-111. Οι Villing και Pemberton βασιζόµενες στην ταξινόµηση του
Williams από την µελέτη των ιγδίων από το στρώµα καταστροφής του κτιρίου ΙV στην αρχαία αγορά
της Κορίνθου, δηµοσίευσαν πέντε τύπους ιγδίων, διαιρώντας τον τύπο 1 του Edwards σε τέσσερεις
υποκατηγορίες και διατηρώντας την δεύτερη ως έχει. Σχετικά βλέπε Villing και Pemberton 2010, 572601
98
Για παραδείγµατα και περιγραφή των σχηµάτων βλέπε Trainor 2015, 71-72, Λυκούδη 2013, 33-34,
ν. 111-113, εικ. 33, 59, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 31-33, εικ. 55, 62), James (υπό έκδοση, 77-80, εικ. 1213), Stone (υπό έκδοση, ν. 14, εικ. 121)
99
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση) και Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
100
Από το σύνολο των οστράκων είκοσι ένα ταυτίστηκαν ασφαλώς ως τοπικά (δέκα τέσσερα χείλη,
πέντε βάσεις και δύο προχοές) και δέκα πέντε ασφαλώς ως κορινθιακά (δέκα χείλη, δύο βάσεις και
τρεις προχοές). Τέσσερα (όλα χείλη) καταγράφηκαν ως πιθανώς τοπικά και πέντε ως πιθανώς
κορινθιακά (τρία χείλη και µία βάση), ενώ για δύο εκ του συνόλου (βάσεις) δεν κατέστη εφικτό,
µακροσκοπικά, να εξαχθεί οποιοδήποτε συµπέρασµα.
101
Το µοναδικό παράδειγµα ιγδίου µε ταινιωτό χείλος (αρ. κατ. 10) σώζει ακέραιο το προφίλ του και
φέρει επίπεδη βάση.
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αγγείο, µε εξαίρεση την προχοή µε αρ. κατ. 21, η οποία σώζεται µαζί µε το χείλος και
τµήµα του σώµατος και προέρχεται από ιγδίο που αντιστοιχεί στον τύπο της
ελληνιστικής περιόδου. Οι τρεις εξ αυτών ήταν τραπεζιόσχηµες µε οξείες απολήξεις,
µία είχε ευθύγραµµα τοιχώµατα και δύο ήταν ελλειπτικής διατοµής. Στο παράδειγµα
20 του καταλόγου, η προχοή έφερε στεφάνη, η οποία δίνει την εικόνα των οξειών
απολήξεων που συναντάται στις τραπεζιόσχηµες πρόχους. Το σύνολο των οστράκων
ήταν εξαιρετικά αποσπασµατικό, γεγονός που δεν επέτρεψε την ανάκτηση
πληροφοριών σχετικά µε την τυπολογική εξέλιξη των ιγδίων που κατασκευάζονταν
στην Σικυώνα.
3.1.2.1.Α Ιγδία µε ταινιωτό χείλος

10 Εικ. 4

Τα ιγδία µε ταινιωτό χείλος συνιστούν τον πρωιµότερο τύπο των ιγδίων της
κλασικής περιόδου από την Κόρινθο, σύµφωνα µε την ταξινόµηση των Villing και
Pemberton και θεωρούνται διάδοχο σχήµα των ιγδίων της αρχαϊκής περιόδου.

102

Σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα η παραγωγή τους ξεκίνησε στα
τέλη του 6ου αι. π.Χ και συνεχίστηκε σε όλη την διάρκεια της κλασικής περιόδου.
Κατασκευασµένα ως επί το πλείστον από τον χαρακτηριστικό πηλό των κορινθιακών
κεράµων (Corinthian tile fabric), αποτέλεσαν ένα από τα πιο εξαγώγιµα σχήµατα
µεταξύ των κορινθιακών ιγδίων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα διασποράς.

103

Αν και

όλα µοιράζονται ως κοινό χαρακτηριστικό το ταινιωτό χείλος, παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις στο σχήµα τους. Κάποια έχουν επίπεδη βάση και άλλα δισκοειδή,
άλλα φέρουν λαβή και άλλα όχι, ενώ δεν έχουν όλα προχοή.
Από τα ιγδία του υλικού που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη µόλις
ένα εντάσσεται σε αυτή την υποκατηγορία. Παρά την σχετικά µικρή διάµετρο του
αγγείου,104 το σωζόµενο προφίλ του ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ταύτιση του
ως ιγδίο. Πρόκειται για αγγείο εισηγµένο στην Σικυώνα από την Κόρινθο και
κατασκευασµένο από πηλό αντίστοιχο των κορινθιακών κεράµων (Corinthian tile
fabric). Ο πυθµένας δεν είναι από κατασκευής αδρός (gritted), ενώ σε αυτόν δεν
παρατηρείται λείανση ή µείωση του πάχους του. Στο σωζόµενο τµήµα του δεν
102

Για τα ιγδία µε ταινιωτό χείλος βλέπε Villing και Pemberton 2010, 572-578.
Για βιβλιογραφική αναφορά παραδειγµάτων εκτός της Κορίνθου βλέπε Villing και Pemberton
2010, 575, υποσ. 82
104
Όλα τα παραδείγµατα αυτής της υποκατηγορίας των Villing και Pemberton είχαν διάµετρο από 30
έως 37εκ. Villing και Pemberton 2010, 572
103
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εντοπίζεται προχοή ή λαβή, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων α ναφορικά µε την ύπαρξη αυτών των στοιχείων. Αντιστοίχως,
ασφαλή συµπεράσµατα δεν µπορούν να εξαχθούν αναφορικά µε την χρονολόγηση
του αγγείου, καθώς προέρχεται από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ. Σε
αυτό συµπεριλαµβάνονται αντικείµενα της ελληνιστικής περιόδου, τα οποία
καλύπτουν την µέση και ύστερη ελληνιστική περίοδο, ενώ εντοπίζονται και όστρακα,
τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου
δεν επιχειρείται απόλυτη χρονολόγηση του αντικειµένου και αυτό τοποθετείται
γενικά στην ελληνιστική περίοδο.
3.1.2.1.Β Ιγδία µε καµπύλο περίγραµµα χείλους 11-12 Εικ. 4
Πρόκειται για τον τρίτο τύπο των ιγδίων της κλασικής περιόδου σύµφωνα µε
την τα ξινόµηση των Villing και Pemberton. Θεωρείται η µακροβιότερη
υποκατηγορία µεταξύ των ιγδίων της περιόδου αυτής, η παραγωγή της οποίας
τοποθετείται χρονικά από τα µέσα του 5ου αι. έως και τα µέσα του 3ου αι. π.Χ. Η
µακροχρόνια παραγωγή τους είχε ως αποτέλεσµα την διαφοροποίηση στο προφίλ των
αντικειµένων και στον τρόπο της κατασκευής τους. Κάποια από αυτά ήταν
κατασκευασµένα σε µήτρα και άλλα ήταν τροχήλατα. Παρά ταύτα τα εν λόγω αγγεία
µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως το καµπύλο περίγραµµα του χείλους, την
δισκοειδή βάση και την αδρή (gritted) επιφάνεια του πυθµένα. Στα περισσότερα
παραδείγµατα της Κορίνθου σώζεται λαβή, η οποία συνήθως ήταν πηνιόσχηµη, ενώ
έφεραν και προχοή. 105
Από το οικόπεδο Πιπεράκη δύο όστρακα ιγδίων εντάχθηκαν σε αυτή την
κατηγορία. Το παράδειγµα 11 του καταλόγου είναι εισηγµένο από την Κόρινθο και
βρίσκει αντιστοιχία σε ιγδίο της Κορίνθου που χρονολογείται στο α´ µισό του 4ου αι.
π.Χ. Στο στρώµα, από το οποίο προήλθε το αγγείο, συµπεριλαµβάνεται υλικό που
χρονολογείται από το τέλος του 4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ έως και τον 2ο αι.
µ.Χ. Η παρουσία οστράκων που χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ θα µπορούσε να
επεκτείνει την χρονολόγησή του µέχρι και το τέλος του χρονικού ορίου της
παραγωγής της εν λόγω υποκατηγορίας, έως δηλαδή τα µέσα του 3ου αι. π.Χ, ωστόσο,
το συγκεκριµένο αγγείο θα χρονολογηθεί γενικά στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο.
105

Για πληροφορίες σχετικά µε αυτή την υποκατηγορία βλέπε Villing και Pemberton 2010, 582-589.
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Το παράδειγµα 12 του καταλόγου καταγράφηκε ως πιθανώς κορινθιακό. Η εξωτερική
όψη του χείλους του διαφοροποιείται ελαφρώς από τα παράλληλα της Κορίνθου,
καθώς η άνω απόληξή του προεξέχει µε τέτοιο τρόπο που δίνει την ψευδαίσθηση της
διαµόρφωσης περιχειλώµατος, χωρίς αυτό να υφίσταται. Η συγκεκριµένη
λεπτοµέρεια, πιθανώς, αποτελεί προϊόν της τυπολογικής εξέλιξης του σχήµατος και
το εν λόγω αγγείο θα µπορούσε να τοποθετηθεί χρονικά στην τελευταία περίοδο της
παραγωγής του , αν όχι αργότερα.

106

Το στρώµα , από το οποίο προήλθε

χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνει ανάµεικτη κεραµική της
ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου.107 Η απουσία οστράκων της ύστερης κλασικής
περιόδου, πιθανώς, ενισχύει την παραπάνω άποψη, χωρίς να την καθιστά ασφαλή.
Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση των πλησιέστερων
παραλλήλων του αγγείου, της πάσας, από την οποία προέρχεται και το χρονικό
πλαίσιο παραγωγής της συγκεκριµένης υποκατηγορίας το εν λόγω αγγείο
τοποθετείται χρονικά στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο.
3.1.2.1.Γ Ιγδία µε υπερυψωµένο περιχείλωµα

13-17 Εικ. 4-5

Υπό αυτόν τον τίτλο ταξινοµούνται τα ιγδία της ελληνιστικής περιόδου.
Πρόκειται για µία κατηγορία ιγδίων, η οποία µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα
ξεκίνησε να παράγεται στην Κόρινθο στα µέσα του 4ου αι. π.Χ και η παραγωγή της σε
αυτήν συνεχίστηκε µέχρι και τον 1ο αι. π.Χ ή και αργότερα .108 Τα αγγεία αυτά σε
σχέση µε τα ιγδία της αµέσως προηγούµενης περιόδου είχαν µεγαλύτερο ύψος και
λεπτότερο τοίχωµα. Το χείλος τους προεξείχε και στο εσωτερικό του διαµορφωνόταν
περιχείλωµα, το οποίο ή ταν υπερ υψωµένο. 109 Συνήθως είναι τροχήλατα, ενώ το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχήµατος είναι η λαβή, η οποία αποτελείται από τρεις
εµπίεστες ελλείψεις (pie-crust), συχνά διαµορφωµένες σε επίθετο κοµµάτι πηλού
στην άνω όψη του χείλους, χαρακτηριστικό που εισάγεται στην κατασκευή των
Ο εντοπισµός ενός αντίστοιχου ιγδίου σε στρώµα που χρονολογείται από α´ τέταρτο του 3ου αι. έως
και λίγο πριν το τέλος του 3ου αι. π.Χ από το ανεσκαµµένο φρέαρ στην θέση Ράχη της Ισθµίας είναι
ενισχυτική αυτής της άποψης. Για το παράδειγµα από την Ισθµία βλέπε. Anderson Stojanović 1993,
290-291, ν. 98, εικ. 15.
107
Σχετικά βλέπε παράρτηµα 1, στρώµα Α.3/8-13, σελ. 223-224.
108
Κάποια από τα ιγδία που ήλθαν στο φως στο πλαίσιο των ανασκαφών της Κορίνθου έχουν
εντοπιστεί σε σύνολα που χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο ή συµπεριλαµβάνουν υλικό
της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Σχετικά βλέπε Villing και Pemberton 2010, 597, 600, ν. 61-62, εικ.
23 και Slane 1980, 155. 160, ν. 103, εικ. 6.
109
Αναλυτικά για την εν λόγω κατηγορία βλέπε Villing και Pemberton 2010, 594-601.
106
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ιγδίων ταυτόχρονα µε αυτόν τον τύπο.110 Στα ιγδία µε υπερυψωµένο περιχείλωµα από
την µέλετη των

Villing και Pemberton συµπεριλαµβάνονται αγγεία µε ευρεία

διαφοροποίηση στα επιµέρους στοιχεία τους και σε αρκετές περιπτώσεις στο προφίλ
του χείλους, χωρίς να καθίσταται δυνατός ο καθορισµός χρονικής αλληλουχίας
µεταξύ των

διαφοροποιηµένων παραδειγµάτων της κατηγορίας .

111

Η ίδια

παρατήρηση ισχύει και για τα ιγδία από το µελετηµένο υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη.
Η αποσπασµατική κατάσταση διατήρησής τους δεν επέτρεψε την ταξινόµησή τους σε
υποκατηγορίες και την αποκρυστάλλωση των

βασικών χαρακτηριστικών τους,

παραµένοντας ασαφής η τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος. Τα όστρακα των χειλέων
ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έδωσε την εικόνα της διαφοροποίησης µεταξύ των
ιγδίων της ελληνιστικής περιόδου από το εν λόγω οικόπεδο.112 Συνολικά 27 όστρακα
χειλών ταυτίστηκαν ως ιγδία µε υπερυψωµένο περιχείλωµα εσωτερικά.113 Από αυτά
στα 12 το εξωτερικό τµήµα του χείλους, το οποίο χρησίµευε ως λαβή ήταν
τριγωνικής διατοµής και ένευε προς τα κάτω, ενώ έφερε αυλάκωση στην εσωτερική
πλευρά της άνω όψη ς (αρ. κατ. 13, 14), σε 12 το χείλος ήταν ελλειπτικής διατοµής
(αρ. κατ. 15, 16) και σε αρκετές περιπτώσεις επίπεδο στην άνω όψη , ενώ έφερε
αυλάκωση στην εσωτερική πλευρά της (αρ. κατ. 17). Σε τρία εκ του συνόλου το
εξωτερικό τµήµα του χείλους δεν σωζόταν ακέραιο για να ενταχθούν σε κάποια από
τις δύο υποκατηγορίες. Οι δύο διαφοροποιηµένοι τύποι των χειλέων ανήκουν στην
ίδια κατηγορία ιγδίων, αυτών µε εσω τερικό υπερυψωµένο περιχείλωµα, διότι το
χαρακτηριστικό αυτό συναντάται και στις δύο περιπτώσεις. Η

αποσπασµατική

διατήρηση του συνόλου των αγγείων και η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο τύπων
στα περισσότερα µελετηµένα στρώµατα δεν επιτρέπει την

110

Σε κάποιες περιπτώσεις συναντώνται και πηνιόσχηµες λαβές, άτεχνα κατασκευασµένες. Corinth
VII.3, ν. 625, πίν. 22, 59 και Villing και Pemberton 2010, 599-600, ν. 63, εικ. 23. Αντιστοίχως και ένα
ιγδίο από το οικόπεδο Πιπεράκη (αρ. κατ. 15) σώζει αποσπασµατικά ίχνη πηνιόσχηµης λαβής.
111
Villing και Pemberton 2010, 597.
112
Η Rotroff στην δηµοσίευση των ιγδίων της ελληνιστικής περιόδου από την αρχαία αγορά των
Αθηνών διαµόρφωσε τρεις κατηγορίες βασιζόµενη στον τύπο της λαβής των αγγείων. Agora XXXIII,
100-102, ν. 182-192, εικ. 30-32, πίν. 24-26 (τύπος 1), 102-103, ν. 193-194, εικ. 33, πίν. 26 (τύπος 2),
103, ν. 195-196, εικ. 33, πίν. 27 (τύπος 3). Η αποσπασµατική κατάσταση της διατήρησης των ιγδίων
από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν επέτρεψε την εφαρµογή της αντίστοιχης πρακτικής, ενώ στις
περιπτώσεις που σωζόταν η λαβή αυτή έφερε τις χαρακτηριστικές εµπίεστες ελλείψεις του σχήµατος,
πλην µίας εισηγµένης από την Κόρινθο, η οποία ήταν πηνιόσχηµη. Σχετικά βλέπε υποσ. 110.
82
Από αυτά τα 17 καταχωρήθηκαν ως τοπικά, τα οκτώ ως κορινθιακά, ενώ σε δύο ο πηλός δεν
ταυτίστηκε.
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Γράφηµα 1. Ιγδία της ελληνιστικής περιόδου από το µελετηµένο υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη

διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την χρονική αλληλουχία µεταξύ
των δύο υποκατηγοριών και κατ’ επέκταση της τυπολογικής εξέλιξης του σχήµατος.
Η εκδοχή της ταυτόχρονης παραγωγής ιγδίων και µε τις δύο εκδοχές των χειλέων
είναι ισχυρή και η µόνη πιθανή µέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αξίζει να σηµειωθεί,
ότι τα περισσότερα ιγδία τοπικής παραγωγής, τα οποία ήταν κατασκευασµένα από
τον τοπικό πηλό, στην αδρή εκδοχή του και σε αποχρώσεις του γκρι και του ερυθρού,
είχαν χείλος ελλειπτ ικής διατοµής , ως επί το πλείστο ν επίπεδο στην άνω όψη. 114
Όπως αποδεικνύεται από το παράδειγµα 17 του καταλόγου, ήταν τροχήλατα και
κάποια αρκετά λεπτότοιχα. Η εύρεση και των τριών οστράκων του συγκεκριµένου
παραδείγµατος σε στρώµατα που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ, γεγονός που
βρίσκεται σε αντιστοιχία και µε τα ιγδία µε τριγωνικό χείλος, πιθανώς, είναι
ενδεικτική της συνέχισης της παραγωγής των ιγδίων µε υπερυψωµένο περιχείλωµα
και κατά τους πρώιµους ρωµαϊκούς χρόνους.115

114

Από το σύνολο των ιγδίων της ελληνιστικής περιόδου µε χείλος τριγωνικής διατοµής τρία
καταγράφηκαν ως τοπικά, τρία ως κορινθιακά, τρία ως πιθανώς τοπικά και τρία ως πιθανώς
κορινθιακά. Από τα ιγδία µε χείλος ελλειπτικής διατοµής και επίπεδο στην άνω όψη δέκα
καταγράφηκαν ως τοπικά, εκ των οποίων τρία είναι συνανήκοντα και συγκολλώµενα και συνιστούν
ένα αγγείο (αρ. κατ. 17) και τρία ως κορινθιακά, εκ των οποίων δύο είναι συνανήκοντα και
συγκολλώµενα και συνιστούν ένα αγγείο (αρ. κατ. 15) .
115
Εκτός από τα παραδείγµατα της Κορίνθου που έχουν εντοπιστεί σε σύνολα της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου, βλέπε υποσ. 108, ιγδία µε ελαφρώς διαφοροποιηµένο προφίλ χείλους, χωρίς υπερυψωµένο
περιχείλωµα, έχουν εντοπιστεί στην αρχαία αγορά των Αθηνών, σε στρώµα που χρονολογείται στον 1ο
αι. µ.Χ, τα οποία ο Robinson διαχωρίζει από τα παραδείγµατα της ελληνιστικής περιόδου. Agora V,
85, P14839, M10, πίν. 38, 72.
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3.1.2.2 Λεκάνες 23-47, Εικ. 6-12
Στην παρούσα εργασία µε τον όρο λεκάνη περιγράφεται µία ευρεία κατηγορία
αγγείων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται σκεύη που διαφοροποιούνται αρκετά ως
προς το προφίλ, τις αναλογίες, το µέγεθός τους, ακόµα και στο είδος του πηλού που
χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή τους. Ωστόσο, όλα έχουν µία κοινή συνισταµένη.
Είναι χονδροειδή αγγεία ανοικτού τύπου και φέρουν χείλος µε ευρεία διάµετρο. Στην
βιβλιογραφία, στην κατηγοριοποίηση αυτών των αντικειµένων, χρησιµοποιούνται
δύο όροι : η λεκάνη και η γαβάθα (µε τον οποίο αποδίδουµε τον όρο bowl). Στον
εκάστοτε µελετητή το κριτήριο της ταξινόµησης των εν λόγων αγγείων διαφέρει. Οι
περισσότεροι λαµβάνουν υπόψη παραµέτρους που σχετίζονται µε τα µορφολογικά
στοιχεία των αντικειµένων, το µέγεθος τους, ακόµα και το είδος του πηλού που
χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή

τους.

116

Δεν είναι, ωστόσο,

σπάνιο να

χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι χωρίς διάκριση για τον χαρακτηρισµό ταυτόσηµων
αγγείων. 117 Η χρήση τους ποίκιλλε και σύµφωνα µε αρκετούς µελετητές εί ναι
αντίστοιχη του µεγέθους τους, 118 ή το υ σχήµατός τους. 119 Τα αγγεία αυτά έχουν
συνδεθεί µε οικιακές δραστηριότητες, όπως το ζύµωµα του ψωµιού, η µίξη, η
αποθήκευση ή το σερβίρισµα των τροφών και το πλύσιµο των σκευών, µε την
προσωπική υγιεινή, ακόµα και µε την γέννηση των νεογνών, ενώ δεν αποκλείεται η
χρήση τους σε περιβάλλοντα µε βιοτεχνικές δραστηριότητες.

120

Η ευρεία χρήση

αυτών των αντικειµένων και η ανθεκτικότητα τους, πιθανώς, αιτιολογεί την
µακροχρόνια και σταθερή παρουσία τους στην οικιακή η βιοτεχνική σκευοθήκη, η
οποία ξεκινά από τους αρχαϊκούς χρόνους και φτάνει έως και την όψιµη αρχαιότητα,
116

Το κυριότερο κριτήριο της διαφοροποίησης µεταξύ των λεκανών και των γαβαθών είναι η ύπαρξη
ή µη λαβής στα αγγεία. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο ταξινόµησης της Rotroff, αναφορικά µε τα
αγγεία που µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και άπτονται της βασικής κατηγορίας των χρηστικών
αγγείων ανοικτού τύπου. Agora XXXIII, 108. Αντιστοίχως, ο Edwards στην δηµοσίευση της
ελληνιστικής κεραµικής από την Κόρινθο, τα µικρά αγγεία ανοικτού τύπου, κατασκευασµένα από
µαγειρικό πηλό, τα οποία δεν έφεραν λαβές, τα ταύτισε ως bowls, διαχωρίζοντας τα από τους
κρατήρες, αν και κάποια πλησιάζουν αρκετά ως προς το προφίλ τους: Corinth VII.3, 134. Σε άλλες
δηµοσιεύσεις όλα τα χονδροειδή αγγεία ανοικτού τύπου ταυτίζονται ως λεκάνες και διακρίνονται σε
αυτές µε λαβές ή χωρίς λαβές: Anderson – Stojanović 1993, 267, δίνοντας σε κάποιες περιπτώσεις
έµφαση στο µέγεθος των αγγείων: Corinth VII.6, 138-143.
117
Στην δηµοσίευση των πρώτων αποτελεσµάτων αναφορικά µε την τοπική κεραµική παραγωγής της
Σικυώνας των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων, όπως προέκυψαν από το υλικό της εντατικής
έρευνας επιφανείας που έλαβε χώρα σε αυτήν, ο Trainor, αναφερόµενος στην εν λόγω κατηγορία
αγγείων, χρησιµοποιεί ταυτόχρονα τους όρους basin / deep bowl. Trainor 2015, 55.
118
Agora XXXIII, 108.
119
Για βιβλιογραφική αναφορά σχετικά µε την αντιστοιχία σχήµατος και χρήσης των αγγείων βλέπε
Amyx 1958, 203, υποσ. 19.
120
Σχετικά βλέπε Amyx 1958, 203, Lüdorf 2000, 10-13, Χατζηδάκης 2000, 124, Agora XXXIII, 109.
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παρουσιάζοντας ευρεία τυπολογική εξέλιξη στο πέρασµα των χρόνων.121
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη 54 όστρακα χειλέων
ταυτίστηκαν µε σχετική ασφάλεια ως λεκάνες. Η κατάσταση διατήρησής τους ήταν
εξαιρετικά αποσπασµατική και δεν επέτρεψε την ασφαλή ταύτισή τους. Αντιστοίχως
από το σύνολο των χονδροειδών βάσεων, µόλις πέντε όστρακα ταυτίστηκαν µε
σχετική ασφάλεια ως βάσεις λεκανών (αρ. κατ. 30, 31, 38, 42). 122 Η κατάσταση της
διατήρησης του συνόλου των οστράκων ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική. Η
πλειονότητα αυτών σώζει τµήµα του χείλους και του άνω σώµατος, γεγονός που δεν
επέτρεψε την ευρεία υποκατηγοριοποίηση των αντικειµένων. Λαµβάνοντας υπόψη το
πάχος του σώµατος των οστράκων, το µέγεθος των χειλέων, το προφίλ του σώµατος
(ευθύγραµµο ή καµπύλο) και σε αρκετές περιπτώσεις τα παράλληλα µίας κατηγορίας
δηµιουργήθηκαν τρεις γενικευµένες κατηγορίες λεκανών. Οι λεκάνες µε βασικό
µέγεθος123(αρ. κατ. 23-33), οι χονδροειδείς λεκά νες (αρ. κατ. 34-39) και οι λεκάνες
µικρού µεγέθους, οι οποίες αντιστοιχούν σε αγγεία, τα οποία στην βιβλιογραφία
ταξινοµούνται ως γαβάθες

(αρ. κατ. 40-47). 124 Η αποσπασµατική διατήρηση του

συνόλου δεν επέτρεψε την ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά µε το ακριβές
περίγραµµα και τις αναλογίες των αντικειµένων και κατ’ επέκταση µε την
τυπολογική εξέλιξη των σχηµάτων. Αντιστοίχως, η χρονολόγηση τους αποτέλεσε µία
δύσκολη εργασία, λαµβάνοντας υπόψη, ότι τα σχήµατα που συναντώνται στο
οικόπεδο Πιπεράκη βρίσκουν παράλληλα σε σύνολα που χρονολογούνται από την
ελληνιστική έως την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.

121

Την χρονική περίοδο µεταξύ της ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου που αφορά την
παρούσα εργασία η τυπολογική εξέλιξη των σχηµάτων είναι µικρή και σε αρκετές περιπτώσεις η
χρονική ταύτιση ενός αγγείου είναι αρκετά δύσκολη. Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση).
122
Ο αριθµός των χονδροειδών βάσεων από το οικόπεδο Πιπεράκη που αντιστοιχούν σε λεκάνες είναι
σαφώς µεγαλύτερος. Η αποσπασµατική κατάσταση διατήρησής τους, ωστόσο, δεν επέτρεψε την
ασφαλή ταύτισή τους, καθώς θα µπορούσαν να προέρχονται και από κρατήρες. Η ταύτιση των πέντε
οστράκων, µε εξαίρεση την βάση µε αρ . κατ. 32, βασίστηκε κυρίως στην ύπαρξη παραλλήλων και
είναι ενδεικτική.
123
Ο προσδιορισµός βασικό µέγεθος έχει χρησιµοποιηθεί για να διαφοροποιηθούν τα αγγεία που
συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την ο µάδα από τις λεκάνες µε πολύ παχύ τοίχωµα και τα bowls. Δεν
αποκλείεται η διαφοροποίηση στο µέγεθος των αντικειµένων, το οποίο θα µπορούσε να είναι µικρό
έως µεγάλο.
124
Δεδοµένου, ότι τα αγγεία δεν σώζονται ακέραια, η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση δεν είναι
απολύτως ασφαλής, µε εξαίρεση τις χονδροειδείς λεκάνες, οι οποίες διαφέρουν σαφώς από τις
υπόλοιπες.
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3.1.2.2.Α Λεκάνες (Βασικό µέγεθος) 23-33, Εικ. 6-9.
Στην κατηγορία αυτή εντάχτηκαν συνολικά 30 αντικείµενα. Όπως γίνεται
αντιληπτό από τα παραδείγµατα του καταλόγου, σε αυτή συµπεριλαµβάνονται
αντικείµενα αρκετά διαφοροποιηµένα µεταξύ τους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις
αποτελούν µεµονωµένα παραδείγµατα, γεγονός που κατέστησε δύσκολη την
διαµόρφωση επιµέρους υποκατηγοριών. Οι δύο κυρίαρχες κατηγορίες αυτού του
σχήµατος, είναι οι λεκάνες µε έξω νεύον χείλος (αρ. κατ. 23-25) και οι λεκάνες µε
οριζόντιο χείλος και αυλακώσεις στο άνω µέτωπό του (αρ. κατ. 27-29), ενώ τ α
υπόλοιπα αντικείµενα αποτελούν µεµονωµένα παραδείγµατα (αρ. κατ. 26, 30-31).
Στις λεκάνες µε έξω νεύον χείλος συµπεριλαµβάνονται 10 όστρακα χειλέων
(οκτώ τοπικής παραγωγής και δύο, πιθανώς, κορινθιακά), τα οποία, βάση των
παραλλήλων, ανήκουν σε αγγεία µε διαφοροποιηµένα επιµέρους χαρακτηριστικά.
Οκτώ εκ του συνόλου (αρ. κατ. 23), όλα τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα από
µαγειρικό πηλό σε ερυθρή και γκρι απόχρωση, αντιστοιχούν σ’ ένα ευρέως
διαδεδοµένο τύπο λεκανών µε προεξέχον χείλος, επίπεδο ή καµπύλο στην άνω όψη,
το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις νεύει προς τα κάτω, δύο οριζόντιες λαβές, οι οποίες
εκφύονται και αναπτύσσονται κάτω από το χείλος, καµπύλο σώµα και
δακτυλιόσχηµη βάση. Ο τύπος αυτός έχει τις ρίζες του στις λεκάνες της Αττικής που
κατασκευάζονταν στα τέλη του 6ου αι. π.Χ125 και συνεχίστηκαν να παράγονται σε όλη
την διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου στην Αττική και αλλού . 126 Σε αρκετές
περιπτώσεις οι λεκάνες αυτές έφεραν στην εσωτερική όψη και το χείλος επίχρισµα,
στοιχείο που εντοπίζεται και σε αρκετές λεκάνες από το οικόπεδο Πιπεράκη. Τα
περισσότερα όστρακα εντοπίστηκαν σε πάσες, στις οποίες συνυπήρχαν αντικείµενα
που χρονολογούνται από την ελληνιστική έως και την µέση ρωµαϊκή περίοδο, όπως
συµβαίνει και µε το παράδειγµα του καταλόγου. Η παρουσία δύο οστράκων σε πάσες,
στις οποίες κυριαρχούν όστρακα που χρονολογούνται από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι.
µ.Χ (Α.3/8, Β.2/11), πιθανώς, είναι ενδεικτική της συνέχισης της παραγωγής τους και
κατά τους πρώιµους ρωµαϊκούς χρόνους.

125

Agora XII, 213-214, ν. 1804-1808, εικ. 15, πίν. 83-85.
Για λεκάνες της ελληνιστικής περιόδου από την Αττική και βιβλιογραφία παραλλήλων εκτός αυτής
βλέπε Agora XXXIII, 110-111, ν. 249-254, εικ. 42, πίν. 35 (τύπος 2) και 111-112, ν. 255-265, εικ. 4345, πίν. 35-37 (τύπος 3). Για Λεκάνες από την Κόρινθο της ύστερης κλασικής και ελληνιστικής
περιόδου βλέπε Williams και Fisher 1973, 24, ν. 24, πίν. 10, Corinth VII.3, 108, ν. 616, πίν. 21, 59,
Corinth VII.6 139-140, V 22-24, εικ. 26, Corinth XVIII.1, 92, ν. 75, πίν. 10.
126
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Οι λεκάνες µε αρ. κατ. 24 και 25, πιθανώς, ανήκουν σε κορινθιακά αγγεία. Το
προφίλ των χειλέων και η ποιότητα του πηλού (είναι κατασκευασµένα από αδρό
πηλό) διαφοροποιούνται από τα προηγούµενα αγγεία. Λεκάνες µε παρόµοιο προφίλ
χείλους από άλλες περιοχές διαφοροποιούνται ελαφρώς ως προς το περίγραµµά τους
και εντοπίζονται σε σύνολα που χρονολογούνται στην πρώιµη και µέση ρωµαϊκή
περίοδο. 127 Πρόκειται για βαθιές λεκάνες µε οριζόντιο χείλος, σχεδόν κατακόρυφο
τοίχωµα σώµατος και επίπεδη βάση. Κάποια από τα αγγεία φέρουν λαβές και κάποια
όχι. Στην πραγµατικότητα τα αγγεία αυτά δεν είναι ασύνδετα µε την προηγούµενη
οµάδα. Από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη δεν µπορεί να αποδειχτεί η εξέλιξη του
ενός σχήµατος από το άλλο, ωστόσο, ο

εντοπισµός παρόµοιων λεκανών σε

ελληνιστικά σύνολα καταδεικνύει την σύνδεσή τους.128 Τα όστρακα από το οικόπεδο
Πιπεράκη σώζονται αρκετά αποσπασµατικά για να εξακριβωθούν οι

ακριβείς

αναλογίες και το ύψος τους, ενώ ως προς την χρονολόγησή τους, λαµβάνοντας υπόψη
τον κύριο όγκο του υλικού τ ου στρώµατος, από το οποίο προήλθαν, αλλά και τα
παράλληλα του σχήµατος, αυτά χρονολογούνται µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ.
Η λεκάνη µε αρ. κατ. 26 αποτελεί ένα µεµονωµένο παράδειγµα µε το
συγκεκριµένο προφίλ σώµατος και χείλους και βρίσκει παράλληλα στην Κόρινθο και
την Σικυώνα.

129

Πρόκειται για λεκάνη µε καρινωτό σώµα και οριζόντιο χείλος,

επίπεδο στην άνω όψη, το οποίο φέρει αυλάκωση στο εξωτερικό µέτωπό του. Στ ο
όστρακο δεν σώζεται λαβή και κατ’ επέκταση δεν µπορεί να εξακριβωθεί η ύπαρξή
της. Είναι κατασκευασµένη από ηµι-αδρό τοπικό πηλό, σε αντίθεση µε τα παράλληλά
της, τα οποία είναι κατασκευασµένα από µαγειρικό πηλό και έχει αρκετά λεπτά
τοιχώµατα. Η χρονολόγησή της προκύπτει από τα παράλληλα της Κορίνθου και της
Σικυώνας και τοποθετείται µεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ.
Οι λεκάνες µε έξω νεύον χείλος, το οποίο φέρει αυλακώσεις στην άνω όψη

127

Σχετικά βλέπε Agora V, 42, G 187, πίν. 7, Riley 1979, 343-344, ν. 900-902 (τύπος 1b), Hayes 1983,
109, ν.173-176, εικ. 14-15, Slane 1986, 290, ν. 83, εικ. 13, Abadie Reynal 2007, 205-206, ν. 341.3,
πίν. 51, Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 43, εικ. 4).
128
Στην δηµοσίευση των ελληνιστικών αγγείων της αρχαίας αγοράς των Αθηνών από την Rotroff µία
λεκάνη µε παρόµοιο σχήµα εντοπίστηκε σε στρώµα που χρονολογείται στα 115-86 π.Χ. Σχετικά βλέπε
Agora XXXIII, 111, 273, ν. 265, εικ. 45, πίν. 37 (Λεκάνες τύπος 3).
129
Για την Κόρινθο βλέπε Corinth VII.3, ν. 706, πιν. 33, 63. Για την Σικυώνα βλέπε James (υπό
έκδοση, ν. 73, εικ. 11). Το παράδειγµα της James διαφοροποιείται στην ανάπτυξη του σώµατος, αλλά
το προφίλ του χείλους ταυτίζεται απόλυτα.
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αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα της κατηγορίας (αρ. κατ. 27-29).130 Συνολικά
σε αυτή εντάχθηκαν 16 όστρακα, εκ των οποίων τα επτά ταυτίστηκαν ασφαλώς ως
τοπικά και τα υπόλοιπα εννέα ως πιθανώς τοπικά ή κορινθιακά. Πρόκειται για µία
ευρέως διαδεδοµένη κατηγορία λεκανών, η οποία συναντάται σε ανεσκαµµένα
σύνολα που χρονολογούνται από την ελληνιστική έ ως και την πρώιµη ή µέση
ρωµαϊκή περίοδο . 131 Οι λεκάνες αυτές έχουν επίπεδη βάση, σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα και οριζόντιο ή ελαφρώς λοξό χείλος, το οποίο στην άνω όψη του φέρει δύο
αυλακώσεις, µία στην εσωτερική και µία στην εξωτερική πλευρά. Σε αρκετές
περιπτώσεις µεταξύ αυτών παρεµβάλλεται διακοσµητική σπειροειδής εγχάραξη.
Αρκετές λεκάνες φέρουν αυλάκωση στο εξωτερικό µέτωπο του χείλους, ενώ είναι
σύνηθες να φέρουν επίχρισµα στο άνω µέτωπό του και στην εσωτερική ό ψη του
αγγείου, γεγονός που παρατηρείται και στις λεκάνες µε αρ. κατ. 27 και 29. Ένα
µεγάλο µέρος αυτών των λεκανών από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε στα
επιφανειακά στρώµατα. Αρκετές περισυλλέχθηκαν από βαθύτερα στρώµατα, οι
οποίες, βάσει των συνευρηµάτων και των παραλλήλων τους, τοποθετούνται χρονικά
στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και σε κάποιες περιπτώσεις µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ.
Οι λεκάνες µε αρ. κατ. 30-31 αποτελούν µεµονωµένα παραδείγµατα λεκανών
που εντοπίστηκαν στο οικόπεδο Πιπεράκη. Η λεκάνη µε αρ. κατ. 30 φέρει παχύ
χείλος τριγωνικής διατοµής µε αυλάκωση στο εξωτερικό µέτωπό του και άνω σώµα
µε ευθύγραµµο τοίχωµα . 132 Πλησιέστερο παράλληλο εντοπίστηκε σε ανεσκαµµένο
σύνολο από την Σπάρτη, χρονολογηµένο στον 2ο αι. µ.Χ.133 Το στρώµα εντοπισµού
της λεκάνης από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν είναι βοηθητικό για την απόδοση
συγκεκριµένης χρονολόγησης. Βάσει του παραλλήλου από την Σπάρτη και των
130

Η αριθµητική υπεροχή της εν λόγω οµάδας θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι ο
συγκεκριµένος τύπος χείλους είναι περισσότερο αναγνωρίσιµος σε σχέση µε τους υπόλοιπους, όταν
σώζεται µόνον αυτό το τµήµα του αγγείου, όπως συµβαίνει στα περισσότερα όστρακα λεκανών από το
οικόπεδο Πιπεράκη.
131
Ενδεικτικά βλέπε: Ελληνιστική περίοδος: Schauer 1994, 176, K4520, εικ. 110, Agora XXXIII, 112114, ν. 277-284, εικ. 48-49, πίν. 39-40, Ρωµαϊκή περίοδος: Agora V, 31, G 99, πίν. 6, 72, Hayes 1983,
108-109, ν. 181-187, εικ. 135, Slane 1986, 281, ν. 16, πίν. 62, Sackett 1992, 248, ν. 19, πίν. 188, 253,
ν. 81-81a, πίν. 221, Corinth XVIII.2, 121-122, ν. 263, εικ. 30, Abadie Reynal 2007, 204, ν. 339, πίν. 50,
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 42, 154, εικ. 4, 33), Tzavella (υπό έκδοση, 1-2, εικ. 132).
132
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν ακόµη δύο όστρακα λεκανών µε οριζόντιο χείλος, ελαφρώς
λοξό, µε αυλάκωση στην εξωτερικό µέτωπό τους (Α.ΕΠ.1.3 και Β.2/6.18.2.) Η κατάσταση διατήρησής
τους ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική για να ταυτιστούν µε ασφάλεια, ωστόσο, δεν φαίνεται να
αντιστοιχούν στον τύπο της λεκάνης µε αρ . κατ. 30. Πιο πιθανή είναι η εκδοχή να προέρχονται από
λεκάνες αντίστοιχες του Hayes 1983, ν. 176, εικ. 15. Πλησιέστερα δηλαδή στον τύπο των λεκανών µε
αρ. κατ. 24 και 25. Σχετικά βλέπε. σελ. 22-23 και υποσ. 97.
133
Bailey 1993, ν. 37 (στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε υλικό του 1ου αι. µ.Χ).
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συνευρηµάτων της πάσας εντοπισµού της δίνεται ένα γενικό πλαίσιο και τοποθετείται
στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Αντιστοίχως, η λεκάνη µε αρ. κατ. 31 βρίσκει
παράλληλο στο Άργος, όπου χρονολογείται στον 4ο αι. µ.Χ. Η συγκεκριµένη
χρονολόγηση δεν υιοθετείται για την λεκάνη από το οικόπεδο Πιπεράκη, η οποία
βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων της στην πάσα εντοπισµού της τοποθετείται
χρονικά στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.134
3.1.2.2.Β Χονδροειδείς Λεκάνες 34-39, Εικ. 9-10
Εννέα όστρακα συνέστησαν την συγκεκριµένη οµάδα, στην οποία
συµπεριλαµβάνονται αγγεία που σώζουν τµήµα του χείλους και του άνω σώµατος, ή
άλλων µεµονωµένων τµηµάτων του αγγείου (µία λαβή και µία βάση) γεγονός που δεν
επέτρεψε την ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά µε το ακριβές σχήµα και τα µεγέθη
τους. 135 Τα περισσότερα εξ αυτών διαφοροποιούνται κατά πολύ στο προφίλ του
χείλους,136 αλλά όλα µοιράζονται ως κοινό χαρακτηριστικό το πολύ παχύ τοίχωµα
του σώµατος και το ογκώδες χείλος.
Η λεκάνη µε αρ. κατ. 34 αποτελεί την χονδροειδή εκδοχή των λεκανών µε
οριζόντιο χείλος που φέρει αυλακώσεις στο άνω µέτωπό του, οι οποίες αναφέρθηκαν
προηγουµένως. Πρόκειται για λεκάνη τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένη από
αδρό πηλό σε πρασινίζουσα γκρι απόχρωση. Εντοπίστηκε στο επιφανειακό στρώµα
της τοµής Α και εξαιτίας αυτού του γεγονότος τοποθετείται χρονικά σ την πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο, κατ’ αντιστοιχία των παραλλήλων της σε λεπτότερη εκδοχή. Η
λεκάνη µε αρ. κατ. 35 δεν βρίσκει α κριβές παράλληλο. Πρόκειται για εξαιρετικά
χονδροειδές αγγείο, κατασκευασµένο από κορινθιακό πηλό αντίστοιχο αυτού που
χρησιµοποιούνταν στην κατασκευή των κεράµων (corinthian tile fabric) και το
ενδεχόµενο, το συγκεκριµένο όστρακο να προέρχεται από πίθο δεν µπορεί να

134

Στην πάσα από την οποία προήλθε η συγκεκριµένη λεκάνη συνυπάρχουν λίγα όστρακα της
ελληνιστικής περιόδου και περισσότερα της ρωµαϊκής. Αυτά που χρονολογούν την πάσα
τοποθετούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
135
Από το σύνολο των ευρηµάτων έ να ταυτίστηκε ασφαλώς ως τοπικό, έξι ως κορινθιακά, εκ των
οποίων τα πέντε από πηλό αντίστοιχο αυτού των κορινθιακών κεράµων, ένα ως πιθανώς τοπικό και
ένα ως πιθανώς κορινθιακό.
136
Εξαίρεση αποτελούν τα Β.2/4.2.118 και B.2/11.1.35 (36), τα οποία θα µπορούσαν να συνανήκουν,
αν και δεν συγκολλώνται και τα Α.2/6.3.4 (37) και Α.3/11.2.5, τα οποία θα µπορούσαν να προέρχονται
από αγγεία ίδιου τύπου.
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αποκλειστεί.

137

Η συγκεκριµένη λεκάνη φαίνεται , ότι αποτελεί κοµµάτι της

παράδοσης της Κορίνθου που αφορά την κατασκευή χονδροειδών λεκανών µε παχιά
τοιχώµατα, η οποία έχει τις ρίζες της στα τέλη του 8ου αι. π.Χ .138 Στην δηµοσίευση
των McPhee και Pemberton της κεραµικής της ύστερης κλασικής περιόδου από τον
αγωγό 1971-1 στην Κόρινθο περιλαµβάνεται µία σειρά λεκανών από το φρέαρ 19371, στο οποίο εντοπίστηκαν λεκάνες µε προφίλ χείλους και σώµατος αντίστοιχο της
λεκάνης από το οικόπεδο Πιπεράκη, αλλά διαφορετικού πάχους (τα παραδείγµατα
του αγωγού έχουν λεπτότερα τοιχώµατα), οι οποίες χρονολογούνται µεταξύ του
τέλους του 5ου αι. και των αρχών του 4ου αι. π.Χ.139 Στις δηµοσιεύσεις της κεραµικής
των ελληνιστικών χρόνων από την Κόρινθο δεν εντοπίζονται αντίστοιχου τύπου
αγγεία και όπως σηµειώνουν οι McPhee και Pemberton αυτού του είδους οι λεκάνες,
πιθανώς, σταµάτησαν ν α παράγονται από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ και εξής .140 Μία
λεκάνη των ρωµαϊκών χρόνων από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο
πλησιάζει το προφίλ του παραδείγµατος από το οικόπεδο Πιπεράκη, ωστόσο,
διαφέρει σηµαντικά στο πάχος των τοιχωµάτων . 141 Η λεκάνη από το οικόπεδο
Πιπεράκη εντοπίστηκε σε στρώµα, το οποίο χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ και σε
αυτό συνυπήρχε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Η
απουσία απόλυτων παραλλήλων για το συγκεκριµένο παράδειγµα δεν είναι
βοηθητική της χρονολόγησης του αντικειµένου, το οποίο εξαιτίας της στιβαρής
φύσης του θα µπορούσε να χρησιµοποιείται για ένα ευρύ χρονικό διάστηµα. Για την
συγκεκριµένη λεκάνη δίνεται γενική χρονολόγηση και τοποθετείται στην ελληνιστική
περίοδο. Η λεκάνη µε αρ. κατ. 36 αποτελεί αντικείµενο κορινθιακής παραγωγής, το
οποίο είναι κατασκευασµένο από πηλό αντίστοιχο αυτού των κορινθιακών κεράµων
(corinthian tile fabric). Το συγκεκριµένο αγγείο βρίσκει παράλληλα σε λεκάνες από
τον αγωγό 1971-1 στην Κόρινθο, οι οποίες χρονολογούνται στην ύστερη κλασική
περίοδο και συνδέονται µε τις κορινθιακές χονδροειδείς λεκάνες µε παχιά τοιχώµατα
που αναφέρθηκαν προηγουµένως.

142

Η λεκάνη από τ ο οικόπεδο Πιπεράκη

137

Στο φρέαρ C-1937-1 από την Κόρινθο εντοπίστηκε τµήµα πίθου µε παρόµ οιο προφίλ χείλους και
σώµατος, ο οποίος τοποθετείται χρονικά στην ύστερη κλασική περίοδο. Η σύνδεση των δύο
αντικειµένων είναι πιθανή, αλλά και αρκετά επισφαλής. Σχετικά βλέπε Corinth VII.6, 141, C-1937691, εικ. 61.
138
Για παραδείγµατα Williams και Fisher 1973, 31, ν. 31, πίν. 11. Για βιβλιογραφία βλέπε. Corinth
VII.6, 141, υποσ. 38-41.
139
Corinth VII.6, 140, C-1937-374, C-1937-379, C-1937-383, εικ. 61.
140
Corinth VII.6, 141.
141
Corinth XVII.2, 121, ν. 264, εικ. 30 (2ος αι. µ.Χ)
142
Corinth VII.6, 140-141, V-25, εικ. 26 και, C-1937-363, εικ. 61.
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εντοπίστηκε σε στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, γεγονός που δεν επιτρέπει την απόλυτη χρονολόγησή
της. Η συγκεκριµένη λεκάνη τοποθετείται χρονικά στην ελληνιστική περίοδο. Η
λεκάνη µε αρ. κατ. 37 αποτελεί, πιθανώς, προϊόν τοπικής παραγωγής και είναι
κατασκευασµένη από αδρό πηλό πορτοκαλέρυθρης απόχρωσης. Πρόκειται για
εξαιρετικά αποσπασµατικό ό στρακο, το οποίο συνιστά τµήµα του χείλους και
ελάχιστα του άνω σώµατος του αγγείου. Το προφίλ του χείλους βρίσκει παράλληλα
σε λεκά νες από την αρχαία αγορά των Αθηνών που χρονολογούνται σ την ύστερη
ελληνιστική περίοδο143 και οι οποίες εµπίπτουν στην κατηγορία των λεκανών µε παχύ
τοίχωµα της Rotroff (heavy basins) και συνδέονται µε την προσωπική υγιεινή. 144 Η
βάση µε αρ. κατ. 39, πιθανώς, προέρχεται από αντίστοιχο αγγείο. Και τα δύο
παραδείγµατα από το οικόπεδο Πιπεράκη, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως,
σώζονται εξαιρετικά αποσπασµατικά, ώστε να ενταχθούν ασφαλώς σε αυτή την
κατηγορία. Η οµοιότητα των επιµέρους χαρακτηριστικών των αγγείων µε τα
παραδείγµατα των Αθηνών είναι, πιθανώς, ενδεικτική της παραγωγής λεκανών µε
παχύ τοίχωµα τόσο στη Σικυώνα, όσο και στην Κόρινθο (η βάση µε αρ. κατ. 39, είναι
κατασκευασµένη από κορινθιακό πηλό), κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο,
ανεξαρτήτως χρήσης και τύπου. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι
λεκάνες από το οικόπεδο Πιπεράκη να αποτελούν προϊόντα πρωιµότερης παραγωγής
και να συνδέονται µε τις λεκάνες της ύστερης κλασικής και ελληνιστικής περιόδου
που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Και τα δύο παραδείγµατα προέρχονται από
στρώµατα µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου,
καθιστώντας τη χρονολόγησή τους δύσκολη διαδικασία. Λαµβάνοντας υπόψη τα
παράλληλα και των δύο αντικειµένων θα δοθεί και για τα δύο γενική χρονολόγηση. Η
βάση ν. 39 τοποθετείται γενικά στην ελληνιστική περίοδο, ενώ η λεκά νη ν. 37 θα
χρονολογηθεί µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
Η χρονολόγηση και των δύο περιπτώσεων είναι αρκετά επισφαλής. Η λεκάνη µε αρ.
κατ. 38 είναι, πιθανώς, κορινθιακής παραγωγής. Πρόκειται για αγγείο µε ευθύγραµµο,
και παχύ τοίχωµα σώµατος και επίπεδο χείλος µε περιχείλωµα που νεύει προς τα
κάτω (hooked). Το αγγείο σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά, γεγονός που δεν
επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά µε το γενικό σχήµα του και κατ’
επέκταση την ένταξή τ ου σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες λεκανών που έχουν
143
144

Agora V, 19, F 91, πίν. 4, Agora XXXIII, 116, ν. 322, εικ. 53, πίν. 44.
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 116, ν. 321-324, εικ. 53-54, πίν. 43-44.
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δηµοσιευτεί από την Κόρινθο και αλλού. Μία λεκάνη από τον αγωγό 1971-1 στην
Κόρινθο, η οποία χρονολογείται στην ύστερη κλασική περίοδο, έχει παρόµοιο προφίλ
χείλους και φέρει επίχρισµα στην εξωτερική όψη ,145 σε αντιστ οιχία µε την λεκάνη
από το οικόπεδο Πιπεράκη, η οποία φέρει καστανό επίχρισµα σε όλη την επιφάνειά
της. Το παράδειγµα της Κορίνθου συνδέεται µε την κατηγορία των λεκανών, στις
οποίες εµπίπτει το παράδειγµα 23 του καταλόγου. Η σύνδεση του αγγείου από το
οικόπεδο Πιπεράκη µε την παραπάνω κατηγορία δεν είναι εµφανής και περιορίζεται
στην ο µοιότητα των χειλέων των δύο αντικειµένων. Αντιστοίχως, τ ο προφίλ του
χείλους πλησιάζει και µία σειρά άλλων λεκανών από τον ίδιο αγωγό, οι οποίες είναι
ρηχές, χωρίς λαβές και ακόσµητες και οι οποίες χρονολογούνται στο β´ µισό του 4ου
αι. π.Χ.

146

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται σύνδεση µόνον ως προς το

προφίλ του χείλους και ό χι ως προς το πάχος και το σχήµα του σώµατος. Από τα
παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι η λεκάνη από τ ο οικόπεδο Πιπεράκη συνδέεται
κατά έναν τρόπο µε την παραγωγή λεκανών της ύστερης κλασικής περιόδου, ωστόσο,
δεν ταυτίζεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να θεωρηθεί αντίστοιχο προϊόν. Η
µεταγενέστερη παραλλαγή αυτών των σχηµάτων, στην οποία διατηρείται το προφίλ
του χείλους, αλλά το σώµα είναι ευθύγραµµο και παχύ θεωρείται πιθανότερη εκδοχή.
Το στρώµα εντοπισµού της χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ, αλλά στις επιµέρους πάσες
του υφίσταται υλικό της ελληνιστικής περιόδου. Ως εκ τούτου για την εν λόγω
λεκάνη δίνεται γενική χρονολόγηση και τοποθετείται στην ελληνιστική περίοδο.
3.1.2.2.Γ Λεκάνες µικρού µεγέθους (Bowls) 40-47, Εικ. 10-12
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται αντικείµενα, τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις, σύµφωνα µε το προφίλ του χείλους τους, εµπίπτουν και στις δύο
προηγούµενες υποκατηγορίες, αλλά διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθός τους και
το πάχος των τοιχωµάτων τους. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί η λεκάνη µε αρ. κατ.
40, η οποία είναι κατασκευασµένη από αδρό πηλό και πιθανώς, είναι τοπικής
παραγωγής. Η λεκάνη εµπίπτει σε µια ευρέως διαδεδοµένη κατηγορία µικρών
λεκανών, οι οποίες φέρουν οριζόντιο χείλος µε δύο αυλακώσεις στην άνω όψη του,

145
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Corinth VII.6, 130, 161 V-24, εικ. 26.
Corinth VII.6, 138-139, V 19-20, εικ. 26.
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σφαιρικό τοίχωµα και δακτυλιόσχηµη βάση . 147 Λεκάνες αυτού του τύπου έχουν
εντοπιστεί σε σύνολα της ύστερης ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου
σ´ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα συµπεριλαµβανοµένης της ΒΑ Πελοποννήσου και
των Αθηνών .

148

Κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας στην Σικυώνα

περισυλλέχθηκαν όστρακα, τα οποία προέρχονται από αντίστοιχες µικρές λεκάνες,
µεταξύ των οποίων και απορρίµατα και χρονικά τοποθετήθηκαν στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο.149 Η λεκάνη από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε σε στρώµα, το
οποίο χρονολογείται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο και σε αυτό συµπεριλαµβάνεται
ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη
την χρονολόγηση του µεγαλύτερου όγκου των συνευρηµάτων της και τα παράλληλά
της αυτή τοποθετείται µεταξύ της ύστερη ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου. Η βάση µε αρ. κατ. 41, πιθανώς, προέρχεται από λεκάνη αντίστοιχη της
ευρύτερης κατηγορίας των µικρών λεκανών µε οριζόντιο χείλος από την αγορά των
Αθηνών. 150 Είναι κατασκευασµένη από αδρό τοπικό πηλό σε γκρι απόχρωση και
εντοπίστηκε σε σύνολο (Β.2/6), το οποίο χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ και στο
οποίο αναγνωρίστηκε υλικό του 2ου αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. µ.Χ. Ως εκ τούτου η
χρονολόγηση του συγκεκριµένου αγγείου καθίσταται δύσκολη και αυτή δεν θα
επιχειρηθεί.

Οι

λεκάνες

µε

αρ.

κατ.

42-43

συµπεριλαµβάνονται

στην

πολυπληθέστερη οµάδα της συγκεκριµένης κατηγορίας (εννέα όστρακα χειλέων), την
οποία συναποτελούν λεκάνες µε έξω νεύον χείλος, τις περισσότερες φορές καµπύλο
στην άνω όψη, κατασκευασµένες από τον τοπικό µαγειρικό πηλό σε ερυθρή και γκρι
απόχρωση. Τα εν λό γω αγγεία βρίσκουν παράλληλα σ την Κό ρινθο, την Ισθµία και

147

Η λεκάνη από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν σώζεται ακέραιη για να ταυτιστεί ασφαλώς σε αυτή την
κατηγορία. Τ ο λεπτό κα µπύλο τοίχωµα του σώµατος και το χείλος που βρίσκει ακριβές παράλληλο
από την αρχαία αγορά των Αθηνών καθόρισαν την ένταξή της σε αυτή την κατ ηγορία. Για το
παράλληλο από την Αθήνα βλέπε Agora XXXIII, 114, ν. 289, εικ. 50, πίν. 40 (115-86 π.Χ).
148
Ενδεικτικά βλέπε Agora V, 16, F 60-61, πίν. 2, 72, Agora XXXIII, 114, ν. 289, εικ. 50, πίν. 40,
ν. 290, εικ. 50, Hayes 1973, 465, ν. 222, πίν. 91, Abadie Reynal 2007, 205, ν. 340.1, πίν. 51.
149
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 15, εικ. 127).
150
Στην δηµοσίευση της Rotroff οι µικρές λεκάνες (bowl) χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, βαθιές
και ρηχές. Κάποιες εξ αυτών έχουν δακτυλιόσχηµη βάση και κάποιες δισκοειδή. Και στις δύο
κατηγορίες υφίστανται λεκάνες µε αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους, αντίστοιχες της λεκάνης µε
αρ. κατ. 40. Οι βαθιές λεκάνες µε δισκοειδή βάση έχουν εντοπιστεί σε σύνολα που χρονολογούνται
στο β ´ τέταρτο του 2ου αι. π .Χ, ενώ οι ρηχές λεκάνες σε σύνολα χρονολογηµένα στον 3ο αι. π .Χ.
Σχετικά βλέπε. Agora XXXIII, 114, ν. 287-290, εικ. 50, πίν. 40 (deep bowl), 114-115, 291-305, εικ. 5052, πίν. 40, 41.
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την Σικυώνα σε χρονολογηµένα σύνολα της ελληνιστικής περιόδου , 151 ενώ δεν
φαίνονται ασύνδετα µε τις λεκάνες της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου που έχουν
εντοπιστεί στην Σικυώνα και το Άργος και οι οποίες διαφοροποιούνται ελαφρώς από
αυτές της προηγούµενης περιόδου . 152 Η ύπαρξη ιχνών καύσης σε κάποιες από τις
λεκάνες που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο και πρωιµότερα, έχει ωθήσει
τους µελετητές να κάνουν λόγο για την χρήση τους στην φωτιά και κάποιους από
αυτούς να τις συνδέουν αποκλειστικά µε την µαγειρική. 153 Η εν λόγω άποψη δεν
µπορεί να υποστηριχθεί ασφαλώς για το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη, εξαιτίας
της αποσπασµατικής διατήρησης του συνόλου των οστράκων, χωρίς να αποκλείεται
το ενδεχόµενο για κάποια εξ αυτών. Όλες οι λεκάνες σώζουν τµήµα του χείλους και
του άνω σώµατος, τα οποία, ακόµη και εάν αυτές χρησιµοποιούνταν για µαγειρικούς
σκοπούς, δεν θα έφεραν ίχνη καύσης. Εν γένει η απουσία ολοκληρωµένου
περιγράµµατος στα όστρακα του οικοπέδου δυσκολεύει την ταύτισή τους µε
συγκεκριµένη κατηγορία των δηµοσιευµένων λεκανών και κατ’ επέκταση την
χρονολόγησή τους. Όλα τα όστρακα εντοπίζονται σε στρώµατα όπου συνυπάρχει
υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου και ασφαλέστερος δρόµος για την
χρονολόγησή τους είναι ο εντοπισµός παραλλήλων. Η συστηµατική παρουσία τους
σε στρώµατα µε υλικό της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου είναι, πιθανώς, ενδεικτική της
παραγωγής τους σε αυτούς τους χρόνους, ίσως, µε µικρή παραλλαγή από το σχήµα
των ελληνιστικών χρόνων. Η παρουσία υλικού της ελληνιστικής περιόδου στα ίδια
στρώµατα και κυρίως της µέσης και ύστερης ελληνιστικής δεν επιτρέπει, ωστόσο, να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάποια εξ αυτών να είναι προϊόντα πρωιµότερης
παραγωγής. Τα λοιπά αγγεία αυτής της κατηγορίας (αρ. κατ. 44-47) αποτελούν
µεµονωµένα παραδείγµατα µικρών λεκανών τοπικής παραγωγής, µε εξαίρεση την
λεκάνη ν. 47, τα οποία βρίσκουν παράλληλα στην Σικυώνα και σε µία περίπτωση
στην Σπάρτη και χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Ιδιαίτερο
Τα περισσότερα εξ αυτών χρονολογούνται από την πρώιµη ελληνιστική περίοδο έως και τον 2ο αι.
π.Χ ή και αργότερα (Σικυώνα). Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Corinth VII.3, 135, ν. 709,
πίν. 33, 63, από την Ισθµία: Anderson Stojanović 2004, IP7734, πίν. 304, από την Σικυώνα James (υπό
έκδοση, ν. 74, εικ. 11), Stone (υπό έκδοση, ν. 19, εικ. 20).
152
Στα δηµοσιευµένα παραδείγµατα από την Σικυώνα και το Άργος το χείλος είναι ελαφρώς παχύτερο
και έχει µεγαλύτερο µήκος. Σ ε κανένα από τα παραδ είγµατα, ωστόσο, δεν σώζεται η βάση και το
κατώτερο τµήµα του σώµατος για τον εντοπισµό διαφορών. Για παραδείγµατα από την Σικυώνα βλέπε
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 161, εικ. 34) και α πό το Άργος βλεπε Abadie Reynal 2007, 193, ν.
305.1, πίν. 45 (στρώµα 1ο µισό 2ου αι. µ.Χ)
153
Στην δηµοσίευση των McPhee και Pemberton της κεραµικής από τον αγωγό 1971-1 στην ενότητα
των µαγειρικών σκευών έχουν συµπεριληφθεί αντίστοιχα αγγεία και οι συγγραφείς επισηµαίνουν, ότι
η επιλογή της κατηγορία, στην οποία θα ενταχθούν, ήταν δύσκολη απόφαση και καθορίστηκε ως επί
το πλείστων από την παρουσία καύσης σε µερικά από αυτά. Σχετικά βλέπε. Corinth VII.6, 91.
151
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ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεκάνη ν. 47, η οποία φέρει παχύ τοίχωµα µε αυλακώσεις
στην εξωτερική όψη και στεφάνη στο εσωτερικό της. Παρόµοια λεκάνη µε
εσωτερική στεφάνη και αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος έχει έλθει στο
φως σε ανεσκαµµένο σύνολο στην Σικυώνα και χρονολογήθηκε στην µέση
ελληνιστική περίοδ ο.

154

Το παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη διαφέρει

σηµαντικά ως προς το πάχος του σώµατος κ αι τις ακµές που διαµορφώνονται στην
εξωτερική του όψη από τις αυλακώσεις, οι οποίες είναι πεπλατυσµένες. Το σώµα
πλησιάζει περισσότερο σε µία λεκάνη από το υλικό της επιφανειακής έρευνας στην
ίδια θέση, η οποία φέρει αντίστοιχες αυλακώσεις και ακµές και χρονολογείται στην
πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, αλλά η

συγκεκριµένη λεκάνη δεν φέρει εσωτερικά

στεφάνη. 155 Η απουσία απόλυτου παραλλή λου για το αγγείο από το οικόπεδο
Πιπεράκη δυσκολεύει την χρονολόγησή του, δεδοµένου, ότι προέρχεται από στρώµα
που χρονολογείται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο και συµπεριλαµβάνει ανάµεικτο υλικό
της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη τα πλησιέστερα
παράλληλα του αγγείου δίνεται γενική χρονολόγηση και τοποθετείται σ’ ένα ευρύ
χρονικό πλαίσιο µεταξύ της µέσης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
3.1.2.3 Κρατήρες 48-82 Εικ. 12-18, Πίν. 1
Οι κρατήρες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείµενα της
οικοσκευής των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων και συνδέονται µ’ ένα ευρύ
φάσµα δραστηριοτήτων , 156 γεγονός που µπορεί να εξηγήσει τον µεγάλο αριθµό
ευρηµάτων

σε ανεσκαµµένα

σύ νολα,

την

ποικιλοµορφία

στα

επιµέρους

χαρακτηριστικά τους και την παραγωγή τους και στις τρεις κατηγορίες πηλού (αδρός,
µαγειρικός, λεπτός).
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν 230
όστρακα κρατήρων, συνιστώντας µία από τις πιο πολυάριθµες κατηγορίες ευρηµάτων
στο σύνολο του υλικού. Από αυτά τα 202 ήταν τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα

154

Λυκούδη 2013, 83, ν. 31, εικ. 8, 43, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 28, εικ. 55)
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 17, εικ. 128)
156
Για την συγκεκριµένη κατηγορία αγγείων έχουν προταθεί διάφορες χρήσεις, πολλές από τις οποίες
είναι αντίστοιχες µε αυτές των λεκανών, όπως η µίξη πρώτων υλών σε σχέση µε την προετοιµασία του
φαγητού, το σερβίρισµα κ.α. Σχετικά βλέπε υποκ. 3.1.2.2, σελ. 46 και για σχετική βιβλιογραφία, υποσ.
120.
155
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από αδρό , ηµι -αδρό 157 και µαγειρικό πηλό σε µία ευρεία γκάµα αποχρώσεων του
ερυθρού, του γκρι και του καστανού και 28 ήταν εισηγµένα, πιθανώς όλα,
κορινθιακής προέλευσης .
διαφοροποιηµένα

158

Στο υλικό

χαρακτηριστικά,

εντοπίστηκαν αγγεία

γεγονός

που

κατέστησε

µε αρκετά
δύσκολη

την

κατηγοριοποίηση του συνόλου. Αυτά ταξινοµήθηκαν σε επτά κατηγορίες, για την
διαµόρφωση των οποίων δόθηκε βάση περισσότερο στο προφίλ του χείλους και
λιγότερο στην ανάπτυξη του σώµατος, δεδοµένου, ότι τα περισσότερα εξ αυτών
σώζονταν αποσπασµατικά. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες θα µπορούσαν να αποτελούν
τρεις ξεχωριστές υποκατηγορίες µίας γενικής οµάδας κρατήρων, αυτών µε προεξέχον
χείλος (overhanging rim), το οποίο φέρει αυλάκωση στην εξωτερική του όψη,
ακολουθώντας το σύστηµα ταξινόµησης που συναντάται στην βιβλιογραφία, αλλά ο
µεγάλος αριθµός των αντικειµένων µε διαφοροποιηµένα επιµέρους χαρακτηριστικά
και η συστηµατική παρουσία τους στο µεγαλύτερο µέρος των στρωµάτων του
οικοπέδου, ώθησε στην δηµιουργία τριών κατηγοριών, όχι ασύνδετων µεταξύ τους.

90
Τοπικός Πηλός

80

Αταύτιστος πηλός

70
60
50
40
30
20
10
0
Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Κατηγορία 6

Κατηγορία 7

Γράφηµα 2. Κρατήρες των επτά κατηγοριών από τα µελετηµένα στρώµατα και τον κατάλογο.

157

Πρόκειται για τέσσερα όστρακα, εκ των οποίων τα δύο καταγράφηκαν ως πιθανώς τοπικά, τα οποία
έφεραν βαφή και εντάχθηκαν στους κρατήρες της λεπτής κεραµικής.
158
Πέντε εξ αυτών εντάχθηκαν στην κατηγορία των κρατήρων της λεπτής κεραµικής.
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3.1.2.3.Α Κατηγορία 1 48-55 Εικ. 12-13
Αποτελεί την πολυπληθέστερη κατηγορία µεταξύ των κρατήρων από το
οικόπεδο Πιπεράκη και αντιστοιχεί σε αυτούς µε προεξέχον χείλος (overhanging rim),
το οποίο φέρει αυλάκωση στην εξωτερική του όψη. Πρόκειται για ένα ευρέως
διαδεδοµένο σχήµα που συναντάται σε ανεσκαµµένα σύνολα της ελληνιστικής και
της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα . 159 Οι κρατή ρες
αυτής της κατηγορίας εκτός από το χαρακτηριστικό τους χείλος, διακρίνονται για το
καρινωτό σώµα µε την τροπίδωση στην µετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο
τµήµα του, φέρουν δακτυλιόσχηµη βάση και έχουν οριζόντιες λαβές, οι οποίες
εκφύονται στο ύψος της τροπίδωσης και αναπτύσσονται είτε λίγο κάτω από το χείλος,
είτε βρίσκονται σε επαφή µε αυτό . Στ η εσωτερική όψη, στο ύψος του χείλους,
διαµορφώνεται αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος. Κ ατασκευάζονταν σε
αδρό ή µαγειρικό πηλό, ενώ δεν απουσιάζει η λεπτή εκδοχή τους και σύµφωνα µε την
James συνδέονται µε την κατηγορία των κωδωνόσχηµων κρατήρων χωρίς βαφή της
Κορίνθου, τους οποίους δηµοσιεύ ει η ίδια για πρώτη φορά . 160 Στην Σικυώνα έχει
εντοπιστεί µεγάλος αριθµός οστράκων αυτής της κατηγορίας τόσο σε ανεσκαµµένα
σύνολα, όσο και κατ ά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας,161 αποτελώντας, ίσως,
τον πιο κοινό τύπο µεταξύ των αγγείων της οικοσκευής των ελληνιστικών και
πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων της εν λόγω θέσης.162
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη εντά χθηκαν σε αυτή την
159

Για παραδείγµατα της ελληνιστικής περιόδου βλέπε Corinth VII.3, 134, ν. 705, πίν. 33, 64, Corinth
XVIII.1, 68, ν. 645, εικ. 23, πίν. 58, Bald Romano 1994, 81-82, ν. 50, πίν. 22, Anderson Stojanović
2004, 635, πίν. 304, Stone 2014, 206-207, ν. 42, εικ. 9.6. Για παραδείγµατα της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου Agora V 31, G 100, πίν. 6, 72, Riley 1979, 329-331, ν. 809, ει. 120.
160
Η ίδια στην δηµοσίευσή της επισηµαίνει, ότι οι κωδωνόσχηµοι κρατήρες χωρίς βαφή φέρουν δύο
τύπους χειλέων, εκ των οποίων η τοµή του ενός είναι σε σχήµα Υ. Οι κρατήρες αυτοί µε τα έως τώρα
αρχαιολογικά δεδοµένα παράγονταν στην Κόρινθο µεταξύ του β´ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ και τα τέλη
του β´ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. Σύµφωνα µε την συγγραφέα η εκδοχή του χείλους µε τοµή σε σχήµα Υ
κατά την διάρκεια του 2ου αι. π.Χ είναι παρόµοια µε τους κρατήρες µε προεξέχον χείλος από µαγειρικό
πηλό. Corinth VII.7, 124.
161
Για παραδείγµατα από ανεσκαµµένα σύνολα στην Σικυώνα βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση,
ν. 39, ν. 60, εικ. 4, 25), Λυκούδη 2013, 83, 132, ν. 30, ν. 105, εικ. 8, 31, 43, 58, Likoudi (υπό έκδοση,
ν. 27, ν . 82, εικ. 55, 60), James (υπό έκδοση, ν. 73-74, εικ. 11). Για παραδείγµατα από την έρευνα
επιφανείας βλέπε. Trainor 2015, 57-58, εικ. 4.11, Stone (υπό έκδοση, ν. 13, εικ. 121), Tzavella (υπό
έκδοση, ν. 1-3, εικ. 128).
162
Σύµφωνα µε την µελέτη του υλικού της επιφανειακής έρευνας υποστηρίχθηκε από τους µελετητές
ότι η εν λόγω κατηγορία αγγείων παραγόταν στην Σικυώνα κατά την πρώιµη ελληνιστική περίοδο και
αυτή συνεχίστηκε σε όλη την διάρκεια της και έως και τις αρχές της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση). Η James βασιζόµενη στην µελέτη του υλικού τεσσάρων
ανεσκαµµένων οικοπέδων στην ίδια περιοχή υποστηρίζει, ότι πρόκειται για σχήµα που προστέθηκε
στην οικοσκευή των Σικυωνίων κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο. James (υπό έκδοση).
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κατηγορία 83 όστρακα κρατήρων, εκ των οποίων τα 77 καταγράφηκαν ως τοπικά και
µόλις έξι ως πιθανώς κορινθιακά ή άλλα . 163 Τα περισσότερα εξ αυτών σώ ζονται
εξαιρετικά αποσπασµατικά και διατηρούν τµήµα του χείλους και ελάχιστα του άνω
σώµατος, ενώ λίγα εξ αυτών σώζουν τµήµα της λαβής, η οποία εκφύεται στην
τροπίδωση του σώµατος και αναπτύσσεται στο ύψος του χείλους ή λίγο κάτω από
αυτό υποδηλώνοντας, ότι πρόκειται για προϊόντα που παρήχθησαν µεταξύ της
ύστερης ελληνιστικής και της πρώ ιµης ρωµαϊκής περιόδου . 164 Τα περισσότερα εξ
αυτών είναι κατασκευασµένα σε µαγειρικό πηλό ερυθρής απόχρωσης, ενώ δεν
απουσιάζουν οι κρατήρες στις αποχρώσεις του γκρι και του καφέ. Σ το υλικό
εντοπίστηκε και πλήθος δακτυλιόσχηµων βάσεων, κάποιες εκ των οποίων
προέρχονται από κρατήρες όλων των κατηγοριών. Για τις βάσεις µε αρ. κατ. 54-55
υποστηρίζεται ότι, πιθανώς, προέρχονται από κρατήρες αυτής της κατηγορίας,
λαµβάνοντας υπόψη τα παράλληλά τους, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο οι
βάσεις αυτές να προέρχονται από κρατήρες των υπολοίπων κατηγοριών. Οι κρατήρες
αυτής της κατηγορίας εντοπίστηκαν σε όλα τα στρώµατα των δύο τοµών που
µελετήθηκαν. Σε αυτά συνυπάρχει υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Βασιζόµενοι στα όστρακα που σώζουν τµήµα της λαβής και στα
παράλληλα τους οι περισσότεροι τοποθετούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι.
µ.Χ.
3.1.2.3.Β Κατηγορία 2 56-57 Εικ. 13
Στην βιβλιογραφία ο συγκεκριµένος τύπος κρατήρων ταξινοµείται µε αυτούς
της προηγούµενης κατηγορίας και σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται η εκδοχή των
ρωµαϊκών χρόνων της παραπάνω οµάδας. 165 Στην πραγµατικότητα οι δύο κατηγορίες
δεν είναι ασύνδετες µεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά τυπολογικά
χαρακτηριστικά και το ενδεχόµενο της µετεξέλιξης της προηγούµενης κατηγορίας σε
αυτή την εκδοχή κατά τους πρώιµους ρωµαϊκούς χρόνους δεν µπορεί να
163

Μεταξύ αυτών δύο όστρακα προέρχονταν από κρατήρες κατασκευασµένους στον χαρακτηριστικό
πηλό ερυθρής απόχρωσης µε τα µελανά στίγµατα στην επιφάνεια του αγγείου (Α.2/3.2.10, Α2/6.2.4 αρ. κατ. 52).
164
Αναφορικά µε την διάκριση των κρατήρων της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου, έχει
χρησιµοποιηθεί ένας αριθµός κριτηρίων που σχετίζονται µε τυπολογικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών
λαµβάνεται υπό ψη η θέση της λαβής, η οποία σύµ φωνα µε τους µελετητές, όταν αυτή ακουµπά στο
εξωτερικό µέτωπο του χείλους ή λίγο κάτω από αυτό πρόκειται για προϊόν τ ης ρωµαϊκής περιόδου.
Σχετικά βλέπε Corinth XVIII.2, 119, Tzavella (υπό έκδοση).
165
Εξαίρεση αποτελεί η ταξινόµηση του Trainor, ο οποίος έχει διαµορφώσει ξεχωριστή υποκατηγορία
και τους ονοµάζει κρατήρες µε τριγωνικό χείλος. Trainor 2015, 58-59.
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αποκλειστεί. 166 Οι κρατήρες αυτής της κατηγορίας

διαφοροποιούνται από την

προηγούµενη ως προς το χείλος, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, εξαιτίας της
αβαθούς αυλάκωσης στο εξωτερικό µέτωπό του, µε το κάτω περιχείλωµα να είναι
τριγωνικής διατοµής και καµπύλο στην εξωτερική όψη. Στο µελετηµένο υλικό από το
οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά εντοπίστηκαν 17 όστρακα (τα δύο συνανήκουν και
συγκολλώνται, α ρ. κατ. 56), εκ των οποίων τα 14 είναι κατασκευασµένα από αδρό
τοπικό πηλό, ως επί το πλείστον πορτοκαλέρυθρης ή ερυθρής απόχρωσης και
λιγότερο σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ και τα υπόλοιπα τρία από αταύτιστο
πηλό. Αυτά προήλθαν από στρώµατα, τα οποία χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ ή και
αργότερα, αλλά συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της
ρωµαϊκής περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη τα παράλληλα αυτού του τύπου οι
κρατήρες της εν λόγω κατηγορίας τοποθετούνται χρονικά στην πρώιµη ρω µαϊκή
περίοδο. Η συνύπαρξή τους µε τους κρατήρες της προηγούµενης ο µάδας οδήγησε
στην άποψη, ότι η συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί περισσότερο παραλλαγή του
βασικού σχήµατος κατά την ρωµαϊκή περίοδο, παρά τυπολογική εξέλιξή του και ότι
ξεκίνησε να κατασκευάζεται µετά την παύση της παραγωγής κρατήρων της
προηγούµενης κατηγορίας.
3.1.2.3.Γ Κατηγορία 3 58-62 Εικ. 13-14
Η συγκεκριµένη ο µάδα κρατήρων συµπεριλαµβάνει αγγεία µε αρκετά
διαφοροποιηµένο προφίλ χείλους, τα οποία, ό µως, µοιράζονται ένα κοινό
χαρακτηριστικό και αυτό αφορά την ανάπτυξη του χείλους σε σχέση µε το σώµα, το
οποίο εµφανίζεται ελαφρώς µετατοπισµένο (offset) από τον κεντρικό άξονα του
σώµατος και σε κάποιες περιπτώσεις είναι µικρότερου πάχους σε σχέση µε αυτό.
Στην συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται κρατήρες µε βραχύ ευθύγραµµο
χείλος µε απόληξη τριγωνικής διατοµής (αρ. κατ. 58-59), κ ρατήρες µε προεξέχον
χείλος, το οποίο φέρει αυλάκωση στο εξωτερικό µέτωπό του (αρ. κατ. 60) κ αι
κρατήρες µε οριζόντιο χείλος, είτε βραχύ, είτε µεγαλύτερου µήκους µε αµυδρή
αυλάκωση στην εξωτερική του όψη (αρ. κατ. 61-62). Οι κρατήρες, οι οποίοι είναι
αντίστοιχοι αυτών µε αρ. κατ. 58-62, πιθανώς, αποτελούν παραλλαγή του βασικού
166

Με τ α έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα ο συγκεκριµένος τύπος κρατήρων έχει εντοπιστεί σε
ανεσκαµµένα σύνολα που χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Σχετικά βλέπε Riley 1979,
329-330, ν. 802, εικ. 120, Slane 1980, 160, ν. 104, εικ. 6, Slane 1986, 281, ν. 15, εικ. 5, Corinth
XVIII.2, 119, ν. 261, εικ. 30, πίν. 16.
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τύπου και θα µπορούσαν να ενταχθούν στην πρώτη κατηγορί α. 167 Η συστηµατική
εµφάνιση,

ωστόσο,

του

συγκεκριµένου

τυπολογικού

χαρακτηριστικού

που

αναφέρθηκε προηγουµένως, σ’ ένα ικανοποιητικό αριθµό αγγείων στο οικόπεδο
Πιπεράκη οδήγησε στην δηµιουργία αυτόνοµης κατηγορίας. Μεταξύ αυτών
εµφανίζονται κρατήρες µε αρκετά λεπτό τοίχωµα κατ’ αντιστοιχία µε κάποια από τα
παραδείγµατα κρατήρων από την αρχαία αγορά των Αθηνών που συνδέονται µε αυτή
την κατηγορία . 168 Στο οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά εντοπί στηκαν 32 όστρακα
τέτοιω κρατήρων, εκ των οποίων τα 29 είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα
µε αδρό ή µαγειρικό πηλό σε αποχρώσεις του ερυθρού, του γκρι και του καφέ και τα
τρία από αταύτιστο πηλό, πιθανώς κορινθιακό. Από το σύνολο του υλικού 10 έφεραν
προεξέχον χείλος µε αυλάκωση στην εξωτερική ό ψη, 12 οριζόντιο χείλος (οκτώ µε
βραχύ και τέσσερα µεγαλύτερου µήκους) µε αµυδρή αυλάκωση στο εξωτερικό
µέτωπό του και άλλα 10 (δύο συνανήκοντα και συγκολλώµενα) χείλος µε απόληξη
τριγωνικής διατοµής. Όλα σώζονται αποσπασµατικά διατηρώντας τµήµα του χείλους
και του άνω σώµατος, ενώ κανένα δεν σώζει λαβή. Τα πε ρισσότερα εξ αυτών
προήλθαν από στρώµατα µε υλικό που χρονολογείται από την ελληνιστική έως και
την πρώιµη ή και µέση ρωµαϊκή περίοδο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την
χρονολόγηση των κρατήρων της συγκεκριµένης κατηγορίας. Και οι τρεις τύποι των
χειλέων συνυπάρχουν στις πάσες, γεγονός που δεν επιτρέπει την διεξαγωγή
συµπερασµάτων αναφορικά µε την χρονική αλληλουχία µεταξύ των τριών
υποκατηγοριών. Οι κρατήρες µε χείλος τριγωνικής διατοµής δεν βρίσκουν ακριβή
παράλληλα. Π ροέρχονται από στρώµατα που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ ή και
αργότερα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της
ρωµαϊκής περιόδου. Στα περισσότερα εξ αυτών κυριαρχούν αγγεία που
χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου, χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσονται και οι εν λόγω κρατήρες. Το
ίδιο ισχύει και για τους κρατήρες µε τους άλλους δύο τύπους χείλους, οι οποίοι
σύµφωνα µε τα παράλληλά τους και τα συνευρήµατα στις πάσες εντοπισµού τους
167

Πρόκειται για τον τύπο 4 της ταξινόµησης του Γρηγορόπουλου που προέκυψε από την µελέτη
υλικού της ρωµαϊκής περιόδου από τέσσερα ανεσκαµµένα οικόπεδα στην Σικυώνα, Grigoropoulos
(υπό έκδοση, ν. 17, εικ. 21, ν. 76, εικ. 27, ν. 159, εικ. 34) και τον τύπο 1 της ταξινόµησης των λεκανών
από την αρχαία αγορά των Αθηνών της Rotrof. Στην βιβλιογραφία ο συγκεκριµένος τύπος συνδέεται
µε την κατηγορία 1 της παρούσας εργασίας και θεωρείται η ελληνιστική εκδοχή αυτών των κρατήρων
από την Αθήνα. Ωστόσο, η Rotroff στην βιβλιογραφία αυτής της κατηγορίας δεν συµπεριλαµβάνει
παραδείγµατα από την Κόρινθο και εν γένει την περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου, όπου και εντοπίζεται
ο συγκεκριµένος τύπος. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 109-110, ν. 234-248, εικ. 39-41, πίν. 33, 34.
168
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 110.
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τοποθετούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου,
χρονικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε ευρήµατα σε άλλα
ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής.169
3.1.2.3.Δ Κατηγορία 4 63 Εικ. 14
H τέταρτη κατηγορία αποτελείται από µόλις τρία όστρακα αγγείων, τα οποία
βρίσκουν παράλληλο σε ανεσκαµµένο σύνολο στην Σικυώνα . 170 Και τα τρία είναι
τοπικής παραγωγής και σώζουν τµήµα του χείλους και του άνω σώµατος. Είναι
κατασκευασµένα µε αδρό πηλό σε αποχρώσεις του ερυθρού, του γκρι και του καφέ.
Η κατάσταση διατήρησής τους είναι αποσπασµατική και το ενδεχόµενο να
προέρχονται από άλλου τύπου αγγεία είναι ανοικτό .171 Ένα εξ αυτών σώζει αρκετά
µεγάλο µέρος του σώµατος, το οποίο έχει αντίστοιχο περίγραµµα µε αυτό των
κρατήρων, ενώ και τα τρία στην εσωτερική όψη φέρουν αυλάκωση, στο ύψος του
χείλους, χαρακτηριστικό, το οποίο συνδέεται µε αυτό το σχήµα. Το ιδιαίτερο στοιχείο
της κατηγορίας, σύµφωνα µε το σωζόµενο τµήµα και των τριών οστράκων, είναι το
προφίλ του χείλους, το οποίο είναι προεξέχον και έχει καµπύλο περίγραµµα και
ελαφρώς οξείες απολήξεις. Το ένα εξ αυτών προέρχεται από στρώµα που
χρονολογείται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο, ενώ τα άλλα δύο από στρώµατα του 2ου αι.
µ.Χ. Και στα τρία στρώµατα συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Βάσει του παραλλήλου από την Σικυώνα,
το οποίο εντοπίζεται σε στρώµα που χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ και των
περισσοτέρων συνευρηµάτων τους στις πάσες εντοπισµού τους, αυτά χρονολογούνται
στον 1ο αι. µ.Χ. Το αντικείµενο του καταλόγου 63 είναι κατασκευασµένο µε αδρό
πηλό µε πρασινίζουσα γκρι απόχρωση, από τον οποίο είναι κατασκευασµένα µεταξύ
άλλων τοπικά αγγεία που χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, αν όχι νωρίτερα, γεγονός που αφήνει το ενδεχόµενο της
κατασκευής του νωρίτερα από τον 1ο αι. µ.Χ ανοικτό.
169

Σχετικά βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση, κρατήρες τύπος 4)
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 24).
171
Στην Πάφο από την ανασκαφή του κάστρου ″Σαράντα Κολώνες″ έχει έλθει στο φως λεκάνη µε
όµοιο προφίλ χείλους, αλλά µε σώµα αντίστοιχο των λεκανών µε δύο αυλακώσεις στην άνω όψη του
χείλους που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο υποκεφάλαιο. Σχετικά βλέπε υποκεφ. 3.1.2.2.Α, σελ. 49-50.
Η λεκάνη αυτή προήλθε από στρώµα, το οποίο εκτείνεται χρονικά από τον 2ο αι. π.Χ έως και τον 1ο αι.
µ.Χ. Το ενδεχόµενο τα αγγεία από το οικόπεδο Πιπεράκη, τουλάχιστον τα δύο εξ αυτών, να ανήκουν
σε αυτόν τον τύπο είναι ανοικτό, αλλά δεδοµένου του παραλλήλου από την Σικυώνα δεν είναι ισχυρό.
Για παράδειγµα από την Πάφο βλέπε. Hayes 2003, 462, ν. 77, εικ. 8.
170
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3.1.2.3.Ε Κατηγορία 5 64-71 Εικ. 15-16, Πίν. 1
Στην

κατηγορία

χαρακτηρίζονται

από

το

αυτή

συµπεριλαµβάνονται

κάθετο

χείλος,

το

οποίο

κρατήρες,
είναι

οι

οποίοι

αναδιπλούµενο

(αµυγδαλόσχηµο) ή τριγωνικής διατοµής. Έχουν σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα
ή ευθύγραµµο τοίχωµα και φέρουν ψευδολαβή, η οποία εκφύεται και αναπτύσσεται
στην εξωτερική όψη του χείλους. Εσωτερικά, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος,
φέρουν αβαθή αυλάκωση ή εγχάραξη για την υποδοχή πώµατος. Πρόκειται για ένα
ευρέως διαδεδοµένο σχήµα τόσο στην Σικυώνα ,172 όσο και στην ευρύτερη περιοχή
της Πελοποννήσου και εµφανίζεται σε σύνολα που χρονολογούνται στον 1ο και 2ο αι.
µ.Χ,173 ενώ δεν απουσιάζει από ανεσκαµµένες θέσεις εκτός του ελλαδικού χώρου. 174
Πρόκειται για τον πιο κοινό τύπο κρατήρων της πρώιµης και ίσως, της µέσης
ρωµαϊκής περιόδου στην Σικυώνα. Κρατήρες αυτής της κατηγορίας έχουν εντοπιστεί
κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας που έλαβε χώρα στην εν λόγω θέση και σε
ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής και χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή
περίοδο. 175 Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν 52
όστρακα κρατήρων αυτής της κατηγορίας, εκ των οποίων τα 47 ήταν τοπικής
παραγωγής κατασκευασµένα µε αδρό πηλό σε αποχρώσεις του ερυθρού, του γκρι και
του καφέ και µόλις πέντε από αταύτιστο πηλό. Αυτοί εντοπίστηκαν σε όλα τα
στρώµατα του ανεσκαµµένου χώρου και συνυπήρχαν µε όλες τις κατηγορίες
κρατήρων που διαµορφώθηκαν. Στα ανώτερα στρώµατα (Α.ΕΠ.1-2, Α.1, Α.2, Β.1/3,
Β.2/4) συνυπήρχαν µε κρατήρες της κατηγορίας 7, οι οποίοι θεωρούνται ο βασικός
τύπος κρατήρων της µέσης ρω µαϊκής περιόδου. Πρόκειται για διαταραγµένα
στρώµατα, σχεδόν επιφανειακά, τα οποία συµπεριλαµβάνουν υλικό από την
172

Για παραδείγµατα από την Σικυώνα βλέπε Λυκούδη 2013, 119, ν. 79, 81, 84, 86-87, εικ. 24-26, 5354, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 70, εικ. 60), Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 28, ν. 50-51, 149, 209, 249,
εικ. 22, 24, 33, 37, 40), Tzavella (υπό έκδοση, ν. 8-13, εικ. 129).
173
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Williams και Fisher 1975, 13, ν. 11, εικ. 3 (µέσα 2ου αι.
µ.Χ), Corinth XVIII.2, 119, ν. 262, εικ. 30. Από το Άργος βλέπε Abadie Reynal 2007, 203, ν. 332.1,
πίν. 49 (α´ µισό 1ου αι. µ.Χ). Από την Σπάρτη Pickersgill και Roberts 2003, 559, ν. 17, εικ. 4 (τελευταίο
τέταρτο 1ου αι. µ.Χ).
174
Αντίστοιχος κρατήρας έχει εντοπιστεί και στο κάστρο ″Σαράντα κολώνες″ στην Πάφο. Hayes 2003,
464, ν. 93, εικ. 9. Προέρχεται από το ίδιο στρώµα που εντοπίστηκε η λεκάνη που αναφέρθηκε
προηγουµένως και εκτείνεται χρονικά από τον 2ο αι. π.Χ έως και τον 1ο αι. µ.Χ. Βλέπε υποσ. 171.
175
Το υλικό από την έρευνα επιφανείας τοποθετήθηκε χρονικά στην πρώιµη και µέση ρωµαϊκή
περίοδο, ενώ το υλικό από τα τέσσερα ανεσκαµµένα σύνολα που έχουν µελετηθεί προέρχεται από
στρώµατα που χρονολογούνται στον 1ο αι. µ.Χ. Για την χρονολόγηση των κρατήρων από την έρευνα
επιφανείας βλέπε Trainor 2015, 60-61, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση) και Tzavella (υπό έκδοση,
κρατήρες τύπος C). Για την χρονολόγηση των κρατήρων από ανεσκαµµένα σύνολα βλέπε.
Grigoropoulos (υπό έκδοση, κρατήρες τύπος 4).
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ελληνιστική έως και την µέση ρωµαϊκή περίοδο. Το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώνει
απόλυτα την παραγωγή τους κατά τους µέσους ρωµαϊκούς χρόνους, κ αθώς δεν
υπήρξαν ‘καθαρά’ στρώµατα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου, αλλά ούτε το αποκλείει.
Σε άλλα στρώµατα, πολλές φορές η χρονολόγηση µίας πάσας ή ολόκληρου του
στρώµατος βασίστηκε στην παρουσία αυτού του τύπου, καθώς αυτός συνυπήρχε µε
υλικό που τοποθετείται χρονικά από την µέση ή ύστερη ελληνιστική έως και τον 2ο αι.
µ.Χ. Στο υλικό της παρούσας ανασκαφής δεν υπήρξε ισχυρό τεκµήριο για να ‘κατέβει’
η χρονολόγηση της παραγωγής του στον 1ο αι. π.Χ, αν και σε αρκετές περιπτώσεις
συνευρήµατά του χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και
περισσότερο επιβεβαιώνεται η παραγωγή του κατά τον 1ο αι. µ.Χ ή και αργότερα αν
λάβουµε υπόψη την συνύπαρξή του µε αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Β2.176
3.1.2.3.ΣΤ Κατηγορία 6 72-74 Εικ. 16
Πρόκειται για µία πολύ µικρή ο µάδα αγγείων, τα οποία ταυτίστηκαν ως
κρατήρες εξαιτίας του περιγράµµατος του τµήµατος του σώµατος που έσωζαν και της
οµοιότητας τους σε επιµέρους χαρακτηριστικά µε άλλα αγγεία που έχουν εντοπιστεί
στην Σικυώνα, τα οποία είτε έχουν ταυτιστεί, είτε θα µπορούσαν να θεωρηθούν
κρατήρες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατηγορίας είναι το προεξέχον χείλος µε
τις δύο αβαθείς αυλακώσεις στην εξωτερική του ό ψη. Οι κρατήρες αυτοί θα
µπορούσαν να αποτελούν παραλλαγή των κρατήρων της πρώτης και δεύτερης
κατηγορίας, καθώς το προφίλ του χείλους της παρούσας κατηγορίας τους πλησιάζει
αρκετά. Κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας στην Σικυώνα εντοπίστηκαν δύο
όστρακα κρατήρων µε τρεις εγχαράξεις στην εξωτερική όψη του χείλους, οι οποίοι θα
µπορούσαν να θεωρηθούν συγγενή δοχεία αυτών από το οικόπεδο Πιπεράκη,177 ενώ
ένα αγγείο µε παρόµοιο χείλος έχει εντοπιστεί και σε ανεσκαµµένο σύνολο της ίδιας
περιοχής.178
Συνολικά στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη ταυτίστηκαν
176

Για την χρονολόγηση των αµφορέων αυτού του τύπου βλέπε υποκ. 3.4.1.2.Β, σελ. 184-185.
Πρόκειται για τους κρατήρες Ε15-16 της ταξινόµησης της Τζαβέλλα, οι οποίοι δεν έχουν ταυτιστεί
ασφαλώς ως σικυώνιοι, καθώς ο πηλός θα µπορούσε να είναι κορινθιακός και βρίσκουν παράλληλα
στην Σαβράθα της Λιβύης και χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ. Σχετικά βλέπε
Tzavella (υπό έκδοση, κρατήρες τύπος Ε).
178
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 59, εικ. 25). Το συγκεκριµένο αγγείο ο Γρηγορόπουλος δεν το έχει
ταυτίσει ως κρατήρα, αλλά εν γένει ως δοχείο (jar) και το συσχετίζει µε τα αγγεία, τα οποία στην κάτω
εξωτερική όψη του περιχειλώµατος φέρουν ε µπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust decoration).
Προέρχεται από στρώµα που χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ.
177
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πέντε όστρακα, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν τοπικής παραγωγής κατασκευασµένα
µε αδρό πηλό σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ και ένα από αταύτιστο πηλό, ο
οποίο θα µπορούσε να είναι κορινθιακός. Λαµβάνοντας υπόψη τα πλησιέστερα
παράλληλά τους από την Σικυώνα και τα περισσότερα συνευρήµατά τους στις πάσες
εντοπισµού τους, οι κρατήρες αυτής της κατηγορίας τοποθετούνται στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο και ειδικότερα στον 1ο αι. µ.Χ.
3.1.2.3.Ζ Κατηγορία 7

75-79 Εικ. 16-17

Πρόκειται για έναν ευρέως διαδεδοµένο τύπο κρατήρα στην Σικυώνα, ο
οποίος τοποθετείται χρονικά στην µέση ρωµαϊκή περίοδο και χαρακτηρίζεται από το
βαθύ σφαιρικό σώµα, τον προεξέχοντα λαιµό µε κοίλο τοίχωµα και το έξω νεύον
χείλος, του οποίου η απόληξη νεύει προς τα κάτω. Κρατήρες αυτού του τύπου έχουν
εντοπιστεί εκτός της Σικυώνας, στην Κόρινθο και το Άργος και έχουν χρονολογηθεί
στον 3ο αι. µ.Χ.179 Φέρουν λαβή, η οποία εκφύεται στο ύψος του άνω σώµατος και
αναπτύσσεται κάτω από το χείλος και σε επαφή µε αυτό και σύµφωνα µε
παραδείγµατα από την Κόρινθο έ χουν ψηλό πόδι. 180 Στην Σικυώνα έχει εντο πιστεί
µεγάλος αριθµός οστράκων χειλέων από κρατήρες αυτού του τύπου τόσο από την
έρευνα επιφανείας , όσο και από ανεσκαµµένα σύνολα ,

181

από τα οποία

καταδεικνύεται η έναρξη της παραγωγής τους νωρίτερα από τα παραδείγµατα της
Κορίνθου και του Άργους, στα µέσα του 2ου αι. µ.Χ.182 Αντιστοίχως, έχει εντοπιστεί
ένας ικανός αριθµός ποδιών, τα οποία θα µπορούσαν να προέρχονται από κρατήρες
αυτής της κατηγορίας ,183 αλλά απουσιάζουν όστρακα , τα οποία σώζου ν και τµήµα
του σώµατος για την επιβεβαίωση αυτής της εικασίας. Στο µελετηµένο υλικό από το
οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν συνολικά 11 όστρακα χειλέων από κρατήρες
αυτού του τύπου, ό λα τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα µε αδρό ή µαγειρικό
πηλό σε αποχρώσεις του γκρι και του ερυθρού. Επίσης σε αυτόν τον τύπο ανήκει και
µία βάση (αρ. κατ. 79), τοπικής παραγωγής και κατασκευασµένη µε αδρό πηλό µε
179

Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Corinth XVIII.2, 120, ν. 271-272, εικ. 33 και από το
Άργος Abadie Reynal 2007, 206, ν. 343.1, πίν. 52.
180
Corinth XVIII.2, 120, C-60-89, πίν. 17.
181
Για παραδείγµατα από την επιφανειακή έρευνα βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 17-21, εικ. 130). Για
παραδείγµατα από ανεσκαµµένα σύνολα Λυκούδη 2013, 119, ν. 78, ν. 88, εικ. 23, 52, 54 και Likoudi
(υπό έκδοση, ν. 80, εικ. 60), Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 182, ν. 233-234, εικ. 35, 39).
182
Γρηγορόπουλος (υπό έκδοση, κρατήρες τύπος 5).
183
Λυκούδη 2013, 119, ν. 80, ν. 82, ν . 85, εικ. 24-25, 53-54, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 81, εικ. 60),
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 22-26, εικ. 130).
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γκρι απόχρωση που είναι αντίστοιχη αυτών που έχουν εντοπιστεί στην Σικυώνα και
αλλού και συνδέονται µε τους κρατήρες αυτής της κατηγορίας. Η συντριπτική
πλειοψηφία αυτών, πλην ενός που προήλθε από στρώµα, το οποίο ταυτίστηκε από
την ανασκαφέα ως αποθέτης (Β.3/6), προήλθε από επιφανειακά ή ανώτερα στρώµατα
(Α.ΕΠ.1-2, Α.1/1-2, Α.2/3-4,7, Β .1/3, Β .2/4), στα οποία συνυπήρχε ανάµεικτη
κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Στα στρώµατα αυτά,
σύµφωνα µε το υλικό που αναγνωρίστηκε, απουσιάζουν χαρακτηριστικά αγγεία του
3ου αι. µ.Χ και υφίστανται κάποια, τα οποία θα µπορούσαν να χρονολογηθούν πέραν
του 2ου αι. µ.Χ, όπως αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Β , χύτρες µε οριζόντιο
χείλος, χωρίς στεφάνη στο εσωτερικό τους και βάσεις από τοπικά λεπτότοιχα
κύπελλα του τύπου

‘Boccalini

a Collarino’,

184

τα οποία , όµως,

βάσει των

περισσοτέρων συνευρηµάτων τους δύσκολα µπορούν να τοποθετούν σε αυτή την
περίοδο, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άποψη που τοποθετεί την έναρξη της
παραγωγής αυτής της κατηγορίας κρατήρων στην Σικυώνα νωρίτερα του 3ου αι., στα
µέσα δηλαδή του 2ου αι. µ.Χ.
3.1.2.3.Η Διάφοροι Κρατήρες 80-82 Εικ. 17-18
Μεταξύ των κρατήρων που εντοπίστηκαν στο µελετηµένο υλικό από το
οικόπεδο Πιπεράκη υπήρξαν κάποιοι, οι οποίοι σώζονταν εξαιρετικά αποσπασµατικά
γεγονός που δεν επέτρεψε την ένταξή τους σε κάποια από τις επτά κατηγορίες και
άλλοι, οι

οποίοι αποτέλεσαν µεµονωµένα παραδείγµατα µε διαφοροποιηµένα

στοιχεία από τους υπόλοιπους των επτά κατηγοριών. Ο κρατήρας µε αρ. κατ. 80 θα
µπορούσε να αποτελεί παραλλαγή των κρατήρων µε χείλος, το οποίο έχει απόληξη
τριγωνικής διατοµής, της κατηγορίας 5. Πρόκειται για αγγείο, το οποίο δεν εχει
ταυτιστεί ασφαλώς ως τοπικό µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα σώµατος και χείλος
τριγωνικής διατοµής, η άνω απόληξη του οποίου πρεξέχει του σώµατος. Κρατήρες µε
παρόµοιο περίγραµµα χείλους και σώµατος έχουν εντοπιστεί τόσο στην αγορά των
184

Τα κύπελλα στον τύπο του ‘Boccalini a Collarino’ αποτελούν έναν ευρέως διαδεδοµένο τύπο
λεπτότοιχων κυπέλλων της Μεσογείου, τα οποία κατασκευάζονταν µεταξύ του 1ου και του 3ου αι. µ.Χ.
Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 101-104. Τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα από το πλάτωµα της
Σικυώνας είναι δηλωτικά της παραγωγής τους σε αυτή από τον ύστερο 1ο έως τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ.
Σχετικά βλέπε Λώλος 2016, 197 και υποκ. 3.3.8, σελ. 173. Για την χρονολόγησή τους στον 3ο αι. µ.Χ,
δεδοµένης της απουσίας άλλων αγγείων αυτής της περιόδου, θα πρέπει να βασιστούµε στην παρουσία
αυτών των κρατήρων και των Σικυώνιων Β αµφορέων. Το ενδεχόµενο αυτό είναι πιθανό, ωστόσο, το
σύνολο της υπόλοιπης κεραµικής σε αυτά τα στρώµατα θέτει ως πιθανότερη εκδοχή την παραγωγή και
των τριών αυτών σχηµάτων στον 2ο αι µ.Χ, αν όχι νωρίτερα.
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Αθηνών, όσο και στην Σικυώνα και την Κόρινθο, τα οποία χρονολογούνται από τον
3ο αι. π.Χ έως και τον 1ο αι. µ.Χ.185 Ο κρατήρας από το οικόπεδο Πιπεράκη βάσει των
παραλλήλων από την Σικυώνα και την Κόρινθο και των περισσότερων
συνευρηµάτων του στην πάσα εντοπισµού του χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ. Ο
κρατήρας µε αρ. κατ. 81, ο οποίος είναι κατασκευασµένος από αδρό τοπικό πηλό σε
γκρι έως καφέ απόχρωση βρίσκει παράλληλα από ανεσκαµµένα σύνολα στην
Σικυώνα 186 και βάσει αυτώ ν χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο κρατήρας µε αρ. κα. 82, ο οποίος έχει σώµα µε καµπύλο περίγραµµα
και προεξέχοντα λαιµό µε κοίλο τοίχωµα, ο οποίος απολήγει σε απλό οριζόντιο
χείλος ελλειπτικής - τετράγωνης διατοµής. Πρόκειται για αγγείο τοπικής παραγωγής,
κατασκευασµένο µε αδρό πηλό σε αποχρώσεις του γκρι. Δύο κρατήρες από την ίδια
τοµή (Β.1/3.1.6 και Β.2/4.2.9), οι οποίοι βρίσκουν ακριβές παράλληλο στο Άργος, το
οποίο χρονολογείται στον 4ο αι. µ.Χ187 οµοιάζουν ως προς το προφίλ του χείλους,
αλλά διαφοροποιούνται ελαφρώς ως προς την ανάπτυξη του λαιµού. Ο κρατήρας του
καταλόγου έ χει ψηλότερο λαιµό, ο οποίος προεξέχει περισσότερο και θυµίζει τους
λαιµούς των κρατήρων της κατηγορίας 7. Αυτός προήλθε από τον αποθέτη (Β.2/6), ο
οποίος χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ. Λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση των
περισσοτέρων συνευρηµάτων του αυτός χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ, ενώ δεν
αποκλείεται το ενδεχόµενο της χρονολόγησής του στον 2ο αι. µ.Χ.
3.1.2.4 Δίσκοι Σερβιρίσµατος 83-85 Εικ. 18-19
Σε αυτήν την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται αγγεία, τα οποία έχουν
αναγνωριστεί ως δίσκοι σερβιρίσµατος. Πρόκειται για δίωτα αγγεία µε σφαιρικό
σώµα (bowl) που εδράζεται σε υπερυψωµένη βάση και συνδέονται µε τις εσχάρες
των κλασικών χρόνων, αποτελώντας στην πραγµατικότητα διάδοχο σχήµα αυτών, οι
οποίες ήταν φορητές εστίες και χρησίµευαν στην παραγωγή θερµότητας και το

185

Για παραδείγµατα από την Αθήνα βλέπε Αgora XXXIII, 109-110, ν. 236, εικ. 39, πίν. 33 (250-210
π.Χ), από την Σικυώνα βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 152, εικ. 33 / µέση ρωµαϊκή περίοδος context 1ος – 2ος αι. µ.Χ), από την Κόρινθο βλέπε Slane 1986, 290, ν. 81, πίν 67 (ύστερος 1ος αι. π.Χ –
1ος αι. µ.Χ).
186
Λυκούδη 2013, 119, ν. 83, εικ. 24, 53, Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 195, εικ. 35).
187
Abadie Reynal 2007, 206, ν. 342.1, πίν. 51 (4ος αι. µ.Χ)
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µαγείρεµα.188 Στους ελληνιστικούς χρόνους αγγεία αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί
σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα συµπεριλαµβανοµένης και της αρχαίας αγοράς των
Αθηνών. 189 Τα αγγεία των ελληνιστικών χρόνων κατασκευαστικά ακολούθησαν την
παράδοση αυτών της κλασικής περιόδου, τουλάχιστον ως προς τα βασικά
χαρακτηριστικά, αλλά διαφοροποιήθηκαν ως προς την χρήση

τους.

190

Τα

περισσότερα εξ αυτών δεν έφεραν ίχνη καύσης και κάποια είναι κατασκευασµένα µε
αδρό πηλό. Πρόκειται για δύο στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την υπόθεση της χρήσης
τους πέραν της µαγειρικής, πιθανώς ως σκεύη σερβιρίσµατος ακόµη και σε γεύµατα
δηµόσιου χαρακτήρα. 191 Το γεγονός ότι τα αγγεία αυτά ήταν κατασκευασµένα, ώστε
να φέρουν πώµα θα µπορούσε να ενισχύσει περεταίρω την παραπάνω άποψη, καθώς
αυτό θα χρησίµευε στο να κρατηθεί το φαγητό ζεστό.192 Στις δηµοσιεύσεις κεραµικής
των ελληνιστικών χρόνων από την Κόρινθο και την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ
Πελοποννήσου δεν έχει πέσει στην αντίληψή µου κάποιο δηµοσιευµένο παράδειγµα,
γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση, ότι αντίστοιχου χαρακτήρα δραστηριότητες,
πιθανώς, εξυπηρετούνταν από κρατήρες. Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη εντοπίστηκαν δύο όστρακα χειλέων, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως δίσκοι
σερβιρίσµατος, παρά το γεγονός ότι αυτά σώζονται εξαιρετικά αποσπασµατικά. Το
αγγείο µε αρ. κατ. 83 βρίσκει παράλληλα σε δίσκους σερβιρίσµατος από την αρχαία
αγορά των Αθηνών µε παρόµοιο προφίλ χείλους. Η εύρεση µίας βάσης (αρ. κατ. 84)
στο ίδιο στρώµα, η οποία µοιάζει κατά πολύ µε αυτές των δίσκων σερβιρίσµατος από
την αγορά των Αθηνών και είναι κατασκευασµένη από τον ίδιο πηλό που παρήχθη το
παραπάνω όστρακο, κάνει την ταύτισή του περισσότερο ασφαλή. Το αγγείο µε αρ.
κατ. 85

193

σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά και ταυτίστηκε ως δίσκος

σερβιρίσµατος εξαιτίας της ο µοιότητας στο προφίλ του χείλους του µε αντίστοιχο

188

Σχετικά βλέπε Amyx 1958, 229-231. Εσχάρες των κλασικών χρόνων έχουν εντοπιστεί τόσο στην
Αθήνα, όσο και στην Κόρινθο. Για παραδείγµατα από την Αθήνα βλέπε Agora XII, 234-235, ν. 20282040, εικ. 19, πίν. 98 και από την Κόρινθο βλέπε. Boulter 1953, 96-97, ν. 121-122, εικ. 1, πίν. 36 και
Corinth VII.6, 73-77, ΙΙΙ-1 – ΙΙΙ-4, εικ. 10, πίν. 10-11.
189
Για παραδείγµατα των ελληνιστικών χρόνων από την Αθήνα και βιβλιογραφία µε άλλες θέσεις που
έχουν εντοπιστεί αντίστοιχα αγγεία βλέπε Agora XXXIII, 103-105, ν. 197-206, εικ. 34-35, πίν. 27-29.
190
Η παρατήρηση αυτή αφορά τα πρώιµα παραδείγµατα του σχήµατος των κλασικών χρόνων,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κόρινθο. Οι McPhee και Pemberton στην δηµοσίευση της κεραµικής
της ύστερης κλασικής περιόδου από τον αγωγό 1971-1 επισηµαίνουν την χρήση τους ως αγγεία, τα
οποία θα διατηρούσαν το φαγητό ζεστό, ενώ αυτά είχαν µαγειρευτεί αλλού. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.6, 77.
191
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, ν. 104.
192
Πρόκειται για άποψη την οποία έχει εκφράσει ο Edwards αναφορικά µε την χρήση των κρατήρων
µε προεξέχον χείλος από µαγειρικό πηλό σε συνδυασµό µε πώµα. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 134.
193
Πρόκειται, πιθανώς, για εισηγµένο αγγείο, του οποίου ο πηλός δεν ταυτίστηκε.

69
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

αγγείο από την αρχαία αγορά των Αθηνών. 194 Ωστόσο, το χείλος οµοιάζει και µε
πινάκιο από το Άργος, τ ο οποίο σύµφωνα µε την Abadie Reynal µιµείται τύπο της
ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής (ESA τύπος 28).195 Το ενδεχόµενο το αγγείο
από το οικόπεδο Πιπεράκη να µιµείται κάποιον τύπο της επιτραπέζιας ερυθροβαφούς
κεραµικής είτε ανατολικής προελεύσεως, είτε ιταλικής, των ύστερων ελληνιστικών
και πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων δεν αποκλείεται, ιδιαιτέρως αν λάβουµε υπόψη µία
σειρά παραµέτρων. Αρχικά πρόκειται για εισηγµένο αγγείο, πιθανώς, κορινθιακής
παραγωγής µε µελανή και ερυθρή βαφή σε όλη την επιφάνειά του. Όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως, δεν είναι γνωστοί δίσκοι σερβιρίσµατος από την Κόρινθο. Ένα
δεύτερο στοιχείο σχετίζεται µε το στρώµα που εντοπίστηκε, στο οποίο συνυπάρχει µε
πρωτότυπα αγγεία της ανατολικής Α ερυθροβαφούς κεραµικής (αρ. κατ. 259, 261)
και µε άλλα τοπικής παραγωγής, τα οποία µιµούνται αγγεία αυτής της κατηγορίας.
Σύµφωνα µε το προφίλ του χείλους του αυτό πλησιάζει περισσότερο σε πινάκια της
ιταλικής

ερυθροβαφούς

Conspectuς,

196

κεραµικής

και

συγκεκριµένα

στον

τύπο

10

του

χωρίς να βρίσκει απόλυτη ταύτιση µε κάποιο από τα δηµοσιευµένα

παραδείγµατα. Και τα τρία όστρακα εντοπίστηκαν στο ίδιο στρώµα, στο οποίο
υπήρχε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων.197 Η απουσία
καθαρού στρώµατος και η έλλειψη απόλυτων παραλλήλων δεν επιτρέπει την
απόδοση συγκεκριµένης χρονολόγησης στα αντικείµενα. Λαµβάνοντας υπόψη τα
πλησιέστερα παράλληλα και τα συνευρήµατά τους, τα αγγεία µε αρ. κατ. 83-84
τοποθετούνται γενικά στην ελληνιστική περίοδο και το αγγείο µε αρ. κατ. 85 µεταξύ
της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
3.1.2.5 Άλλα Δοχεία (Jars) 86 Εικ. 19
Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία τα αγγεία µε ψηλό σώµα, κοντό λαιµό και
χείλος µε µεγαλύτερη διάµετρο από αυτή του σώµατός τους αποκαλούνται γενικώς
Jars,198 δηλαδή δοχεία, τα οποία δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε κάποια κατηγορία,
διότι συνήθως δεν είναι αποσαφηνισµένη η χρήση τους.
194

Agora XXXIII, 266, ν. 200, εικ. 34, πίν. 28.
Για το παράδειγµα από το Άργος βλέπε Abadie Reynal 2007, 191, ν. 297.1, πίν. 44. Για τον τύπο 28
της ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής Α βλέπε Atlante II, 27, τύπος 28, πίν. IV.
196
Conspectus, 68-69, τύπος 10, πίν. 9.
197
Στο συγκεκριµένο στρώµα έχει εντοπιστεί όστρακο κρατήρα της κατηγορίας 7 (αρ. κατ. 78), ο
οποίος χρονολογεί το στρώµα από τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ και εξής.
198
Dyson 1976, 15.
195
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Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν αναγνωρίστηκαν
χονδροειδή αγγεία αυτού του τύπου, πλην µίας πολύ χαρακτηριστικής κατηγορίας
δοχείων µε προεξέχον χείλος, το οποίο στο κατώτερο τµήµα του φέρει διακόσµηση
από εµπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust decoration). Πρόκειται για ένα πολύ
χαρακτηριστικό σχήµα, το οποίο έχει εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα της
Κορίνθου, της Περαχώρας και της Σικυώνας που χρονολογούνται µεταξύ της
πρώιµης αυτοκρατορικής περιόδου και των αρχών του 3ου αι. µ.Χ,199 ενώ αντίστοιχα
αγγεία έχουν εντοπιστεί και κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα
της Σικυώνας και εντάχθηκαν στην κεραµική της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.200
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά αναγνωρίστηκαν
έξι όστρακα χειλέων µε την χαρακτηριστική διακόσµηση, τα οποία σώζουν τµήµα
του άνω σώµατος και ένα τµήµα σώµατος, στο οποίο σώζεται η διακόσµηση. Όλα
είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα σε αδρό ή µαγειρικό πηλό µε αποχρώσεις
του ερυθρού και του γκρι. Φέρουν προεξέχον χείλος µε αυλάκωση στην εξωτερική
όψη και µοιάζουν µε τα χείλη των κρατήρων της κατηγορίας 1. Η διακόσµηση είναι
διαµορφωµένη στο κατώτερο τµήµα του χείλους, µε εξαίρεση ένα όστρακο
(Β.2/5.1.10), στο οποίο αυτή αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω από το χείλος. Τα αγγεία
αυτά βάσει των παραλλήλων και των συνευρηµάτων στις πάσες τους τοποθετούνται
χρονικά στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και πιο συγκεκριµένα στον 1ο αι. µ.Χ, ενώ για
κάποια εξ αυτών θα µπορούσε να προταθεί χρονολόγηση µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ.
3.1.2.6 Aγγεία Αποθήκευσης 87 Εικ. 19
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν αναγνωρίστηκαν
φορητά αγγεία αποθήκευσης, πλην του καταλογογραφηµένου παραδείγµατος. Το
γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως, υιοθετώντας την άποψη της
Rotroff αναφορικά µε την χρήση αγγείων και άλλων κατηγοριών για αποθηκευτικούς
σκοπούς, όπως των αµφορέων 201 ή αυτή της ύπαρξης σταθερών κατασκευών στον

199

Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Williams 1980, 125, ν. 22, πίν. 23, Slane 1980, 125, ν.
79, πίν. 31, Corinth XVIII.2, 120, ν. 270, εικ. 33, πίν. 16. Για την Περαχώρα βλέπε Tomilson 1969,
251, ν. 23, εικ. 30 Για την Σικυώνα βλέπε υποσ. 200 και Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 58, ν. 127, εικ.
25, 32).
200
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-2, εικ. 131).
201
Agora XXXIII, 93.
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χώρο, οι οποίες εξυπηρετούσαν αντίστοιχους σκοπούς . 202 Το ενδεχόµενο, ωστόσο,
της ύπαρξης φορητών αγγείων αποθήκευσης στο υλικό και της αδυναµίας της
ταύτισής τους από την γράφουσα είναι πιθανό. Μιλώντας για φορητά αποθηκευτικά
αγγεία αρχικά έρχονται στο νου τα αγγεία µε ωοειδές ή σφαιρικό σώµα, οριζόντιες
λαβές και στενό στόµιο κατασκευασµένο, ώστε να δέχεται πώµα, ποικίλης
χωρητικότητας και µεγέθους, τα οποία στην παλαιότερη βιβλιογραφία δηµοσιεύονταν
υπό τον τίτλο Στάµνος

203

και χρησίµευαν, ως επί το πλείστο ν, στην αποθήκευση

στερεών ή υγρών προϊόντων εντός του πλαισίου ενός νοικοκυριού. 204 Αγγεία αυτής
της κατηγορίας έχουν εντοπιστεί τόσο σε ανεσκαµµένα σύνολα της ελληνιστικής,
όσο και της ρωµαϊκής περιόδου ,205 κατά την διά ρκεια της οποίας κατασκευάζονταν
αγγεία αποθήκευσης, τα οποία διαφέρουν κατά πολύ από το προαναφερθέν σχήµα και
η χρήση τους ήταν αποκλειστικά για αποθηκευτικούς σκοπούς, χωρίς να αποκλείεται
το ενδεχόµενο της παραγωγής τους και στην προηγούµενη περίοδο. Τέτοια αγγεία
έχουν εντοπιστεί κατά την έρευνα επιφανείας στο πλάτωµα της Σικυώνας, τα οποία
δεν παρουσιάζουν ενιαία τυπολογία . 206 Το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη ,
πιθανώς, αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία αγγείων, καθώς διαφοροποιείται από τα
προηγούµενα σε επιµέρους χαρακτηριστικά. Πρόκειται για αγγείο µε παχύ τοίχωµα
και κάθετη λαβή, έχει ενιαίο περίγραµµα σώµατος και χείλους, το οποίο είναι κάθετο
και επίπεδο στην άνω όψη , δεν φέρει λαιµό και στο σωζόµενο τµήµα του δεν

202

Στο στρώµα Α.3/8 εντοπίστηκαν δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα από πήλινη
κατασκευή (µη καταλογογραφηµένη) εξαιρετικά χονδροειδή και πολύ µεγάλου µεγέθους. Από αυτήν
σώζεται τµήµα του χείλους, το οποίο είναι έξω νεύον και επίπεδο στην άνω όψη και τµήµα του άνω
σώµατος, για την οποία εικάζεται, ότι είχε αποθηκευτική χρήση. Το προφίλ του χείλους οµοιάζει µε
αγγείο, το οποίο έχει συ µπεριληφθεί στα αποθηκευτικά σκεύη της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου από
την έρευνα επιφανείας, το οποίο, όµως, διαφέρει σηµαντικά στην κλίµακα. Η κατασκευή – αγγείο ;
από το οικόπεδο Πιπεράκη είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Ο παραλληλισµός γίνεται µόνο για το προφίλ
του χείλους, καθώς δεν συγκρίνονται τα µεγέθη µεταξύ των δύο αντικειµένων. Για το αγγείο από την
έρευνα επιφανείας βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 7, εικ. 131).
203
Πρώτοι χρησιµοποίησαν τον όρο οι Thomson και Robinson και στην συνέχεια ακολούθησαν και
άλλοι µελετητές, όπως ο Edwards. Σχετικά βλέπε Agora V, 31, G 101, πίν. 6 και 55, J 39-40, πίν. 10
και Corinth VII.3, 105. Νεότεροι µελετητές έχουν διαφωνήσει µε αυτόν τον όρο, ο οποίος έχει
συνδεθεί µε αµφορείς της κλασικής περιόδου ακόµη και µε συγκεκριµένη κατηγορία αγγείων χοής της
ρωµαϊκής περιόδου και έχουν αντιπροτείνει τον γενικό όρο που χρησιµοποιείται και στην παρούσα
εργασία. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, ν. 93.
204
Για τα αποθηκευτικά αγγεία µικρού µεγέθους των ελληνιστικών χρόνων, τα οποία έχουν εντοπιστεί
σε ταφικά σύνολα, έχει προταθεί η χρήση τους ως τεφροδόχοι, ενώ έχουν συνδεθεί και µε τον
γυναικείο καλλωπισµό. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 105, υποσ. 4 και Agora XXXIII, 93.
205
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο της ελληνιστικής περιόδου βλέπε Weinberg 1949, 152, ν. 16
(αριστερά), ν. 17, ν. 19, πίν. 16-17 και της ρωµαϊκής Corinth XVIII.2, 120, 122, ν. 266, εικ. 31. Για
παραδείγµατα από την αρχαία αγορά των Αθηνών της ελληνιστικής περιόδου βλέπε Agora XXXIII, 94,
ν. 155-163, εικ. 24-26, πίν. 21, 22 (τύπος 1), 95-96, ν. 164-168, εικ. 27-28, πίν. 23 (τύπος 2), 96-97, ν.
169-170, εικ. 28, πίν. 23 (τύπος 3). Για παραδείγµατα της ρωµαϊκής περιόδου βλ. υποσ. 203.
206
Για παραδείγµατα βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-12, εικ. 131).
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υφίσταται διακόσµηση. Το χείλος του πλησιάζει ένα παράδειγµα από την Σικυώνα,
αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα.207 Το συγκεκριµένο αγγείο εντοπίστηκε σε στρώµα µε
ανάµεικτη κεραµική και η απουσία ακριβούς παραλλήλου δεν επιτρέπει την
διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την χρονολόγησή του.
Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία αντίστοιχων αντικειµένων στις δηµοσιεύσεις της
ελληνιστικής κεραµικής από την Κόρινθο και το πλησιέστερο παράλληλό του από
την Σικυώνα αυτό τοποθετείται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, αφήνοντας, ωστόσο,
ανοικτό το ενδεχόµενο να αποτελεί προϊόν πρωιµότερης παραγωγής.
3.1.2.7 Στηρίγµατα (Stands) 88-93 Εικ. 19-21
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά αναγνωρίστηκαν
16 όστρακα στηριγµάτων, µαζί µε ένα σχεδόν ακέραιο (αρ. κατ. 92) και ένα ακέραιο
(αρ. κατ. 93) στήριγµα τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα µε αδρό πηλό σε
αποχρώσεις, ως επί το πλείστον, του γκρι και λιγότερο του καφέ. Όλα πλην ενός
ταυτίστηκαν ως στηρίγµατα αµφορέων (αρ. κατ. 88-92) λαµβάνοντας υπόψη µία
σειρά παραµέτρων που αφορούν τα επιµέρους τυπολογικά χαρακτηριστικά τους,
παράλληλα από άλλες θέσεις και τα στρώµατα εντοπισµού τους. Πρόκειται για
κυλινδρικά στηρίγµατα, τα οποία ήταν ανοικτά και στις δύο όψεις, κατασκευαστικό
στοιχείο που φαίνεται να εξυπηρετεί την στή ριξη αγγείων, τα οποία, εξαιτίας του
σχήµατος των ποδιών τους θα ήταν αδύνατον να στηριχτούν στο έδαφος, όπως για
παράδειγµα οι τοπικοί και όχι µόνο αµφορείς. Είναι κατασκευασµένα µε αδρό πηλό,
αντίστοιχο αυτού µε το οποίο κατασκευάζονταν οι αµφορείς της Σικυώνας, έχοντας
όµοια όψη µε αυτούς ως προς την απόχρωση και την ποιότητα της επιφάνειάς τους.208
Εντοπίστηκαν σε στρώµατα (ως επί το πλείστον στο στρώµα που έχει ταυτιστεί από
την ανασκαφέα ως
αµφορέων.

209

αποθέτης), στα οποία ήλθε στο φως µεγάλος αριθµός

Αντίστοιχα στηρίγµατα έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο και την Αθήνα,

κάποια εκ των οποίων προέρχονται από σύνολα που χρονολογούνται ακόµη και στην

207

Tzavella (υπό έκδοση, ν.6).
Το στοιχείο αυτό παρατηρείται και σε στηρίγµατα αµφορέων κορινθιακών Α, τα οποία ήταν
κατασκευασµένα σε blister ware κατ’ αντιστοιχία µε τους παραπάνω αµφορείς. Σχετικά βλέπε Koehler
1986, 62, Corinth VII.6, 57.
209
Στο στρώµα που έχει χαρακτηριστεί ως αποθέτης και στα βαθύτερα στρώµατα από αυτόν, τα οποία
παρουσιάζουν ο µοιοµορφία στο υλικό και, πιθανώς, αποτελούν κο µµάτι της ίδιας από θεσης έχουν
εντοπιστεί συνολικά 33 βάσεις τοπικών αµφορέων και δύο εισηγµένων και 10 στηρίγµατα αυτής της
κατηγορίας, αντιστοιχώντας σε λιγότερες από το 1/3 του συνόλου των βάσεων αµφορέων.
208
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αρχαϊκή περίοδο, 210 τα οποία έχουν ερµηνευτεί ως στηρίγµατα αµφορέων .211 Αξίζει
να σηµειωθεί ότι στην δηµοσίευση της ελληνιστικής κεραµικής από την Κόρινθο,
αλλά και άλλων συνόλων της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου απουσιάζουν τα
στηρίγµατα µε ψηλό τοίχωµα, τα οποία φαίνεται να εξυπηρετούν καλύτερα την
υποδοχή αµφορέων και εµφανίζονται κάποια µικρότερου µεγέθους, των οποίων η
χρήση δεν έχει αποσαφηνιστεί. 212 Από τα παραδείγµατα στο οικόπεδο Πιπεράκη τα
επτά έσωζαν το πλήρες προφίλ τους και παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στα
επιµέρους χαρακτηριστικά τους. Η διάµετρος των χειλέων τους κυµαίνεται από 14,5
έως 17 εκ., µε εξαίρεση το παράδειγµα 88 του καταλόγου, του οποίου η διάµετρος
του χείλους είναι 8εκ. και των βάσεων τους από 8,7 έως 11,3 εκ. Τα στηρίγµατα από
το οικόπεδο Πιπεράκη παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς την κλίση
του σώµατος. Τα περισσότερα είχαν απλό χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη, πλην
του παραδείγµατος 92, το οποίο φέρει προεξέχον χείλος µε αµυδρή αυλάκωση στο
εξωτερικό µέτωπό του. Σε κάποιες περιπτώσεις φέρουν νευρώσεις στο σώµα τους,
ενώ όλα έχουν επιφάνεια έδρασης µε καµπύλο τοίχωµα, το οποίο αναδιπλώνεται
άτεχνα στην εσωτερική όψη. Δεδοµένου ότι τα στηρίγµατα που σώζουν ακέραιο το
προφίλ του χείλους τους προέρχονται από ίδια στρώµατα δεν µπορούν να εξαχθούν
συµπεράσµατα αναφορικά µε την χρονική αλληλουχία µεταξύ των στηριγµάτων µε
διαφοροποιηµένο προφίλ και ως εκ τούτου δεν µπορεί να γίνει κάποιο σχόλιο
αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος. Η µόνη παρατήρηση που θα
µπορούσε να γίνει, αν και είναι επισφαλής, σχετίζεται µε την κλίση του σώµατος. Τα
στηρίγµατα µε έντονα προεξέχον σώµα, από το οποίο δηµιουργείται εσωτερικά
επιφάνεια µεγαλύτερης διαµέτρου σε σχέση µε αυτά που έχουν πιο κάθετο σώµα,
πιθανώς, εξυπηρετούσαν στην στήριξη αµφορέων µε µεγαλύτερη διάµετρο κάτω
σώµατος, όπως των τοπικών αµφορέων µε κοµβιόσχηµη επιφάνεια έδρασης (αρ. κατ.
Α20 – Α24) στους οποίους το σ ώµα είναι διευρυµένο αρκετά χαµηλά, ή αυτών µε
διαµοντόσχηµη απόληξη (αρ. κατ. Α17), ενώ οι βάσεις µε πιο κάθετο σώµα, πιθανώς,
εξυπηρετούσαν την στήριξη αµφορέων µε ψηλό πόδι αντίστοιχο του παραδείγµατος

210

Weinberg 1948, 228, D80, πίν. 84, Koehler 1986, 64, εικ. 17.
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο της ύστερης κλασικής περιόδου βλέπε Corinth VII.6, 56, Ι-62,
Ι-63, εικ. 8 και C-1978-254, C-1977-168, εικ. 50. Από την Αθήνα των ελληνιστικών χρόνων βλέπε
Agora XXXIII, 122, ν. 346, εικ. 57, πίν. 47.
212
Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 115-116, ν. 644-645, πίν. 25, 60 και Slane 1980, 160, ν. 106, πίν. 32.
211

74
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

Α19 του καταλόγου.213
Δεδοµένου, ότι οι τοπικοί αµφορείς (Σικυώνιος Α και Σικυώνιος Β) φαίνεται
να παράγονται για µακρά χρονική περ ίοδο στην Σικυώνα , 214 είναι δύσκολο να
χρονολογηθούν τα στηρίγµατα σύµφωνα µε αυτούς και ανεξαρτήτως των
συνευρηµάτων τους. Όλοι προήλθαν από στρώµατα που χρονολογούνται στον 2ο αι.
µ.Χ ή στις αρχές της µέσης ρωµαϊκής περιόδου, στα οποία συνυπάρχουν τοπικοί
αµφορείς και των δύο κατηγοριών και συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου, γεγονός που δυσχεραίνει ακόµη
περισσότερο την χρονολόγησή τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα περισσότερα
συνευρήµατά τους τείνω στο ότι πρόκειται για προϊόντα της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγµα 93 του καταλόγου, το
οποίο δεν βρίσκει ακριβές παράλληλο. Πρόκειται για αγγείο τοπικής παραγωγής
κατασκευασµένο µε αδρό πηλό γκρι απόχρωσης. Είναι κυκλικής διατοµής µε ενιαίο
περίγραµµα βάσης, σώµατος και χείλους. Φέρει κατακόρυφο παχύ τοίχωµα και
απολήγει σε απλό χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη. Από την βάση του σώζεται ένα
µικρό τµήµα της, η οποία φαίνεται ότι ήταν επίπεδη. Δεν µπορεί να γίνει σαφές αν
αυτή αποκόπηκε από το υπόλοιπο σώµα σκόπιµα για την υποδοχή κάποιου αγγείου
και κατ’ επέκταση το αγγείο να ήταν σε δεύτερη χρήση, ή αν αποτελεί προϊόν φθοράς
του χρόνου. Λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα από άλλες θέσεις, στις οποίες
υφίστανται στηρίγµατα µε επίπεδη κάτω επιφάνεια, τα οποία χρονολογούνται στην
ελληνιστική περίοδο,215 το εν λόγω αγγείο ταυτίστηκε ως στήριγµα. Η ακριβής χρήση
αυτών των στηριγµάτων δεν έχει αποσαφηνιστεί. Έχουν προταθεί διάφορες χρήσεις,
µεταξύ των οποίων η χρήση τους ως στηρίγµατα αγγείων, θυµιατήρια, ακόµα και ως
βάσεις για ειδώλια. 216 Παρατηρώντας το παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη η
πιθανότερη εκδοχή είναι αυτή του στηρίγµατος αγγείων, όχι απαραιτήτως αµφορέων,
αν και δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόµενο. Το αγγείο δεν φέρει καθόλου ίχνη
καύσης, ενώ η εικόνα του σωζόµενου τµήµατος της βάσης του δεν δίνει την αίσθηση
ότι το αγγείο ήταν σε χρήση µε την βάση γυρισµένη προς τα πάνω. Το στήριγµα

213

Η εικασία είναι επισφαλής καθώς η αποσπασµατική διατήρηση των στηριγµάτων και των βάσεων
των αµφορέων δεν επέτρεψε τον πειραµατισµό αναφορικά µε τον συσχετισµό µεταξύ των
αντικειµένων.
214
Ο Σικυώνιος Α µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα θεωρείται, ότι κατασκευάζονταν από τον 2ο
αι. π .Χ έως, πιθανώς και τον 2ο αι. µ.Χ, ενώ ο Σικυώνιος Β αποτελεί προϊόν της µέσης ρωµαϊκής
περιόδου. Σχετικά βλέπε υποκ. 3.4.1.1.Α-Β, σελ. 177-181 και 3.4.1.2.Α-Β, σελ. 182-185 αντίστοιχα.
215
Riley 1979, 289, ν. 631, εικ. 111, Agora XXXIII, 121-122, ν. 344-345, εκ. 57, πίν. 47.
216
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 121-122.
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εντοπίστηκε στο στρώµα που η ανασκαφέας έχει ταυτίσει ως αποθέτη, στο οποίο
εντοπίστηκε και µέρος των προηγούµενων στηριγµάτων. Το στρώµα αυτό
χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνει ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Το συγκεκριµένο αγγείο θα χρονολογηθεί
στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση των
περισσότερων ευρηµάτων στο στρώµα εντοπισµού του.
3.1.2.8 Πώµατα 94-105 Εικ. 22-25, Πίν. 1
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν πώµατα
κατασκευασµένα και από τα τρία είδη πηλού, αδρό, µαγειρικό και λεπτό, τα οποία
προορίζονταν γ ια τον ίδιο σκοπό που αφορούσε τ ην σφράγιση των αγγείων. Στο
παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται πώµατα, τα οποία, λαµβάνοντας υπόψη µία
σειρά παραµέτρων, όπως το είδος του πηλού, από τον οποίο ήταν κατασκευασµένα,
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους ακόµα και την παρουσία καύσης ή όχι σε αυτά,
έχουν αναγνωριστεί ως πώµατα χρηστικών αγγείων και στις περισσότερες
περιπτώσεις αµφορέων.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγµα 94, 217 το οποίο αν και
σώζεται αποσπασµατικά, αναγνωρίστηκε µε βάση αντίστοιχα παράλληλα από άλλες
θέσεις. 218 Πρόκειται για δίωτο κύ πελλο µε θολωτό σώµα , έξω νεύον χείλος µε
στρογγυλεµένη απόληξη και ταινιωτή λαβή η οποία εκφύεται στο χείλος και
καταλήγει στο σώµα. Πρόκειται για έναν τύπο αγγείου όχι ιδιαιτέρως συνηθισµένο,219
για το οποίο έχουν προταθεί διάφορες χρήσεις, µεταξύ των οποίων η χρήση τους ως
πώµατα για µαγειρικά σκεύη ή για χρηστικά αγγεία . 220 Το παράδειγµα από το

217

Πρόκειται για αγγείο τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένο από µαγειρικό πηλό σε γκρι απόχρωση.
Χατζηδάκης 2000, 127, πίν. 77: α-β (90-70 π.Χ), Agora XXXIII, 120-121, 281, ν. 340, εικ. 56, πιν.
46 (context: 325-260 π.Χ).
219
Τα µοναδικά παραδείγµατα που κατάφερα να εντοπίσω ήταν αυτά της Αθήνας και της Δήλου.
Αντιστοίχως και η Rotroff στην δηµοσίευσή της αναφέρει ένα µόνο παράλληλο αυτό της Δήλου.
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 120.
220
Παρόµοια αγγεία από την Παλαιστίνη του 13ου – του 7ου αι. π.Χ έχουν αναγνωριστεί σαν ένα είδος
σέσουλας για στ ερεά προϊόντα. Η Rotroff επισηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρξει άµεση σύνδεση
µεταξύ των αγγείων από την Παλαιστίνη και αυτών από την αρχαία αγορά της Αθήνας, ωστόσο, δεν
αποκλείει το ενδεχόµενο αντίστοιχης χρήσης, ενώ η ίδια προτείνει και την εκδοχή της χρήσης τους ως
πώµατα ιγδίων. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 120-121. O Χατζηδάκης έχει ταυτίσει το εν λόγω σχήµα
µε τον αρχαίο γαστρόπτη, ο οποίος χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη λοπάδων, αλλά και σαν ένα
είδος εσχάρας, το οποίο θα χρησίµευε στο ψήσιµο του ψωµιού η γλυκισµάτων ακολουθώντας την εξής
διαδικασία: αρχικά θερµαινόταν το σ κεύος, σ την συνέχεια κάλυπτε το προϊόν προς ψήσιµο και στο
τέλος σκεπαζόταν µε κάρβουνα. Χατζηδάκης 2000, 127-128.
218
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οικόπεδο Πιπεράκη δεν σώζει ίχνη καύσης, όπως θα περίµενε κανείς αν είχε
χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη µαγειρικών σκευών και ως εκ τούτου ταξινοµήθηκε
µεταξύ των πωµάτων των χρηστικών αγγείων, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η χρήση
του ως πώµα µαγειρικών αγγείων και εν γένει οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση. Το
παρόν αγγείο εντοπίστηκε σε στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική. Βάσει της
χρονολόγησης αρκετών συνευρηµάτων του και των παραλλήλων του αυτό
χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο.
Ως προς τα υπόλοιπα πώµατα τα πράγµατα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα και
εικάζεται ότι πρόκειται για πώµατα χρηστικών αγγείων, χωρίς βεβαίως να
αποκλείεται ξανά το ενδεχόµενο για κάποια από αυτά να αποτελούν πώµατα
µαγειρικών σκευών. Συνολικά 35 αντικείµενα, µεταξύ των οποίων κάποια ακέραια
και κάποια τµήµατα των αντικειµένων, αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν ως
πώµατα ή πιθανώς πώµατα.221 Από αυτά τα έξι ταυτίστηκαν ως κορινθιακά 222 και τα
υπόλοιπα είναι τοπικής παραγωγής. Τα περισσότερα εξ αυτών ήταν κατασκευασµένα
από αδρό πηλό, ενώ κάποια από µαγειρικό πηλό. Τα περισσότερα κορινθιακά είναι
κατασκευασµένα από τον χαρακτηριστικό ηµί αδρό πηλό µε την πουδρώδη υφή και
την απόχρωση του ανοικτού καστανού. Κάποια σώζουν µόνο τµήµα της λαβής και
για αυτά µπορούν να ειπωθούν ελάχιστα (αρ. κατ. 95-96). Η κατασκευή τους από
αδρό πηλό και όχι τόσο η απουσία καύσης σε αυτά, δεδοµένου, ότι σώζουν τµήµα της
λαβής, οδήγησε στην υπόθεση, ότι πρόκειται για πώµατα που καλύπτουν χρηστικά
αγγεία. Πώµατα αντίστοιχης λογικής που ενδεχοµένως σφράγιζαν αποθηκευτικά
αγγεία εντοπίστηκαν και στο πλάτωµα της Σικυώνας κατά την διάρκεια της έρευνας
επιφανείας.223 Τα συγκεκριµένα πώµατα από το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθαν από
στρώµατα µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου,
γεγονός που δεν εξυπηρετεί την χρονολόγησή τους και ως εκ τούτου δεν θα
επιχειρηθεί κάποια πρόταση. Τα παραδείγµατα 97 και 98 αποτελούν προϊόντα
κορινθιακής παραγωγής. Και τα δύο εντοπίστηκαν στο ίδιο στρώµα, αλλά σε
διαφορετικές πάσες. Η συνύπαρξή τους µε όστρακα χειλέων (Α27, Α32) και βάσεων
221

Πέντε εξ αυτών σώζονταν αρκετά αποσπασµατικά για να ταυτιστούν µε ασφάλεια ως πώµατα και
κυρίως πρόκειται για πώµατα, πιθανώς, µε δακτυλιόσχηµη λαβή, τα οποία εναλλακτικά θα µπορούσαν
να ήταν κύπελλα. Επιπροσθέτως στο υλικό παρατηρήθηκε το φαινόµενο της παρουσίας κυπέλλων (2),
τα οποία έσωζαν τ µήµα του πυθµένα, ο οποίος έχει στρογγυλεµένο τοίχωµα ή τµήµα της βάσης και
του πυθµένα και πάλι µε στρογγυλεµένο τοίχωµα, για τα οποία έχει προταθεί ότι σκοπίµως
διαµορφώθηκαν έτσι, ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν ως πώµατα (stoppers).
222
Ένα εξ αυτών αποτελεί τµήµα βάσης και πυθµένα µε στρογγυλεµένο τοίχωµα από κύπελλο µε
µελανή βαφή, συνιστώντας ένα εκ των δύο αγγείων για τα οποία γίνεται λόγος στην υποσηµείωση 221.
223
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 4-5, εικ. 134).
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(Α35) από κορινθιακούς αµφορείς, οδήγησε στην εικασία, ότι πρόκειται για πώµατα
αµφορέων,224 αν και δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να σχετίζονται µε άλλα χρηστικά
αγγεία. Η χρονολόγησή τους δεν είναι εύκολη, δεδοµένου, ότι προέρχονται από
στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό και η επιχείρηση της χρονολόγησής τους βάσει
των αµφορέων στο στρώµα εντοπισµού τους δεν είναι η ενδεδειγµένη µέθοδος,
καθώς οι εµπορικοί αµφορείς καλύπτουν πάντα ένα ευρύ χρονικό φάσµα. Στ α
στρώµατα εντοπισµού τους δεν αναγνωρίστηκε µεγάλος αριθµός οστράκων της
πρώιµης ελληνιστικής περιόδου, αλλά τα περισσότερα εξ αυτών χρονολογούνται
στην µέση και ύστερη ελληνιστική. Η παρουσία, ωστόσο, οστράκων από αµφορείς
στον τύπο του Κορινθιακού Α′ και του Greco-Italian225 δεν αποκλείουν πρωιµότερη
χρονολόγηση. Ως εκ τούτου στα πώµατα αυτά δίνεται γενική χρονολόγηση και
τοποθετούνται στην ελληνιστική περίοδο. Στο µελετηµένο υλικό αναγνωρίστηκαν και
πώµατα αµφορέων τοπικής παραγωγής (αρ. κατ. 99-104). Συνολικά εντοπίστηκαν 15
όστρακα πωµάτων µε δισκόµορφο σώµα και κατακόρυφη λαβή αµελώς
διαµορφωµένη από την πίεση της µάζας του πηλού µε τα δάκτυλα. Πρόκειται για
έναν αρκετά συνηθισµένο τύπο πωµάτων, ο οποίος έχει εντοπιστεί σε σύνολα της
πρώιµης και µέσης ρωµαϊκής περιόδου τόσο στην Σικύωνα, όσο και εκτός αυτής. 226
Τα πώµατα από το οικόπεδο Πιπεράκη είναι όλα τοπικής παραγωγής,
κατασκευασµένα από αδρό πηλό, ως επί το πλείστον σε ερυθρή απόχρωση, αν και
δεν απουσιάζουν αυτά σε αποχρώσεις του γκρι κ αι του καφέ. Τα 11 από αυτά
προήλθαν από στρώµατα, τα οποία έχουν συνδεθεί µε τον αποθέτη που αναγνώρισε η
ανασκαφέας κατά την διάρκεια των εργασιών και τοποθετούνται χρονικά στην
πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Στα ίδια στρώµατα, όπως αναφέρθηκε και στο
υποκεφάλαιο µε τα στηρίγµατα, έχει έλθει στο φως µεγάλος αριθµός τοπικών και όχι
µόνο αµφορέων, γεγονός που οδήγησε στην εικασία, ότι προορίζονταν για την
σφράγιση αυτών των αντικειµένων. Παρά ταύτα το πώµα 104 του καταλόγου είναι
µαυρισµένο σε όλη την επιφάνειά του από καύση, γεγονός που αφήνει το ενδεχόµενο
κάποια εξ αυτών να χρησιµοποιούνταν και στην κάλυψη των µαγειρικών σκευών
224

Η Romano έχει δηµοσιεύσει πώµατα αµφορέων από την απόθεση 1947-3 στην Κόρινθο, η οποία
έχει χρονολογηθεί στην µεταβατική περίοδο (146-46 π .Χ) και αρκετά εξ αυτών πλησιάζουν τα
παραδείγµατα από το οικόπεδο Πιπεράκη. Σχετικά βλέπε Bald Romano 1994, 85, ν. 60, πίν. 24.
225
Για τους αµφορείς και των δύο κατηγοριών βλέπε υποκ. 3.4.2.1, σελ. 191-192 και 3.4.2.5, σελ. 197
αντίστοιχα.
226
Ενδεικτικά βλέπε Σικυώνα: Λυκούδη 2013, 122, ν. 91-92, εικ. 26, 55, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 91,
εικ. 61). Άργος: Pickersgill και Roberts 2003, 568, ν. 66-68, εικ. 10, 582, ν. 135a-137b, εικ. 18.
Σπάρτη: Bailey 1993, 244, ν. 170, εικ. 16, Κνωσσός: Hayes 1971, 269, ν. 48, εικ. 17, Hayes 2001, ν.
28, εικ. 17, Αθήνα: Agora V, 69, K119, πίν. 14, Βερενίκη: Riley 1979, 327, ν. 799-800, εικ. 119.
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ανοικτό. Τα συγκεκριµένα πώµατα βάσει της χρονολόγησης των τοπικών αµφορέων
στα σ τρώµατα εντοπισµού τους και των παραλλήλων τους από άλλες θέσεις
χρονολογούνται µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ. Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα αποστρογγυλεµένα όστρακα (αρ. κατ. 104), για τα οποία στην
παρούσα εργασία έχει γίνει η υπόθεση, ότι χρησιµοποιούνταν ως πώµατα. Συνολικά
αναγνωρίστηκαν έξι τέτοια όστρακα, τα τέσσερα εκ των οποίων προέρχονταν από
σώµατα αγγείων από αδρό ή µαγειρικό πηλό, ενώ δύο έχουν διαµορφωθεί από την
τροποποίηση βάσεων κυπέλλων, ενός από κορινθιακό λεπτό πηλό και ενός από αδρό
τοπικό (;) πηλό . 227 Η εικασία της χρήσης τους ως πώµατα είναι επισφαλής . Το
αντικείµενο Β .2/6.2.2

(µη

καταλογογραφηµένο)

από

τον

αποθέτη

είναι

διαµορφωµένο από σώµα αµφορέα, στον οποίο, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές έχει
εντοπιστεί µεγάλος αριθµός αµφορέων δίνοντας µε αυτό τον τρόπο µία κατεύθυνση,
ως προς την χ ρήση αυτών των αντικειµένων. Κάποια εξ αυτών έχουν αρκετά
µικρότερη διάµετρο από αυτή του χείλους και του λαιµού των αµφορέων, γεγονός
που οδηγεί στην εικασία ότι, πιθανώς, χ ρησιµοποιούνταν σε αγγεία µε µικρότερη
διάµετρο χείλους, όπως για παράδειγµα στις πρόχους. Η εικασία, βεβαίως, είναι
επισφαλής και αποτελεί µέρος του συλλογισµού αναφορικά µε την χρήση αυτών των
αγγείων. Για τα συγκεκριµένα αντικείµενα δεν επιχειρείται χρονολόγηση, δεδοµένου
ότι τα περισσότερα προήλθαν από διαταραγµένα στρώµατα, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν
τα σχήµατα των αγγείων στα οποία ανήκουν, ώστε να δώσουν ένα terminus post
quem για την χρονολόγηση της δεύτερης χρήσης τους.
3.1.3 Οικιακός Εξοπλισµός
3.1.3.1 Εστίες 106 Εικ. 25
Το συγκεκριµένο όστρακο ταυτίστηκε ως κυλινδρική εστία (barrel stove)
εξαιτίας της οµοιότητας του σωζόµενου τµήµατός του µε αντίστοιχο αντικείµενο από
την αρχαία αγορά των Αθηνών, 228 το οποίο η Rotroff εντάσσει στην κατηγορία των
κυλινδρικών εστιών που συναντώνται σε ανεσκαµµένα σύνολα του 6ου και του 5ου αι.

227

Για τις δύο αυτές περιπτώσεις η εικασία είναι επισφαλής. Ωστόσο η εικόνα των αντικειµένων
δείχνει, ότι η νέα µορφή τους είναι προϊόν σκόπιµης ενέργειας. Σχετικά βλέπε υποσ. 221.
228
Agora XXXIII, 222, 336, ν. 840, εικ. 97, πίν. 90.
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π.Χ στην Αθήνα και την Κόρινθο.229 Πρόκειται για πήλινες κατασκευές, ανοικτές στο
άνω και κάτω τµήµα τους µε τοίχωµα, το οποίο διευρύνεται σταδιακά κατά την
µετάβαση από το ανώτερο στο κατώτερο τµήµα και φέρει διάτρητη οπή – άνοιγµα,
χαµηλά στην εµπρόσθια όψη. Οι εστίες αυτές αρχικά ερµηνεύτηκαν ως βάσεις για τα
µαγειρικά σκεύη κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος, εικασία η οποία δεν µπορεί να
αποκλειστεί για το αντικείµενο από το οικόπεδο Πιπεράκη, αν και η επιφάνεια
έδρασης του αντικειµένου δεν είναι πλατιά ή παχιά, όπως θα αναµενόταν σε µία βάση
που θα έπρεπε να παραµείνει σταθερή. Για το παράδειγµα από την Αθηναϊκή Αγορά
η Rotroff επεσήµανε ότι η µεγάλη διάµετρος του ανώτερου τµήµατός του θα
εξυπηρετούσε µόνο σκεύη µεγάλης διαµέτρου και η ίδια υιοθετεί την άποψη της
χρήσης τους ως εστίες, οι οποίες θα χρησίµευαν µεταξύ άλλων στο ψήσιµο του
ψωµιού. Όποια και αν ήταν η χρήση τους, όπως έχουν επισηµάνει οι Sparkes και
Talcott, αυτές δεν αποτέλεσαν ένα δηµοφιλές τύπο εστίας στην κλασική περίοδο, 230
ενώ είναι περισσότερο σπάνιες στους ελληνιστικούς χρόνους.231 Το αντικείµενο από
το οικόπεδο Πιπεράκη δεν σώζεται ακέραιο για να ταυτιστεί ασφαλώς. Η οµοιότητά
του, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως µε το παράδειγµα από την αγορά των
ΑΘηνών και η εµφάνιση υάλωσης στην εσωτερική όψη του τοιχώµατος, η οποία
εξηγείται από την υπερέκθεσή του σε υψηλές θερµοκρασίες καθόρισαν την ταύτισή
του ως κυλινδρική εστία. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί, ότι το αγγείο δεν είναι
κατασκευασµένο από µαγειρικό πηλό, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά από αδρό πηλό,
ελαφρώς διαφοροποιηµένο από τον µαγειρικό, από τον οποίο στο ίδιο στρώµα έχουν
κατασκευαστεί αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Α. Αυτό το στοιχείο, πιθανώς, θα
µπορούσε να δώσει εξήγηση αναφορικά µε την χρήση του αντικειµένου, αλλά στην
παρούσα φάση δεν µπορεί να γίνει κάποιος συλλογισµός πάνω σε αυτή την
παρατήρηση. Το αγγείο εντοπίστηκε στον αποθέτη και τα περισσότερα συνευρήµατά
του χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, χωρίς βεβαίως να
απουσιάζει υλικό της ελληνιστικής περιόδου. Σε αυτό εντοπίζονται αρκετοί αµφορείς
στον τύπο του Σικυώνιου Β

και ένας κρατήρας από την κατηγορία 7 που

χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το
γεγονός ότι αντίστοιχη εστία στην Τήνο έχει εντοπιστεί σε σύνολο που χρονολογείται
229

Για παραδείγµατα από την Αθήνα βλέπε Agora XXII, 233, 277, ν. 2023, εικ. 19, πίν. 97. Από την
Κόρινθο βλέπε Boulter 1953, 97, ν. 124, πίν. 36.
230
Agora XXII, 233.
231
Για βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων εντοπισµού τους στην ελληνιστική περίοδο βλέπε Agora
XXXIII, 222, υποσ. 150.
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στο 50 π.Χ, 232 το συγκεκριµένο αγγείο τοποθετείται χρονικά από τον 1ο αι. π.Χ έως
τον 1ο αι. µ.Χ. Το ενδεχόµενο να πρόκειται για προϊόν πρωιµότερης παραγωγής, το
οποίο ήταν σε χρήση για πολλά χρόνια είναι πιθανό, ιδιαιτέρως αν λάβουµε υπόψη
µας την άποψη της Rotroff ότι οι κατασκευές αυτές είχαν µακρά διάρκεια ζωής, και
θα µπορούσαν να ταξιδέψουν µέσα στον χρόνο από γενιά σε γενιά.233
3.1.4 Τελετουργικά αγγεία
3.1.4.1 Θυµιατήρια 107-109 Εικ. 25, Πίν. 2
Τα θυµιατήρια, όπως και σήµερα, στην αρχαιότητα χρησιµοποιούνταν για την
καύση λιβανιού,234 πρακτική η οποία ήταν συνδεδεµένη µε δραστηριότητες όχι µόνο
µε θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά και κοσµικό.235 Τα αγγεία αυτά αποτελούνταν από
δύο µέρη, ένα στήριγµα και ένα κύπελλο (bowl) τοποθετηµένο πάνω σε αυτό, τα
οποία αφού πρώτα είχαν κατασκευαστεί ξεχωριστά, στην συνέχεια ενώνονταν.
Πολλά εξ αυτών έφεραν διάτρητο πώµα για την έ ξοδο του καπνού από το καµένο
λιβάνι στο εσωτερικό του κυπέλλου. Στην Σικυώνα κατά την διάρκεια της έρευνας
επιφανείας εντοπίστηκαν θραύσµατα τοπικών αγγείων, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως
θυµιατήρια.236 Τα περισσότερα συνδέονται µε έναν από τους τύπους θυµιατηριών που
εντοπίστηκαν στο ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο και έχει χρονολογηθεί
στον 1ο αι. µ.Χ,237 ενώ δεν απουσιάζουν θυµιατήρια άλλου τύπου , τα οποία φέρουν
στήριγµα µε κυλινδρικό στέλεχος και βρίσκουν παράλληλα στο Άργος και αλλού και
χρονολογούνται στην πρώιµη και µέση ρωµαϊκή περίοδο.238
Στο µελετηµένο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν δύο τύποι
232

Ténos I, 223, Eb 16, πίν. 106.
Agora XXXIII, 222.
234
Τα θυµιατήρια µεταξύ άλλων χρησιµοποιούνταν ως προσφορές σε ιερά και ναούς, ως κτερίσµατα
σε ταφές, ενώ σύµφωνα µε την Rotroff αποτελούσαν ένα είδος βωµού στο πλαίσιο ενός νοικοκυριού.
Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 210.
235
Σύµφωνα µε φιλολογικές πηγές στα συµπόσια υφίσταται η πρακτική να καίγεται λιβάνι, γεγονός, το
οποίο προφανώς συνέβαινε µε την βοήθεια των θυ µιατηριών. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 210. Για
βιβλιογραφική αναφορά των φιλολογικών πηγών και των µελετητών που συζητούν το θέµα βλέπε ό.π,
υποσ. 38.
236
Για παραδείγµατα βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, εικ. 135).
237
Για παραδείγµατα βλέπε Corinth XVIII.2, 66-67, ν. 145-149, εικ. 14, πίν. 9. Η Slane σηµειώνει, ότι
κάποια εξ αυτών εντοπίστηκαν σε στρώµατα, στα οποία αυτά και ένα σώµα µαγειρικού σκεύους ήταν
τα µοναδικά αντικείµενα της ρωµαϊκής περιόδου, ενώ απουσιάζουν από στρώµατα του 2ου και 3ου αι.
µ.Χ. Ό.π, 66.
238
Για παραδειγµατα από την Σικυώνα βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 248, εικ. 40) και από το
Άργος Abadie Raynal 2007, 237, ν. 425.1, πίν. 66.
233
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θυµιατηριών. Ο πρώτος (αρ. κατ. 107) βρίσκει παράλληλα σε σύνολα της Κορίνθου,
των Αθηνών και της Δήλου που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο 239 και
συναποτελούνται από ένα κυλινδρικό ή κωνικό στήριγµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα, το
οποίο είναι ανοικτό στο κατώτερο τµήµα του και κενό εσωτερικά και ένα κύπελλο
επικολληµένο στο ανώτερο τµήµα του στηρίγµατος. Tα περισσότερα εξ αυτών
έφεραν λευκό επίχρισµα, στοιχείο που δεν παρατηρείται στο υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη. Συνολικά επτά όστρακα αναγνωρίστηκαν µε σχετική ασφάλεια ως
θυµιατήρια, αν και σώζονται αποσπασµατικά, διατηρώντας µέρος µόνο του
κατώτερου τµήµατός τους, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο του λάθους
και της πιθανής προέλευσης τους από άλλα σχήµατα, πάντα ως µέρη βάσεων –
στηριγµάτων. Όλα ήταν τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα από αδρό πηλό σε
αποχρώσεις του γκρι και του καφέ αντίστοιχο αυτού που χρησιµοποιούνταν και στην
κατασκευή των τοπικών αµφορέων. Τρία εξ αυτών προήλθαν από τον αποθέτη και
ένα από στρώµα υποκείµενα αυτού, το οποίο επίσης συνδέεται µε τον αποθέτη.
Λαµβάνοντας υπόψη τα περισσότερα συνευρήµατά τους στις πάσες εντοπισµού τους
και το γεγονός ότι ο

συγκεκριµένος τύπος θεωρείται ελληνιστικός, αυτά

τοποθετούνται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο µε ανοικτό το ενδεχόµενο να
συνεχιζόταν η παραγωγή τους και στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο (έως και τον 1ο αι.
µ.Χ).
Ο δεύτερος τύπος θυµιατηρίων που αναγνωρίστηκε στο οικόπεδο Πιπεράκη
(αρ. κατ. 108-109) συνίσταται από µόλις δύο όστρακα, ένα χείλους 240 και ένα βάσης
και αντιστοιχεί στον τύπο που αναφέρθηκε προηγουµένως, ο

οποίος βρίσκει

παράλληλα στο ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο (σελ. 81, υ ποσ. 237).
Πρόκειται για θυµιατήρια µε βαθρωτό πόδι, στο οποίο στηρίζεται ένα βαθύ κύπελλο
(bowl) που καταλήγει σε προεξέχον χείλος µε στεφάνη στην εσωτερική όψη για την
υποδοχή πώµατος. Το χείλος εξωτερικά σε κάποιες περιπτώσεις φέρει αυλάκωση και
στο κατώτερο τµήµα του διακόσµηση από εµπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust
decoration), χαρακτηριστικό που συναντάται και στο ανώτερο τµήµα του
περιχειλώµατος των βάσεων. Τα θυµιατηρία µε προεξέχον χείλος που φέρει
239

Delos XVIII, 377-378, πίν. CV, Corinth XII, 131, ν. 893, πίν. 66 (250 π.Χ) και Agora XXIX, 211, ν.
1437-1441, εικ. 86, πίν. 109.
240
Στο υλικό εντοπίστηκε και ένα ακόµη όστρακο χείλους (µη καταλογογραφηµένο / Α.2/3.3.4) από
αγγείο τοπικής παραγωγής, αρκετά χονδροειδές, κατασκευασµένο σε αδρό πηλό ερυθρής απόχρωσης,
το οποίο δεν ταυτίστηκε. Αυτό πιθανώς ανήκει σε θυµιατήριο ή εναλλακτικά σε δοχείο µε pie-crust
διακόσµηση και χείλος µε κοίλο τοίχωµα στην εσωτερική όψη (για αυτή την κατηγορία βλέπε υποσ.
169).
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αυλάκωση στην εξωτερική όψη ο µοιάζουν, αν όχι ταυτίζονται, µε τα δοχεία µε
εµπίεστη (pie-crust) διακόσµηση που αναφέρθηκαν παραπάνω (σελ. 70-71) και το
γεγονός αυτό, πιθανώς, εξηγεί τον µικρό αριθµό θυµιατηριών αυτού του τύπου στο
οικόπεδο Πιπεράκη . 241 Και τα δύο όστρακα προέρχονται από αγγεία τοπικής
παραγωγής. Το τµήµα του χείλους είναι κατασκευασµένο από αδρό πηλό ερυθρής
απόχρωσης, ενώ η βάση είναι σε γκρι απόχρωση. Το παράδειγµα 108 του καταλόγου
προήλθε από τον αποθέτη και βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων και των
παραλλήλων του χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ, ενώ ίδια χρονολόγηση λαµβάνει και
το παράδειγµα 109.

3.2 Μαγειρικά Σκεύη
Από το σ ύνολο του υλικού που µελετήθηκε 2765 όστρακα αναγνωρίστηκαν
και καταγράφηκαν ως θραύσµατα µαγειρικών σκευών, εκ των οποίων τα 916 ήταν
διαγνωστικά.242 Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν χύτρες, λοπάδες, ταψιά, τηγάνια και
πώµατα, τα οποία συνιστούσαν σκεύη της ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου που ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό την τυπολογία των µαγειρικών σκευών
της Κορίνθου και εν γένει της ΒΑ Πελοποννήσου και των Αθηνών, ενώ δεν
απουσιάζουν αποµιµήσεις τύπων µαγειρικών σκευών δυτικής προελεύσεως. Στην
παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση των χαρακτηριστικότερων τύπων και
ταυτοχρόνως αυτών που συναντώνται συστηµατικά στο υλικό, ενώ στην
συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριλήφθηκαν και δύο όστρακα από βάσεις πινακίων,
τα οποία φέρουν ίχνη καύσης στον πυθµένα και τον δακτύλιο τους.

241

Το κριτήριο για την ταύτιση και τον διαχωρισµό των δύο κατηγοριών ήταν το περίγραµµα του
σωζόµενου τµήµατος του σώµατος. Στα θυµιατήρια το άνω τµήµα του σώµατος είναι ευθύγραµµο, ενώ
στα δοχεία έχει κοίλο περίγραµµα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο κάποια από τα δοχεία να
είναι στην πραγµατικότητα θυµιατήρια, αν και τα θυµιατήρια από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης και
το παράδειγµα 108 του καταλόγου είναι µεγαλύτερης κλίµακας και πιο χ ονδροειδή σε σχέση µε τα
δοχεία.
242
Στην περίπτωση των µαγειρικών σκευών η διάκριση µεταξύ σικυώνιου και κορινθιακού πηλού
µακροσκοπικά δεν ήταν εφικτή. Συνεπώς δεν επιχειρήθηκε η καταµέτρηση και ο διαχωρισµός µεταξύ
των τοπικών και εισηγµένων – κορινθιακών µαγειρικών σκευών, καθώς οποιοδήποτε συµπέρασµα
σχετιζόµενο µε την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων θα ήταν επισφαλές.
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Γράφηµα 3. Κατηγορίες µαγειρικών σκευών και πωµάτων από τα µελετηµένα στρώµατα και τον κατάλογο

3.2.1 Χύτρες 110-126 Εικ. 26-29
Ο όρος χύτρα243 είναι συνυφασµένος µε µαγειρικά σκεύ η, τα οποία φέρουν
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και διακρίνονται από το βαθύ σφαιρικό ή ωοειδές
σώµα τους, το οποίο έχει ενιαίο περίγραµµα από την βάση έως τον λαιµό του αγγείου
που καταλήγει σε διάφορους τύπους χειλέων. Τα σκεύη αυτά συνήθως φέρουν µία ή
δύο λαβές, οι οποίες αναπτύσσονται είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα στην εξωτερική
όψη του αγγείου, ενώ υπάρχουν εκδοχές χυτρών κατασκευασµένες µε στεφάνη στην
εσωτερική όψη του χείλους, ώστε να δεχθούν πώµα και άλλες, οι οποίες, πιθανώς,
παρέµεναν ανοικτές κατά την χρήση τους. Οι χύτρες αποτέλεσαν έναν εξαιρετικά
δηµοφιλές τύπο µαγειρικού σκεύους των ελληνιστικών και πρώιµων ρωµαϊκών
χρόνων, µε µακρά παράδοση 244 και έχουν συνδεθεί µε την µαγειρική,245 αλλά και µε

243

Ο όρος έχει εντοπιστεί ως dipinto σε µαγειρικό σκεύος µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά στην
Κόρινθο σε σύνολο που έχει χρονολογηθεί στην ελληνιστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας τον τύπο του
αγγείου που κατονοµάζεται και στις γραπτές πηγές. Για το παράδειγµα βλέπε. Corinth VII.3, 120,
υποσ. 6 (C-48-75) και για αναφορές σε γραπτές πηγές Amyx 1958, 211-212.
244
Οι χύτρες στην Κόρινθο ξεκινούν να παράγονται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ, ενώ στην
Αθήνα λίγο αργότερα στο γ´ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 120 και Agora XII,
224.
245
Οι χύτρες είναι συνδεδεµένες µε τον βρασµό του κρέατος, των λαχανικών, των αρωµατικών φυτών
και των βοτάνων, µε το µαγείρεµα σούπας, χυλού ακόµα και πουρέ. Σχετικά βλέπε Amyx 1958, 212,
Χατζηδάκης 2000, 125-126, Agora XXXIII, 166-167.
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µία σειρά άλλων δραστηριοτήτων.246
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά 142 όστρακα
αναγνωρίστηκαν, ως θραύσµατα χυτρών, εκ των οποίων τα 138 αποτελούν όστρακα
χειλέων και τα υπόλοιπα τέσσερα συνιστούν δύο τµήµατα βάσεων και δύο σώµατος.
Σε αυτά συγκαταλέγονται όστρακα από διαφορετικούς τύπους χυτρών, οι οποίοι
καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσµα από την ύστερη ελληνιστική έως και την µέση
ρωµαϊκή περίοδο. Η ταξινόµησή τους βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των
µελετητών της κεραµικής από την έρευνα επιφανείας που πραγµατοποιήθηκε στην
Σικυώνα και άλλων ανεσκαµµένων συνόλων στην ίδια περιοχή και σε δηµοσιεύσεις
υλικού από την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου και των Αθηνών. Συνολικά
ξεχωρίσαµε πέντε κατηγορίες χυτρών ,

247

στις οποίες συµπεριλαµβάνονται

αντικείµενα µε διαφοροποιηµένα επιµέρους χαρακτηριστικά, συνιστώντας, πιθανώς
τµήµατα υποκατηγορίων του βασικού σχήµατος που ανήκουν. Όλες πλην µίας (αρ.
κατ. 121), της οποίας ο πηλός δεν έχει ταυτιστεί ασφαλώς, είναι κατασκευασµένες
από τοπικό µαγειρικό πηλό, κυρίως σε αποχρώσεις του γκρι και λιγότερο του
ερυθρού.
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Γράφηµα 4. Κατηγορίες χυτρών από τα µελετηµένα στρώµατα και τον κατάλογο.

246

Η Rotroff υποστηρίζει ότι συγκεκριµένοι τύποι χυτρών είναι σχεδιασµένοι για έγχυση και ως εκ
τούτου θα χρησιµοποιούνταν για τον βρασµό νερού, το οποίο στην συνέχεια µπορεί να είχε χρήσεις
που σχετίζονται ακόµα και µε την προσωπική υγιεινή. Agora XXXIII, 167. Άλλες εκδοχές τις συνδέουν
µε την µεταφορά ανθράκων για το άναµµα της φωτιάς. Amyx 1958, 212.
247
Κατά την διάρκεια της µελέτης του υλικού και της διαµόρφωσης των πέντε κατηγοριών
επιχειρήθηκε η ποσοτικοποίηση των δεδοµένων, η οποία είναι ενδεικτική και δεν χρησιµοποιήθηκε για
την διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος. Επιπροσθέτως η
διαµόρφωση των κατηγοριών βασίστηκε στο προφίλ του χείλους και την ύπαρξη ή µη στεφάνης στο
εσωτερικό του.
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3.2.1.1 Κατηγορία 1 110-111 Εικ. 26
Στην συγκεκριµένη κατηγορία χυτρών συνολικά εντάχθηκαν 29 παραδείγµατα.
Πρόκειται για χύτρες, οι οποίες βάσει των παραλλήλων τους φέρουν απιόσχηµο ή
ωοειδές σώµα µε καµπύλη επιφάνεια έδρασης και σχεδόν κατακόρυφο χείλος,
λοξότµητο σ την εσωτερική του όψη , το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω. Η
επιφάνεια στο εσωτερικό του είναι κοίλη και στο κατώτερο τµήµα της διαµορφώνεται
στεφάνη για την υποδοχή πώµατος. Χύτρες αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί σε
ανεσκαµµένα σύνολα της Σικυώνας

248

και της Κορίνθου

249

και χρονολογούνται

µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, ενώ βρίσκουν
παράλληλα σε χύτρες από την αρχαία αγορά των Αθηνών . 250 Τα σκεύη από το
οικόπεδο Πιπεράκη είναι κατασκευασµένα µε τοπικό µαγειρικό πηλό σε αποχρώσεις
του γκρι, του καφέ και του ερυθρού. Προήλθαν σχεδόν από όλα τα στρώµατα του
ανεσκαµµένου χώρου

251

και συνυπήρχαν µε χύτρες άλλων κατηγοριών . Γι ’ αυτά

ακολουθείται η χρονολόγηση των παραλλήλων τους από τον ύστερο 1ο αι. π.Χ έως
και τον 1ο αι. µ.Χ.
3.2.1.2 Κατηγορία 2252 112-115 Εικ. 26-27
Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί την πολυπληθέστερη οµάδα χυτρών. Συνολικά
56 αντικείµενα εντάχθηκαν σε αυτή, όλα τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα σε
αποχρώσεις κυρίως του γκρι και λιγότερο του ερυθρού. Ο συγκεκριµένος τύπος
χυτρών διακρίνεται για το σφαιρικό σώµα και το κάθετο χείλος, τριγωνικής διατοµής,

248

James (υπό έκδοση, ν. 54-56, εικ. 6-7), Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 86, 90, εικ. 28).
Corinth VII.3, 122, ν. 650-655 (χύτρα τύπος 2), Corinth XVIII.2, 75, 81, ν. 173, εικ. 18 (πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδος), Slane 1986, 281, ν. 20, εικ. 6 (πρώιµος 1ος αι. µ.Χ).
250
Agora XXXIII, 175, ν. 606, εικ. 77, πίν. 65 (100 – 50 π.Χ).
251
Χύτρες αυτού του τύπου απουσιάζουν από τα στρώµατα που έχουν αναγνωριστεί από την
ανασκαφέας ως αποθέτης. Το γεγονός αυτό δεν είναι ενδεικτικό για την χρονολόγηση του σχήµατος ή
του αποθέτη, καθώς σε αυτόν εντοπίζονται λίγα µαγειρικά σκεύη, ενώ έχουν εντοπιστεί σε στρώµατα
υποκείµενα αυτού, τα οποία φαίνεται να συνδέονται µε τον αποθέτη ή να είναι της ίδιας χρονικής
φάσης (;).
252
Ο συγκεκριµένος τύπος έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την πρώτη κατηγορία και οι δύο τύποι
θα µπορούσαν να παρουσιαστούν ως µία κατηγορία, όπως συµβαίνει σε δηµοσιεύσεις της κεραµικής
από την έρευνα επιφανείας στην Σικυώνα, στις οποίες ταξινοµούνται ως χύτρες µε πεπαχυµένο χείλος
(thickened rim). Σχετικά βλέπε. Trainor 2015, 44-45, Stone (υπό έκδοση, ν. 8-9, εικ. 21). Στην
παρούσα εργασία επιλέχθηκε να γίνει διαχωρισµός µεταξύ δύο κατηγοριών, εξαιτίας των επιµέρους
διαφοροποιηµένων παραδειγµάτων µεταξύ των δύο υποκατηγοριών, τα οποία θα οδηγούσαν στην
συµπερίληψη αντικειµένων µε αρκετά διαφοροποιηµένο προφίλ χείλους.
249
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το οποίο είναι λοξότµητο στην εσωτερική του όψη και σε κάποιες περιπτώσεις τείνει
προς τα έξω. Εσωτερικά αυτού διαµορφώνεται στεφάνη για την υποδοχή πώµατος. Ο
συγκεκριµένος τύπος βρίσκει παράλληλα στο υλικό από την έρευνα επιφανείας που
διεξήχθη στο πλάτωµα της Σικυώνας και σε αν εσκαµµένα σύνολα της ίδιας
περιοχής,253 της Κορί νθου254 και των Αθηνών 255 που χρονολογούνται από την µέση
ελληνιστική έως την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Στην συγκεκριµένη ο µάδα
συµπεριλήφθηκαν αντικείµενα µε ελαφρώς διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά,
πιθανώς, προϊόντα της τυπολογικής εξέλιξης του σχήµατος. Σε κάποιες περιπτώσεις η
στεφάνη στο εσωτερικό είναι περισσότερο τονισµένη και σε άλλες σχεδόν
ανεπαίσθητη, διαµορφωµένη από το τονισµένο περίγραµµα του σώµατος στην
µετάβαση προς το χείλος. Χύτρες αυτής της κατηγορίας εντοπίστηκαν σε όλα τα
ανεσκαµµένα στρώµατα που µελετήθηκαν εντός του οικοπέδου. Σε αρκετές
περιπτώσεις συνυπήρξαν µε υλικό, το οποίο τοποθετείται χρονικά στην µέση
ελληνιστική περίοδο, παρά ταύτα, η απουσία καθαρού στρώµατος αυτής της
περιόδου δεν υφίσταται και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος τύπος αναφορικά µε το
οικόπεδο Πιπεράκη θα τοποθετηθεί χρονικά µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και ειδικότερα σε κάποιες περιπτώσεις µεταξύ του
ύστερου 1ου αι. π.Χ και τον 1ο αι. µ.Χ.
3.2.1.3 Κατηγορία 3 116 Εικ. 27
Η τρίτη κατηγορία αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο µαγειρικού σκεύους, ο
οποίος δεν βρίσκει ακριβές παράλληλο σε δηµοσιευµένα παραδείγµατα από την

253

Χύτρες αυτού του τύπου κυριαρχούν στην Σικυώνα σε σύνολα που χρονολογούνται µεταξύ του
ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, ενώ έχουν εντοπιστεί και σε σύνολα που χρονολογούνται από
τα µέσα του 3ου αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. π .Χ. Ενδείξεις για την παραγωγή τους στην µέση
ελληνιστική περίοδο υφίστανται και από το υλικό της επιφανειακής έρευνας. Για παραδείγµατα από
ανεσκαµµένα σύνολα βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 52-53, εικ. 5-6), Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 12,
55-56, 115, 180, 229-230, εικ. 20, 24, 31, 35, 39). Από την έρευνα επιφανείας Trainor 2015, 46-47, εικ.
4.3, Stone (υπό έκδοση, ν. 8, εικ. 21).
254
Corinth VII.3, 122-123, ν. 656, πίν. 27, 61 (context ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ), Corinth XVIII.2, 81, ν.
172, εικ. 18, πίν. 10 (ύστερος 1ος – 1ος αι. µ.Χ), Bald Romano 1994, 81, ν. 49, πίν. 22 (context ύστερος
2ος – 1ος αι. π.Χ).
255
Agora XXXIII, 174, ν. 604-605, εικ. 76, πίν. 65 (τύπος 6 / 225-160 και 175-125 π.Χ αντίστοιχα).
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Σικυώνα.256 Πρόκειται για µικρού µεγέθους σκεύος µε ωοειδές σώµα, ευρύ κεκλιµένο
χείλος και κάθετη λαβή, η οποία εκφύεται και αναπτύσσεται στην εξωτερική όψη του
χείλους. Συνολικά στο υλικό που µελετήθηκε αναγνωρίστηκαν τέσσερα όστρακα, όλα
τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένα µε µαγειρικό πηλό ερυθρής και γκρι
απόχρωσης. Ο συγκεκριµένος τύπος χύτρας οµοιάζει µε σκεύη από την Κόρινθο, τα
οποία έχουν εντοπιστεί σε σύνολα χρονολογηµένα µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ257 και φαίνεται, ότι αποτελεί παραλλαγή του συγκεκριµένου τύπου.258
Μαγειρικό σκεύος µε παρόµοιο περίγραµµα χείλους και σώµατος έχει εντοπιστεί
στην Πάφο σε σύνολο που χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 2ου αι. π.Χ και των
µέσων του 1ου αι. µ.Χ. 259 Τα τρία από τα τέσσερα αντικείµενα προήλθαν από
στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό, ενώ ένα εξ αυτών από στρώµα που συνδέεται µε τον
αποθέτη. Βάσει των παραλλήλων τους από την Κόρινθο και αρκετών από τα
συνευρήµατά του σε αυτόν, ο συγκεκριµένος τύπος χρονολογείται µεταξύ του
ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
3.2.1.4 Κατηγορία 4

117-123 Εικ. 27-28

Η τέταρτη κατηγορία αποτελεί µία πολύ διευρυµένη ο µάδα χυτρών, η οποία
έχει ως βασικό χαρακτηριστικό το έξω νεύον χείλος και την απουσία στεφάνης στο
εσωτερικό του για την υποδοχή πώµατος. Στην ο µάδα αυτή εντάχθηκαν αγγεία µε
αρκετά διαφοροποιηµένο χείλος και στην πραγµατικότητα αποτελούν ξεχωριστές
υποκατηγορίες χυτρών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσµα από την µέση
ελληνιστική έως και την µέση ρωµαϊκή περίοδο. Κατά την µελέτη του υλικού
εξαιτίας του µικρού αριθµού των διαφοροποιηµένων παραδειγµάτων και της
αποσπασµατικής διατήρησής του επιλέχθηκε η οµαδοποίηση τους σε µία κατηγορία,
η οποία καθορίζεται από το προφίλ του χείλους και την απουσία της στεφάνης και
256

Ο συγκεκριµένος τύπος χύτρας έχει εντοπιστεί σε στρωµατογραφηµένο σύνολο (φρέαρ) εντός της
αρχαίας αγοράς στο πλάτωµα της Σικυώνας, η οποία διερευνάται ανασκαφικά υπό την διεύθυνση του
Γιάννη Λώλου. Η ανασκαφική έρευνα του συγκεκριµένου συνόλου δεν έχει ο λοκληρωθεί, αλλά η
προκαταρκτική µελέτη του υλικού έχει ξεκινήσει από τον Scott Galimore. Αυτή υπήρξε βοηθητική για
την ταύτιση του συγκεκριµένου τύ που και η µελλοντική δηµοσίευση του υλικού από το φρέαρ θα
δώσει σαφείς απαντήσεις αναφορικά µε το χρονικό πλαίσιο της παραγωγής του στην Σικυώνα και τον
συσχετισµό του µε χύτρες αυτού του τύπου από θέσεις εκτός αυτής.
257
Williams και Zervos 1982, 131, ν. 50, πίν. 42 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ), Corinth XVIII.2,
81, ν. 171, εικ. 18, πίν. 10 (1ος αι. µ.Χ).
258
Το χείλος από τη χύτρα στο οικόπεδο Πιπεράκη είναι περισσότερο κεκλιµένο σε σχέση µε τα
παραδείγµατα της Κορίνθου.
259
Hayes 2003, 467, ν. 101, εικ. 11. Με το συγκεκριµένο αγγείο δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Ο
παραλληλισµός γίνεται για το γενικότερο περίγραµµα του σώµατος και του χείλους.
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επιχειρείται η επισήµανση των διαφοροποιηµένων λεπτοµερειών µεταξύ των
παραδειγµάτων.
Ανάµεσα στα αντικείµενα εµφανίζονται χύτρες µε βραχύ έξω νεύον χείλος, σε
κάποιες περιπτώσεις τριγωνικής διατοµής (αρ. κατ. 117), τα οποία αντιστοιχούν στον
τύπο 1 της ταξινόµησης των χυτρών της αρχαίας αγοράς των Αθηνών από την
Rotroff.260 Στις περιπτώσεις που αυτά σώζονται αποσπασµατικά, όπως συµβαίνει στο
υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη, διατηρώντας µόνο τµήµα του χείλους και της
λαβής, η ταύτισή τους είναι επισφαλής, 261 δεδοµένης της οµοιότητας τους µε τις
πρόχους µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος που περιγράφηκαν παραπάνω (υποκ.
3.1.1.1.Β, σελ . 31-32). 262 Χύτρες αυτο ύ του τύπου εντοπίστηκαν σε στρώµατα µε
ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Δεδοµένης της
απουσίας του τύπου αυτού σε σύνολα χρονολογηµένα στους ρωµαϊκούς χρόνους, για
τα συγκεκριµένα σκεύη δίνεται γενική χρονολόγηση και χρονολογούνται, βάσει των
συνευρηµάτων τους που χρονολογούνται στην ελληνιστική περιόδο, µεταξύ της
µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου. Σε κάποιες περιπτώσεις η ταύτιση αυτών
των χυτρών είναι ασφαλής, καθώς σώζεται µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος και το
χείλος διαφοροποιείται ελαφρώς. Πρόκειται για χύτρες µε σφαιρικό σώµα και
προεξέχον διαγώνια χείλος (αρ. κατ. 118). Αντίστοιχο παράδειγµα χύτρας έχει
εντοπιστεί σε ανεσκαµµένο σύνολο στο πλάτωµα της Σικυώνας και έχει
χρονολογηθεί στον ύστερο 4ο αι. π.Χ, 263 βάσει παραλλήλων από την Αθήνα.264 Το
παράδειγµα του καταλόγου προήλθε από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ
και συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµικής της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Ως εκ τούτου σε αυτό δίνεται γενική χρονολόγηση και τοποθετείται
χρονικά από την µέση έως την ύστερη ελληνιστική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη, ότι
260

Πρόκειται για έναν ευρέως διαδεδοµένο τύπο χύτρας στην Αθήνα, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ
χρονικό φάσµα από το 550 π.Χ έως και τον 1ο αι. π.Χ. Agora XXXIII, 167-168, ν. 555-573, εικ. 71-72,
πίν. 61-62 (χύτρα τύπος 1).
261
Συνολικά οκτώ όστρακα αναγνωρίστηκαν ως χύτρες αυτού του τύπου, αλλά η ταξινόµησή τους
είναι ιδιαιτέρως επισφαλής, καθώς σώζεται µόνο τµήµα του χείλους και της λαβή ς. Η επιλογή
βασίστηκε στην εξεύρεση συναφειών στο προφίλ του χείλους µε παράλληλα από την Αθήνα, ωστόσο,
δεδοµένης της απουσίας πλήρους περιγράµµατος των σκευών δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το
ενδεχόµενο αυτά να προέρχονται από πρόχους και ως εκ τούτου η συγκεκριµένη ταξινόµηση να κριθεί
αυθαίρετη.
262
Οι δύο κατηγορίες δεν είναι ασύνδετες. Όπως έχει σηµειωθεί µία από τις εκδοχές χρήσης των
πρόχων µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος είναι η χρήση τους πάνω σε φωτιά, ενώ η Rotroff
επισηµαίνει, ότι οι τύποι χυτρών 1-3 είναι σχεδιασµένοι για έγχυση και, πιθανώς, χρησιµοποιούνταν
για ζέσταµα νερού, όπως ακριβώς σηµειώνεται και για τις πρόχους µε στρογγυλεµένο έξω νεύον
χείλος. Για πρόχους βλέπε σελ. 27, υποσ. 36 και σελ. 31-32, για χύτρες τύπος 1της Rotroff υποσ. 260
263
James (υπό έκδοση, ν. 57, εικ. 7).
264
Για βιβλιογραφική αναφορά βλέπε υποσ. 260.
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ο τύπος αυτός απουσιάζει από σύνολα χρονολογηµένα στην ρωµαϊκή περίοδο.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χυτρών το χείλος είναι µεγαλύτερου µεγέθους και
σε κάποια παραδείγµατα τείνει προς τα έξω ελαφρώς διαγωνιώς ή είναι οριζόντιο.
Μεταξύ αυτών παρατηρούνται και πάλι διαφοροποιήσεις. Χύτρες αντίστοιχες του
παραδείγµατος 119 έχουν ευρύ χείλος µε λεπτό τοίχωµα, το οποίο νεύει προς τα έξω.
Χύτρα µε παρόµοιο προφίλ χείλους έχει έλθει στο φως σε ανεσκαµµένο σύνολο στο
πλάτωµα της Σικυώνας και έχει χρονολογηθεί στον 1ο αι. µ.Χ. Η συγκεκριµένη
χρονολόγηση συµφωνεί µε το παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη. Ο
συνηθέστερος τύπος είναι αυτός µε οριζόντιο χείλος επίπεδο στην άνω όψη, ο οποίος
αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους τύπους χυτρών των ρωµαϊκών χρόνων. Μικρές
παραλλαγές στο προφίλ του χείλους είναι συνηθισµένες και, πιθανώς, αυτές
συνδέονται µε την τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος. Το παράδειγµα 120 του
καταλόγου αποτελεί το κυρίαρχο σχήµα αυτής της κατηγορίας χυτρών στο οικόπεδο
Πιπεράκη. Ο συγκεκρ ιµένος τύπος οµοιάζει µε παράδειγµα από την αρχαία αγορά
των Αθηνών, το οποίο τοποθετείται χρονικά στα τέλη της µέσης ελληνιστικής
περιόδου, 265 ενώ φαίνεται να συνδέεται µε χύτρες του 2ου – 3ου αι. µ.Χ από την
Κόρινθο,266 την Ισθµία 267 και την Σικυώνα.268 Το χαρακτηριστικό αυτών των σκευών
είναι το επίπεδο έξω ν εύον χείλος και το σφαιρικό σώµα, το οποίο φέρει
διακοσµητικούς εγχάρακτους δακτυλίους στην εξωτερική όψη. Βάσει των
στρωµάτων εντοπισµού των συγκεκριµένων χυτρών και των περισσοτέρων
συνευρηµάτων τους στο οικόπεδο Πιπεράκη ο σ υγκεκριµένος τύπος χρονολογείται
µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ. Για ά λλα παραδείγµατα από το οικόπεδο
Πιπεράκη (αρ. κατ. 122-123), τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στο χείλος
και προέρχονται από στρώµα µε ανάµεικτο υλικό, το οποίο χρονολογείται στην µέση
ρωµαϊκή περίοδο, θα µπορούσε να υποστηριχθεί χρονολόγηση µεταγενέστερης
περιόδου, αν και απουσιάζει ικανός αριθµός αντικειµένων από το συγκεκριµένο
στρώµα, τα οποία θα µπορούσαν να χρονολογηθούν στον 3ο αι. µ.Χ. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η χύτρα 121 του καταλόγου, η οποία βρίσκει παράλληλο σε
ανεσκαµµένο σύνολο στην Πάφο και το οποίο έχει συνδεθεί µε µαγειρικά σκεύη από
την Φώκαια της Μικράς Ασίας.

269

Το συγκεκριµένο σκεύος εντοπίστηκε στον

265

Agora XXXIII, 309, ν. 611, εικ. 77, πίν. 65 (χύτρα τύπος 9 / 225-160 π.Χ).
Corinth XVIII.2, 85, ν. 182, εικ. 20, πίν. 11.
267
Gebhard, Hemans και Hayes 1998, 453, ν. 49, εικ. 17 (2ος – πρώιµος 3ος αι. µ.Χ).
268
Λυκούδη 2013, 125, ν. 93, 95, εικ. 26-27, 56 και Likoudi (υπό έκδοση, 83-84, εικ. 60).
269
Hayes 2003, 481, ν. 201, εικ. 19 (context 3ου αι. µ.Χ ;).
266
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αποθέτη και χρονολογείται βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων του στον 1ο αι.
µ.Χ, µε το ενδεχόµενο της επέκτασης της χρονολόγησης του στον 2ο αι. µ.Χ
ανοικτό.270
3.2.1.5 Κατηγορία 5 124-126 Εικ. 29
Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται χύτρες, οι οποίες διακρίνονται
από τις υπόλοιπες εξαιτίας του κάθετου χείλους. Πρόκειται για σκεύη µε σφαιρικό
σώµα και κατακόρυφο χείλος, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είναι λοξότµητο στην
εσωτερική όψη ή σε άλλες τείνει ελαφρώς προς τα έξω. Πρόκειται για έναν αρκετά
διαδεδοµένο τύπο χυτρών της πρώιµης και µέσης ρωµαϊκής περιόδου, ο οποίος
συναντάται σε ανεσκαµµένα σύνολα της Κορίνθου271 και του Άργους.272
Αντίστοιχες χύτρες ήλθαν στο φως κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας
στην Σικυώνα, οι οποίες ταξινοµήθηκαν στο υλικό της πρώιµης και µέσης ρωµαϊκής
περιόδου

273

και σε ανεσκαµµένα σύνολα από την

ίδια περιοχή , τα οποία

χρονολογήθηκαν στον 2ο και 3ο αι. µ.Χ.274
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν εννέα
αντικείµενα ως χύτρες µε κάθετο χείλος. Δύο εξ αυτών σώζουν τµήµα κάθετης
λαβής 275 και οι περισσότερες ήταν κατασκευασµένες µε τοπικό µαγειρικό πηλό
ερυθρής και γκρι απόχρωσης . 276 Οι περισσότερες προήλθαν από τα ανώτερα
στρώµατα του ανεσκαµµένου οικόπεδου. Τα παραδείγµατα 124 και 125 φέρουν
χείλος µε χαµηλό ύψος και σχετίζονται µε το παράδειγµα από το ιερό της Δήµητρας
και Κόρης στην Κόρινθο που συνδέθηκε µε την κατηγορία 3 και χρονολογείται στον
1ο αι. µ.Χ. 277 Τα δύο όστρακα σώζονται εξαιρετικά αποσπασµατικά για να

Στον αποθέτη κυριαρχεί υλικό του 1ου αι. µ.Χ. Η παρουσία σε αυτόν Σικυώνιων Β αµ φορέων
επεκτείνει την χρονολόγηση στον 2ο αι. µ.Χ.
271
Hayes 1973, 467, ν. 240, πίν. 81:c (1ος αι. µ.Χ), Slane 1986, 293, ν. 96, εικ. 15 (1ος αι. µ.Χ), Corinth
XVIII.2, 81, 83, ν. 175, 177, εικ. 19, πίν. 10 (β′ - γ′ τέταρτο 1ου αι. µ.Χ και β′ µισό 3ου αι. µ.Χ
αντίστοιχα).
272
Abadie Reynal 2007, 210-211, ν. 358.1, πίν. 55 (µέσα 1ου – 3ος αι. µ.Χ).
273
Trainor 2015, 65, εικ. 4.17, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
274
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 147, 233, εικ. 33, 39).
275
Σύµφωνα µε τις Slane και Abadie Reynal η κάθετη λαβή είναι ενδεικτικό στοιχείο χρονολόγησης
του 2ου αι. µ.Χ και εξής. Corinth XVIII.2, 76 και Abadie Reynal 2007, 211. Παρά ταύτα, όπως
επισηµαίνει η Slane, το παράδειγµα από την νότια στοά της αρχαίας αγοράς της Κορίνθου, το οποίο
χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ, φέρει οριζόντιες λαβές. Για παράδειγµα βλέπε υποσ. 271 (Hayes 1973).
276
Δύο εξ αυτών (Α.2/3.2.20 και A.4/12.2.28) δεν έχουν ταυτιστεί ασφαλώς ως τοπικές και υφίσταται
το ενδεχόµενο να είναι κορινθιακής παραγωγής.
277
Βλέπε σελ. 88, υποσ. 257.
270
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ταυτιστούν ασφαλώς στην µία ή την άλλη κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση
διαφοροποιούνται ελαφρώς από τις χύτρες που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ και
ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη και τα περισσότερα συνευρήµατά τους στις πάσες
εντοπισµού τους, αυτά χρονολογούνται στον 1ο αι. µ.Χ. Το παράδειγµα 126,
πλησιάζει περισσότερο τα παραδείγµατα από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην
Κόρινθο και του Ά ργους. Το συγκεκριµένο σκεύος εντοπίστηκε στον αποθέτη και
χρονολογείται από τον 1ο έως τον 2ο αι. µ.Χ.
3.2.2 Λοπάδες 127-142 Εικ. 29-32
Οι λοπάδες συνιστούν ρηχά µαγειρικά σκεύη, ανοικτού τύπου, τα οποία
φέρουν δύο οριζόντιες λαβές που αναπτύσσονται στην περιφέρεια του ώµου και του
χείλους και στο ε σωτερικό τους είναι διαµορφωµένη στεφάνη για την υποδοχή
πώµατος. Εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα στο γ´ τέταρτο του 5ου αι.
π.Χ 278 και σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα αποτέ λεσαν έναν ιδιαιτέρως
δηµοφιλή, αν όχι τον δηµοφιλέστερο τύπο µαγειρικού σκεύους της ύστερης κλασικής
και της ελληνιστικής περιόδου, 279 χρήσιµο στο µαγείρεµα λιπαρών κρεάτων 280 ή και
ψαριών.281
Από το σύνολο του υλικού του οικοπέδου Πιπεράκη που µελετήθηκε και
ταξινοµήθηκε

στην

κατηγορία

των

µαγειρικών

σκευών

147

όστρακα

αναγνωρίστηκαν ως θραύσµατα λοπάδων, οι οποίες ήταν κατασκευασµένες µε τοπικό
µαγειρικό πηλό σε αποχρώσεις του ερυθρού και του γκρι. Η κατάσταση διατήρησης
της συντριπτικής πλειοψηφίας του συνόλου ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική

282

γεγονός, το οποίο σε συνδυασµό µε την πολυµορφία στα επιµέρους χαρακτηριστικά
των

αγγείων

κατέστησαν

δύσκολη

εργασία

την

διαµόρφωση

επιµέρους

278

Agora XII, 227, Agora XXXIII, 178.
Αυτή την παρατήρηση την έχουν κάνει τόσο η Rotroff ό σο και οι McPhee και Pemberton
βασιζόµενοι στην ποσοτικοποίηση των δεδοµένων που προέκυψαν από τα σύνολα που µελέτησαν. Στο
υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη αυτές υπερτερούν σε ελάχιστο βαθ µό. Δεδοµένης της απουσίας
καθαρών στρωµάτων στο ανεσκαµµένο οικόπεδο δεν θα επιχειρηθεί η ερµηνεία του φαινοµένου, το
οποίο, πιθανώς, οφείλεται σε παράγοντες απόθεσης ή απόρριψης αντικειµένων στον χώρο και δεν
προσεγγίζεται ως αντανάκλαση της πρακτικής ενός νοικοκυριού της ελληνιστικής και της πρώιµης
ρωµαϊκής περιόδου.
280
Χατζηδάκης 2000, 127.
281
Agora XXXIII, 178-179.
282
Τα περισσότερα όστρακα έσωζαν τµήµα του χείλους και του άνω σώµατος και σε αρκετές
περιπτώσεις η ταξινόµηση των αγγείων αυτών σε οποιαδήποτε από τις υποκατηγορίες των µελετητών
της κεραµικής από την Σικυώνα ήταν αρκετά επισφαλής έως αδύνατη και ως εκ τούτου αποφεύχθηκε η
ποσοτικοποίηση των δεδοµένων.
279
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υποκατηγοριών του γενικού σχήµατος και την διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά
µε την τυπολογική εξέλιξή του.283 Παρά ταύτα σε αρκετές περιπτώσεις το προφίλ του
χείλους και η ανάπτυξη του σωζόµενου τµήµατος του σώµατος επέτρεψαν γενικές
παρατηρήσεις που αφορούσαν κυρίως το γενικό περίγραµµά τους και την σχέση
µεταξύ τους, επισηµαίνοντας επαναλαµβανόµενα και διακριτά χαρακτηριστικά και
την εξεύρεση συναφειών µε παραδείγµατα λοπάδων που ήλθαν στο φως κατά την
έρευνα επιφανείας στην Σικυώνα ή από ανεσκαµµένα σύνολα στην ίδια περιοχή ή και
αλλού.
Στο σύνολο του υλικού ένας πολύ µικρός αριθµός οστράκων φαίνεται να
προέρχεται από λοπάδες (αρ. κατ. 127-129),284 οι οποί ες, βάσει παραδειγµάτων από
την Σικυώνα και άλλων θέσεων εκτός αυτής, 285 φαίνεται ότι ακολουθούν την
παράδοση των ύστερων κλασικών χρόνων και χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης
κλασικής και της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου . 286 Πρόκειται για λεπτότοιχες
λοπάδες µε έξω νεύοντα χείλη, συνήθως µε κωνική απόληξη και έντονη στεφάνη στο
εσωτερικό τους, η οποία ήταν διαµορφωµένη στην βάση του χείλους, έφεραν δύο
οριζόντιες λαβές που εκφύονταν στο σώµα ή στο χείλος και αναπτύσσονταν πάνω
από το ύψος του και σε αρκετές περιπτώσεις είχαν σώµα µε γωνιώδες περίγραµµα
στο σηµείο της ένωσης του ανώτερου µε το κατώτερο τµήµα του. Τα τρία
παραδείγµατα

του

καταλόγου

χρονολογήθηκαν

βάσει

των

πλησιέστερων

παραλλήλων τους. Αυτά προήλθαν από σύνολα που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ
και σε αυτά συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική της εληνιστικής, ως επί το
πλείστον της µέσης και ύστερης ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Το
γεγονός αυτό θα µπορούσε να είναι ενδεικτικό, αν όχι της συνέχισης της παραγωγής

283

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις περιπτώσεις των διαφοροποιηµένων παραδειγµάτων µε κοινά
χαρακτηριστικά τίθεται ένα ερωτηµατικό για το αν πρόκειται για διαφορετικούς τύπους λοπάδων ή
υποκατηγορίες ενός βασικού σχήµατος και οι όποιες διαφοροποιήσεις προκύπτουν οφείλονται
αποκλειστικά στην τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος ή και στην ύπαρξη διαφορετικών εργαστηρίων
που παρήγαγαν σκεύη ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες, αλλά διαφοροποιούνταν σ ε επιµέρους
χαρακτηριστικά.

284

Μόνο αυτά τα δύο όστρακα κατάφεραν να ταυτιστούν ασφαλώς ως λοπάδες αυτής της κατηγορίας,
καθώς έσωζαν τµήµα του σώµατος. Πιθανώς να υφίστανται και άλλα όστρακα στο υλικό και αυτά να
µην αναγνωρίστηκαν εξαιτίας της αποσπασµατικής διατήρησής τους.
285
Για παραδείγµατα από την Σικυώνα βλέπε Λυκούδη 2013, 91, ν. 43, 45, εικ. 11-12, 45-46, Likoudi
(υπό έκδοση, ν. 38-39, εικ. 56), Stone (υπό έκδοση, ν. 16, εικ. 20). Για την Κόρινθο: Corinth VII.3,
124-125, ν. 666-667, πίν. 29, 62, Corinth XVIII.1, 69, ν. 112, εικ. 24, πίν. 14, Corinth VII.6, 80-85, III13 – III-31, εικ. 12-13, πίν. 11-12, Για την Ισθµία: Anderson Stojanović 1993, 275, ν. 14, εικ. 4. Για
την Αθήνα: Agora XXXIII, 179-180, ν. 636-638, εικ. 82, πίν. 67.
286
Στην περίπτωση της αρχαίας αγοράς των Αθηνών εµφανίζονται λίγα όστρακα σε στρώµατα που
χρονολογούνται µετά το α´ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 180.
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αυτού του τύπου στην µέση ελληνιστική περίοδο, τουλάχιστον της χρήσης αυτών των
αγγείων για ένα ευρύ χρονικό φάσµα µετά την περίοδο της κατασκευής τους ή ακόµα
να αποτελούν κατάλοιπα πρωιµότερης φάσης χρήσης του χώρου.
Ισχυρή παρουσία είχαν και όστρακα από λοπά δες (αρ. κατ. 130-132),287 τις
οποίες οι µελετητές της κεραµικής από την έρευνα επιφανείας στην Σικυώνα τις
περιέγραψαν ως λοπά δες µε κεκλιµµένα χείλη (angled) και ευθύγραµµο σώµα. 288
Πρόκειται για σκεύη µε χαµηλό σώµα, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω και
καταλήγει σε βάση µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα, χείλος που νεύει προς τα έξω ,
στεφάνη διαµορφωµένη στην βάση του χείλους για την υποδοχή πώµατος και δύο
λαβές, οι οποίες εκφύονται στο σώµα και αναπτύσσονται στο ύψος του χείλους ή και
πάνω από αυτό. Λοπάδες αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στην Σικυώνα και την
ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου

289

και οµοιάζουν µε τον τύπο 3 της

ταξινόµησης των λοπάδων της αρχαίας αγοράς των Αθηνών από την Rotroff.290 Τα
έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα από την έρευνα επιφανείας και από ανεσκαµµένα
σύνολα στην Σικυώνα καταδεικνύουν την τοπική παραγωγή τους από τη µέση
ελληνιστική έως και την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Παράλληλα εµφανίζονται και
λοπάδες (αρ. κατ. 133) µε βραχύ έξω νεύον χείλος τετράγωνης διατοµής, ευθύγραµµο
τοίχωµα και βάση µε κοίλο περίγραµµα στην πρωιµότερη φάση της κατασκευής τους
και καµπύλο σε µεταγενέστερη. 291 Πρόκειται για κατηγορία λοπ άδων, η οποία
φαίνεται, ότι στην Σικυώνα παραγόταν από την πρώιµη ελληνιστική έως και την
πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, ενώ βρίσκει παράλληλα στην Αθήνα σε σύνολα που έχουν
χρονολογηθεί µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου.

292

Οι δύο συγκεκριµένες

κατηγορίες λοπάδων

εµφανίζουν αρκετά

χρακτηριστικά, αλλά και διαφορές. Και στις δύο περιπτώσεις οι λοπάδες φέρουν
ευθύγραµµα τοιχώµατα, στεφάνη στο εσωτερικό του χείλους, σε κάποιες περιπτώσεις
περισσότερο τονισµένη σε άλλες πιο αµυδρή, για την υποδοχή πώµατος και
287

Το παράδειγµα 130 του καταλόγου, θα µπορούσε να προέρχεται από λοπάδα της πρώτης
κατηγορίας. Η ταύτιση είναι επισφαλής και βασίστηκε στην οµοιότητα του χείλους µε λοπάδα από το
οικόπεδο Γουσίδη, η οποία παραλληλί ζεται µε σκεύος από την Κορίνθο που εµπίπτει στην παρούσα
κατηγορία και χρονολογείται στον πρώιµο 2ο αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 63, εικ. 9).
288
Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 62-63, Stone (υπό έκδοση).
289
Για παραδείγµατα από την Σικυώνα βλέπε Λυκούδη 2013, 91, ν. 46, εικ. 13, 46, Likoudi (υπό
έκδοση, ν. 40, εικ. 56), James (υπό έκδοση, ν. 59-63, εικ. 8-9), Stone (υπό έκδοση, ν. 10-11, εικ. 21).
Από την Κόρινθο: Corinth VII.3, 124-125, ν. 670-671, πίν. 29, 62, Bald Romano 1994, 82, ν. 55, πίν.
23. Από την Ισθµία: Anderson Stojanović 1993, 284, ν. 61, εικ. 12, πίν. 62.
290
Agora XXXIII, 180-182, ν. 641-662 εικ. 82-84, πίν. 68, 69 (285-110 π.Χ).
291
Αναλυτικά βλέπε Trainor 2015, 64-65.
292
Για παραδείγµατα από την Αθήνα βλέπε Agora V, 18, F 77, πίν. 72 (1ος αι. π.Χ), Agora XXXIII, 186,
ν. 674, εικ. 85 (110 π.Χ – 20 µ.Χ).
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κεκλιµένα χείλη, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την διατοµή τους. Σε αυτές ο
ώµος είναι τονισµένος και η µετάβαση στο χείλος πραγµατοποιείται µέσω αβαθούς
αυλάκωσης ή τροπίδωσης, διασπώντας το ενιαίο περίγραµµα µεταξύ των δύο µερών.
Μεταξύ τους π αρατηρούνται και επιµέρους διαφοροποιήσεις, µε κυριότερη την
ύπαρξη λαβών στην µία κατηγορία και την απουσία στην άλλη. Η τροπίδωση ή
αβαθής αυλάκωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος αποτέλεσε ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά του σχήµατος, το οποίο απέδωσε ενδιαφέροντα σκεύη µε
ιδιαίτερο προφίλ χείλους, όπως τα παραδείγµατα 134 και 135 του καταλόγου.
Πρόκειται για λοπάδες

µε παρόµοια

ανάπτυξη σώµατος, αλλά απόλυτα

διαφοροποιηµένα χείλη, τα οποία έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ταύτισή τους
µε χείλη χυτρών. Το χείλος του παραδείγµατος 134 αντιστοιχεί σε χύτρα από την
Κόρινθο, η οποία ανήκει στον τύπο των χυτρών µε µία κάθετη και µία οριζόντια λαβή
και έχει χρονολογηθεί στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, 293 ενώ αντίστοιχη λοπ άδα
έχει έλθει στο φως και πάλι στην Κόρινθο, µέσα σε σύνολο χρονολογηµένο γενικά
στην ελληνιστική περίοδο. 294 Η λοπάδα 135 δεν βρί σκει ακριβές παράλληλο , παρά
ταύτα το χείλος είναι αντίστοιχο των χυτρών που χρονολογούνται στο οικόπεδο
Πιπεράκη µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και
φέρουν χείλος τριγωνικής διατοµής , λοξότµητο στην εσωτερική όψη. 295 Η σύ νδεσή
τους µε τις συγκεκριµένες κατηγορίες χυτρών, πιθανώς, είναι ενδεικτική της
χρονολόγησης των συγκεκριµένων αγγείων, τα οποία προήλθαν από στρώµα που
χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνει ανάµεικτη κεραµική, της
ελληνιστικής και ειδικότερα της µέσης και ύστερης ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Τ α συγκεκριµένα σκεύη χρονολογούνται µεταξύ της µέσης και ύστερης
ελληνιστικής περιόδου.
Στο υλικό µεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και λοπάδες (αρ. 136-137), οι οποίες
έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τον τύπο 4 ή 5 της ταξινόµησης των λοπάδων της
αρχαίας αγοράς των Αθηνών από την Rotroff296 και χρονολογούνται από την µέση
ελληνιστική έως και την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Λοπάδες αυτού του τύπου έχουν
εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα στην Σικυώνα

297

και κατά την δι άρκεια της

293

Corinth VII.3, 123-124, ν. 658, πίν. 28, ν. 61.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.6, 84, C-1933-978, εικ. 54.
295
Πρόκειται για τις χύτρες της κατηγορίας 2, σχετικά βλ. υποκ. 3.2.1.2, σελ. 86-87.
296
Agora XXXIII, 183-186, ν. 663-668, εικ. 84, πίν. 69 (τύπος 4 / µε λαβές), ν. 669-671, εικ. 85, πίν. 69
(τύπος 5).
297
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 97, εικ. 29).
294
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επιφανειακής έρευνας και χρονολογήθηκαν στις ίδιες περιόδους . 298 Πρόκειται για
σκεύη µε έξω νεύοντα χείλη, στεφάνη στο εσωτερικό τους για την υποδοχή πώµατος
και κάθετα τοιχώµατα που καταλήγουν σε επιφάνεια έδρασης µε ελαφρώς καµπύλο
τοίχωµα, από την οποία διαφοροποιούνται µε έντονη γωνίωση. Στα δηµοσιευµένα
παραδείγµατα διαµορφώνονται δύο υποκατηγορίες, οι οποίες διαχωρίζονται από την
ύπαρξη ή µη λαβών, 299 ενώ στα περισσότερα εξ αυτών απουσιάζει η τροπίδωση ή η
αβαθής αυλάκωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος, στοιχείο που
παρατηρείται και σε αρκετά από τα σκεύη του οικοπέδου Πιπεράκη. Στην
συντριπτική πλειοψηφία του υλικού του οικοπέδου η διατοµή του χείλους είναι
τετράγωνη, ενώ αυτές

µε κάθετο χείλος

300

αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη

υποκατηγορία και το κυρίαρχο σχήµα λοπάδας του υλικού της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου. Εν γένει στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη παρατηρούνται αρκετές
συνάφειες µεταξύ των διαφοροποιηµένων παραδειγµάτων και η αποσπασµατική
διατήρηση του υλικού δεν επιτρέπει την διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων
αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη της κάθε κατηγορίας και την χρονική
αλληλουχία µεταξύ τ ων διαφοροποιηµένων χαρακτηριστικών. Η γενική εικόνα του
συνόλου επιτρέπει λίγες παρατηρήσεις και αυτές θα πρέπει να προσεγγιστούν µε
σκεπτικισµό. Η κυριότερη παρατήρηση που προκύπτει από το υλικό στο οικόπεδο
Πιπεράκη αφορά το γενικότερο περίγραµµα του σώµατος και του χείλους, τα οποία
µε το πέρασµα του χρόνου φαίνεται ότι διαφοροποιούνται ελαφρώς. Το σώµα γίνεται
περισσότερο κατακόρυφο, ενώ το χείλος µεγενθύνεται και εµφανίζεται περισσότερο
κάθετο ή ελαφρώς λοξό (αρ. κατ. 138-139).301 Το στοιχείο του τονισµένου ώµου σε
κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται, αλλά δεν είναι τόσο έντονο, όσο σε πρωιµότερα
παραδείγµατα, κατ′ αντιστοιχίαν µε την στεφάνη, η οποία επίσης στα περισσότερα
παραδείγµατα δεν είναι τονισµένη και φαίνεται να διαµορφώνεται εσωτερικά στο
σηµείο ένωσης του χείλους µε το σώµα διατηρώντας ενιαίο το περίγραµµα των δύο
298

Stone (υπό έκδοση, ν. 12, εικ. 121).
Στην δηµοσίευση των λοπάδων χωρίς λαβές (τύπος 5) της Rotroff µεταξύ των παραλλήλων
συµπεριλαµβάνονται και λοπάδες από την Κόρινθο, τις οποίες ο Edwards έχει δηµοσιεύσει ως λοπάδες
χωρίς λαβές. Πρόκειται για σκεύη µε κάθετα τοιχώµατα και έξω νεύοντα χείλη, τα οποία
διαφοροποιούνται από το άνω σώµα µε ηµί άρθρωση. Σχετικά βλέπε υπόσ. 296 και Corinth VII.3, 127,
ν. 683-685, πίν. 30, 62.
300
Δεν έχει καταλογογραφηθεί κάποια λοπάδα µε κάθετο χείλος. Οι λοπάδες αυτές είχαν χείλος όµοιο
µε το παράδειγµα 138 ως προς την διατοµή, αλλά αυτό ήταν κάθετο και όχι κεκλιµένο.
301
Πρόκειται για γενική παρατήρηση. Σε υλικό της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου τόσο στην Σικυώνα,
όσο και στην Κόρινθο έχουν έλθει στο φως λοπάδες µε έντονα κεκλιµένο χείλος, ενώ αντίστοιχες
λοπάδες δεν απουσιάζουν και από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη. Για παραδείγµατα από την
Σικυώνα βλέπε Trainor 2015, 65-66, εικ. 4.18, Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 98-99, εικ. 29), Tzavella
(υπό έκδοση, ν. 3, εικ. 132). Για την Κόρινθο Corinth XVIII.2, 79, ν. 168, εικ. 17.
299
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µερών.
Μεταξύ των οστράκων που αναγνωρίστηκαν ως λοπάδες ε ντοπίστηκαν και
σκεύη, τα οποία συνιστούν είτε µεµονωµένα παραδείγµατα, είτε προέρχονται από
κάποιον τύπο που απαντάται σε ολιγάριθµα όστρακα. Το παράδειγµα 140 αποτελεί
µία τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για λοπάδα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και κάθετο
χείλος που τείνει ελαφρώς προς τα έξω µε στρογγυλεµένη απόληξη και στεφάνη στο
εσωτερικό του για την υποδοχή πώµατος. Αντίστοιχος τύπος σκεύους έχει εντοπιστεί
στην αρχαία αγορά των Αθηνών σε σύνολα χρονολογηµένα στην ύστερη ελληνιστική
περίοδο,302 αλλά και στο ιερό της Δήµητρα και Κόρης στην Κόρινθο σε σύνολο που
έχει χρονολογηθεί στην

µέση ρωµαϊκή περίοδο.

303

Συνολικά τρία όστρακα

αναγνωρίστηκαν από το υλικό που µελετήθηκε και τα τρία προήλθαν από στρώµατα
(Α.ΕΠ., Α.2), στα οποία συνυπάρχει υλικό από την µέση ελληνιστική έως και την
µέση ρωµαϊκή περίοδο.
Οι λοπάδες 141-142 του καταλόγου αποτελούν µεµονωµένα παραδείγµατα.
Το χείλος της λοπάδας 141 βρίσκει παράλληλο στην Κόρινθο σε σύνολο που
χρονολογείται στην πρώιµη αυτοκρατορική περίοδο,304 ενώ το παράδειγµα 142 στην
πραγµατικότητα αποτελεί λοπάδιο, το οποίο αντιστοιχεί σε τύπο λοπάδας που
εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας στην Σικυώνα και
τοποθετήθηκε χρονικά στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο .305 Πρόκειται για σκεύος µε
κάθετο σώµα, έξω νεύον χείλος και κατακόρυφη λαβή, η οποία εκφύεται και
αναπτύσσεται στην εξωτερική όψη του σώµατος και κάτω από το χείλος. Το στοιχείο
αυτό διαφοροποιεί το εν λόγω σκεύος από αυτά µε τα οποία παραλληλίζεται και
πιθανώς, σχετίζεται µε την χρήση του αντικειµένου . 306 Το συγκεκριµέ νο σκεύος
προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική και ως εκ τούτου δίνεται γενική
χρονολόγηση βάσει του πλησιέστερου παραλλήλου του. Η χρήση του δεν είναι
ασφαλώς εξακριβωµένη, ωστόσο, επιλέχθηκε η εισαγωγή του στον κατάλογο, καθώς
είναι ενδεικτικό της κατασκευής µαγειρικών σκευών πολύ µικρού µεγέθους, τα οποία,

302

Thompson 1934, 420, E145, εικ. 106, 121, Agora XXXIII, 191, ν. 690, εικ. 87, πίν. 71. Στην
δηµοσίευση της Rotroff το συγκεκριµένο παράδειγµα έχει αναγνωριστεί ως ταψί και συσχετίζεται µε
τα ταψιά του τύπου orlo bifido.
303
Corinth XVIII.2, 74-75, ν. 170, εικ. 17.
304
Slane 1986, 293-294, ν. 100, εικ. 16 (1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ).
305
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 3, εικ. 132).
306
Η χρήση των λοπαδίων ποικίλλει και τις περισσότερες φορές αυτά συναντώνται σε σύνολα που
έχουν σχέση µε δραστηριότητες τελετουργικού χαρακτήρα. Σχετικά βλ. υποκ. 3.3.5, σελ. 156-158.
Ωστόσο, υφίσταται και η εκδοχή κάποια εξ αυτών να χρησιµοποιούνται στο σερβίρισµα του φαγητού,
ως ατοµικά σκεύη. Anderson Stojanović 2004, 629.
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πιθανώς, δεν συνδέονται µε δραστηριότητες που είχαν τελετουργικό χαρακτήρα.
3.2.3 Ταψιά 143–150 Εικ. 32-33
Πρόκειται για έναν κοινό τύπο µαγειρικού σκεύους, ο οποίος διακρίνεται για
το ευρύ και αβαθές σώµα του. Στην βιβλιογραφία συναντώνται διαφορετικοί όροι για
την περιγραφή του, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σκεύη που ακολουθούν τον γενικό
κανόνα, αλλά φέρουν επιµέρους διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά, µε κυρίαρχο
στοιχείο διαφοροποίησης το περίγραµµα της επιφάνειας έδρασης του αγγείου . 307
Όπως υποδηλώνεται και από τις διαφορετικές ονοµασίες των σκευών αυτών, οι
επιµέρους διαφοροποιήσεις, πιθανώς, σχετίζονται µε το είδος χρήσης της εκάστοτε
κατηγορίας.308 Τα συγκεκριµένα σκεύη χρησιµοποιούνταν είτε πάνω στη φωτιά, είτε
µέσα σε εστίες,309 ενώ για τα ταψιά µεγαλύτερου µεγέθους έχει προταθεί ακόµη και η
χρήση τους ως πύραυνοι , στα οποία στηρίζονταν άλλα σκεύη 310 και κατ′ αυτόν τον
τρόπο εξυπηρετούνταν µεταξύ άλλων και οι ανάγκες θέρµανσης.311
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν
συνολικά 20 όστρακα ταψιών, εκ των οποίων δύο συνανήκοντα. Η κατάσταση
διατήρησης των περισσοτέρων εξ αυτών είναι αποσπασµατική γεγονός που δεν
επέτρεψε την διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη του
σχήµατος, ενώ η παρατήρηση του συνόλου των οστράκων οδήγησε στην ταξινόµησή
τους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ταψιών .

312

Είναι κατασκευασµένα µε

µαγειρικό πηλό ως επί το πλείστον ερυθρής ή καστανέρυθρης απόχρωσης και
σπανιότερα σε γκρι απόχρωση. Δεδοµένης της ο µοιότητας µεταξύ του Σικυώνιου
307

Στην ταξινόµηση των συγκεκριµένων αγγείων από την αρχαία αγορά των Αθηνών τα ταψιά µε
επίπεδη επιφάνεια έδρασης αποκαλούνται pan και συνδέονται µε τον αρχαίo τάγηνον, ενώ τα ταψιά µε
στρογγυλεµένο τοίχωµα στην επιφάνεια έ δρασης ταξινοµούνται ως parchers και συνδέονται µε τον
αρχαίο σείσων ή φρύγετρον. Σχετικά βλέπε Agora XXII, 228-229 και Agora XXXII, 186. Αντιστοίχως
στην δηµοσίευση κεραµικής από την Κόρινθο ο Edwards ταξινοµεί τα ταψιά µε στρογγυλεµένη
επιφάνεια έδρασης ως saucepans και τα διαχωρίζει σε µικρά και µεγάλα, ενώ τα ταψιά µε ευθύγραµµο
τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης τα ταξινοµεί ως baking pans. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 128, ν.
686, πίν. 30 (large one-handled saucepan), 128-129, ν. 687, πίν. 30, 62 (small one-handled saucepan),
133, ν. 702-703, πίν. 32, 62 (baking pan).
308
Για σχετική συζήτηση και βιβλιογραφία βλέπε Agora XXXIII, 187, υποσ. 55.
309
Agora XXXIII, 187.
310
Agora XXII, 228 και Agora XXXIII, 187.
311
Χατζηδάκης 2000, 129.
312
Η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση βασίστηκε στην παρατήρηση των περιγραµµάτων των
σωζόµενων τµηµάτων των αγγείων και την εξεύρεση συναφειών µε δηµοσιευµένα παραδείγµατα από
την Κόρινθο και την Σικυώνα. Δεδοµένης της αποσπασµατικής διατήρησης του συνόλου, µε εξαίρεση
τα αντικείµενα που µιµούνται ιταλικά σκεύη, η κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική και γενικευµένη και
το ενδεχόµενο της ύπαρξης και άλλων υποκατηγοριών ανάµεσα στο υλικό είναι ανοικτό.
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µαγειρικού πηλού και του Κορινθιακού δεν επιχειρήθηκε η διάκριση µεταξύ τοπικών
και εισηγµένων αγγείων.
3.2.3.1 Κατηγορία 1: Ταψιά µε καµπύλο περίγραµµα στην επιφάνεια έδρασης 143-145
Εικ. 32

Έντεκα εκ του συνόλου (αρ. κατ. 143-144) αντιστοιχούν, µε µικρές επιµέρους
διαφοροποιήσεις στο χείλος, στα µόνωτα ταψιά µεγάλου µεγέθους (large one-handled
saucepan) της δηµοσίευσης του

Edwards. 313 Πρόκειται για ταψιά

µε καµπύλο

περίγραµµα στην επιφάνεια έ δρασης και σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα, το
οποίο καταλήγει σε απλό χείλος που στρέφεται ελαφρώς προς τα µέσα και µία λαβή,
η οποία αναπτύσσεται στην εξωτερική όψη του σώµατος, ακριβώς κάτω από το
χείλος. Αντίστοιχα ταψιά έχουν εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα στο πλάτωµα της
Σικυώνας και έχουν χρονολογηθεί από τον 3ο αι. π.Χ έως και την πρώιµη ρωµαϊκή
περίοδο.

314

Όλα προήλθαν από στρώµατα

µε ανάµεικτη κεραµική , τα οποία

χρονολογούνται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο (Α.1, Α.2), ενώ κάποια εντοπίστηκαν σε
στρώµατα του 2ου αι. µ.Χ. Βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων τους στα
στρώµατα εντοπισµού τους και των παραλλήλων τους από την Κόρινθο και την
Σικυώνα, αυτά χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο.
Ένα (αρ. κατ. 145) αντιστοιχεί στα µόνωτα ταψιά µικρού µεγέθους (small
one-handled saucepan) της ίδιας δηµοσίευσης του Edwards.315 Πρόκειται για ταψιά,
τα οποία έχουν επιφάνεια έ δρασης µε καµπύλο περίγραµµα ή ελαφρώς τονισµένη
προς τα µέσα (indented) και καµπυλούµενο σώµα, το οποίο αναπτύσσεται
διατηρώντας ενιαίο περίγραµµα µε την βάση και τείνει ελαφρώς προς τα έσω,
καταλήγοντας σε απλό χείλος. Το συγκεκριµένο αγγείο εντοπίστηκε στο στρώµα που
έχει οριστεί από την ανασκαφέα ως αποθέτης. Βάσει παραλλήλων από την
Σικυώνα316 και των περισσοτέρων συνευρηµάτων του στο στρώµα εντοπισµού του
χρονολογείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.

313

Βλέπε υποσ. 307. Η ταύτιση βασίστηκε στο προφίλ των χειλέων και την ανάπτυξη σώµατος.
Κανένα από τα σκεύη του οικοπέδου Πιπεράκη δεν έσωζε τµήµα της λαβής.
314
Λυκούδη 2013, 94, ν. 51, εικ. 15, 47 (3ος αι. π.Χ), Likoudi (υπό έκδοση, ν. 43, εικ. 57), James (υπό
έκδοση, ν. 67, εικ. 9). Στο υλικό τεσσάρων οικοπέδων που µελετήθηκε από την Sarah James τα ταψιά
αυτής της κατηγορίας χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου. James (υπό έκδοση).
315
Βλέπε υποσ. 307.
316
James (υπό έκδοση, ν. 69, εικ. 10).
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3.2.3.2 Κατηγορία 2: Ταψιά µε αυλακώσεις στον πυθµένα 146
Στην συγκεκριµένη κατηγορία εντάχθηκε µόλις ένα όστρακο (αρ. κατ. 146),
το οποίο συνιστά τµήµα πυθµένα. Πρόκειται για έναν πολύ χαρακτηριστικό τύπο
ταψιών, ο οποίος εντοπίζεται στο υλικό από την αρχαία αγορά των Αθηνών 317 και
χρονολογείται ως επί το πλείστον στην µέση ελληνιστική περίοδο, ενώ κάποια εκ των
παραδειγµάτων του έχουν εντοπιστεί σε στρώµατα χρονολογηµένα από την ύστερη
ελληνιστική έως και την ρωµαϊκή περίοδο . 318 Πρόκειται για ταψιά µε επίπεδη
επιφάνεια έδρασης, σώµα το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω και χείλος µε
διαφορετικούς τύπους προφίλ, συνήθως µε µία αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος
και δύο λαβές, κυκλικής διατοµής, οι οποίες εκφύονται στην εξωτερική όψη του
σώµατος και του χείλους και αναπτύσσονται πάνω από αυτό. Στην Σικυώνα δύο
παραδείγµατα αντίστοιχων σκευών προήλθαν από το οικόπεδο Θανόπουλου και
χρονολογήθηκαν από την µέση ελληνιστική έως και την ρωµαϊκή περίοδο . 319 Το
παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη σώζει τµήµα µόνον του πυθµένα και το
γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την εξεύρεση ακριβούς παραλλήλου, παρά µόνον την
ταύτιση του γενικότερου τύπου του. Το συγκεκριµένο αντικείµενο προήλθε από τον
αποθέτη, ο οποίος χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και σε αυτόν συµπεριλαµβάνεται
ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Τα περ ισσότερα
συνευρήµατά του χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Το εν
λόγω αγγείο χρονολογείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης
ρωµαϊκής περιόδου.
3.2.3.3 Κατηγορία 3: Αποµιµήσεις ″Pompeian Red″ Ware 147-150 Εικ. 33
Τα ταψιά µε ερυθρό επίχρισµα στο εσωτερικό τους αποτελούν έναν ευρέως
διαδεδοµένο τύπο µαγειρικών σκευών της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, τα οποία
στην βιβλιογραφία αναφέρονται

ως ″pompeian red″ ware baking dishes.

320

Πρόκειται για σκεύη µε ευρεία διασπορά σε όλες τις επαρχίες της ρωµαϊκής

317

Agora XXXIII, 191-192, ν. 693-698, εικ. 88, πίν. 71 (τύπος 5 / pan – grooved floor).
Ό.π. 318, ν. 697, εικ. 88, πίν. 71 (β ′ µισό 3ου αι. π.Χ / context: 150-100 π.Χ), 318, ν. 698, εικ. 88
(context ύστερη ελληνιστική – ρωµαϊκή περίοδος).
319
James (υπό έκδοση, ν. 65-66, εικ. 9).
320
Για πληροφορίες αναφορικά µε αυτόν τον τύπο αγγείων βλέπε Peacock 1977A, 147-162, Agora
XXXII, 119-121.
318
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αυτοκρατορίας σε Δύση και Ανατολή, 321 τα οποία ξεχωρίζουν από την παρουσία
ερυθρής βαφής στο εσωτερικό τους, στην οποία οφείλουν και την ονοµασία τους. 322
Μελέτες πάνω σε αυτ ά τα σκεύη οδήγησαν στην ταύτιση επτά διαφορετικών ειδών
πηλού,323 οι οποίοι, πιθανώς, είναι ενδεικτικοί της παραγωγής τους σε διαφορετικά
κέντρα,

324

τόσο στην Δύση , όσο και στην Ανατολή.

325

Ανεξαρτήτως του τόπου

προελεύσεως των πρωτοτύπων, τα σκεύη αυτά αποτέλεσαν προϊόντα µίµησης σ’ ένα
ευρύ γεωγραφικό φάσµα, συµπεριλαµβανοµένης, σύµφωνα µε το υλικό από το
οικόπεδο Πιπεράκη και της Σικυώνας.326
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο επτά όστρακα (τα δύο
συνανήκοντα και συγκολλώµενα) αναγνωρίστηκαν ως θραύσµατα ταψιών, τα οποία
στο εσωτερικό τους φέρουν ερυθρό επίχρισµα.
Το παράδειγµα 147 αντιστοιχεί σ’ έναν ιδιαιτέρως διαδεδοµένο τύπο του α′
µισού του 1ου αι. π.Χ,327 ο οποίος χαρακτηρίζεται από το αµυγδαλόσχηµο χείλος του
και την παρουσία διακοσµητικών εγχάρακτων µοτίβων στον πυθµένα. Το αγγείο είναι
καµένο σε όλη την επιφάνειά του από την έκθεσή του στην φωτιά και το ενδεχόµενο
να προέρχεται από τηγάνι είναι πιθανό. Ταψιά αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στο
πλάτωµα της Σικυώνας κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας

328

και σε

ανεσκαµµένο σύνολο στην ίδια θέ ση, το οποίο εντοπίστηκε σε στρώµα
χρονολογηµένο στον 1ο αι. µ.Χ329 και συνιστούν εισηγµένα προϊόντα. Η κατάσταση
διατήρησης του αγγείου από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν επιτρέπει την ασφαλή
ταύτιση του πηλού και κατ’ επέκταση την αναγνώρισή του ως τοπικό ή εισηγµένο
321

Για συνοπτική παρουσίαση των θέσεων εντοπισµού τους µε βιβλιογραφικές αναφορές βλέπε Agora
XXXII, 119, υποσ. 5.
322
Η απόχρωση του επιχρίσµατος είναι αντίστοιχη του ερυθρού χρώµατος των τοιχογραφιών από την
Ποµπηία. Η αρχική ονοµασία των αγγείων που ήταν κατασκευασµένα µε αυτή την τεχνική ήταν
″κεραµική µε ερυθρή βαφή στο εσωτερικό.″ Agora XXXII, 119, υποσ. 3.
323
O Peacock στην µελέτη του διαµόρφωσε επτά κατηγορίες πηλού. Σχετικά βλέπε Peacock 1977A,
149-157.
324
Στον κύριο τύπο πηλού της ταξινόµησης του Peacock (τύπος 1) εντοπίζονται ηφαιστειογενή
εγκλείσµατα και χρυσή µίκα. Η ακριβής πηγή πηλού δεν έχει ταυτιστεί, ωστόσο, η πετρογραφική
ανάλυση δειγµάτων του πηλού οδήγησε στην εικασία ότι προέρχεται από την περιοχή της Νάπολης και
ειδικότερα της Ποµπηίας. Σχετικά βλέπε Peacock 1977A, 149-153, Agora XXXII, 120.
325
Για κάποια εξ αυτών δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόµενο να προέρχονται από κέντρα παραγωγής
της Βόρειας Αφρικής. Σχετικά βλέπε Hayes 1973, 458.
326
Σην Κόρινθο έχουν εντοπιστεί ταψιά αυτού του τύπου και έχουν δηµοσιευτεί ως
αποµιµήσεις ″pompeian red″ ware, αλλά, σύµφωνα µε την Slane, πιθανώς, δεν αποτελούν προϊόντα
τοπικής παραγωγής. Για παραδείγµατα βλέπε Slane 1980, 153, 170, ν. 75, εικ. 5 και Corinthn XVIII.2,
79, ν. 165, εικ. 16.
327
Dyson 1976, 69, V-D8-9, εικ. 18, 89-90, PD14-15, εικ. 29 (class 2), Agora XXXII, 121, 289,
ν. 1817-1819, εικ. 56.
328
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1, εικ. 134).
329
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 52, εικ. 24).
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προϊόν. Αυτό προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική και ως εκ τούτου
χρονολογείται βάσει των παραλλήλων του µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
Το παράδειγµα 148 πλησιάζει τον συγκεκριµένο τύπο, αλλά το χείλος του
είναι ελαφρώς παραλλαγµένο. Αντίστοιχα ταψιά έχουν έλθει στο φως στην Κόρινθο,
σε σύνολα χρονολογηµένα στον 1ο αι. µ.Χ.330 Το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη
προήλθε ξανά από στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική και ως εκ τούτου χρονολογείται
στο α′ µισό του 1ου αι. µ.Χ βάσει των παραλλήλων του.
Το παράδειγµα 149 αποτελεί ταψί µεγάλου µεγέθους, κατασκευασµένο από
τοπικό µαγειρικό πηλό. Διακρίνεται για το βαθύ σφαιρικό σώµα του και το απλό
χείλος του, το οποίο είναι επίπεδο στην άνω όψη. Παρόµοια ταψιά έχουν εντοπιστεί
στην αρχαία αγορά των Αθηνών σε σύνολα χρονολογηµένα στον β′ µισό του 2ου αι.
µ.Χ,331 ενώ αντίστοιχο ταψί έχει έλθει στο φως από τις ανασκαφές στην νότια στοά
της αρχαίας αγοράς της Κορίνθου και έχει θεωρηθεί τύπος, του οποίου η παραγωγή
στον ελλαδικό χώρο, πιθανώς, σταµάτησε στα µέσα του 1ου αι. µ.Χ.332 Το ταψί από το
οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε σε στρώµα, το οποίο χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ.
Βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων του θα χρονολογηθεί στον 1ο αι. µ.Χ, αλλά
δεν θα αποκλειστεί το ενδεχόµενο της χρονολόγησής του στον 2ο αι. µ.Χ.
Το παράδειγµα 150 αποτελεί για ακόµη µία φορά έναν ευρέως διαδεδοµένο
τύπο αυτής της κατηγορίας ταψιών, ο οποίο κατασκευάζονταν µεταξύ των µέσων του
1ου αι. µ.Χ και του 2ου αι. µ.Χ.333 Ταψιά αυτού του τύπου είχαν ευρεία διασπορά και
έχουν εντοπιστεί µεταξύ άλλων στην Αθήνα 334 και την Κόρινθο .335 Το παράδειγµα
από το οικόπεδο Πιπεράκη αντιστοιχεί στον µεταγενέστερο τύπο αυτής της
κατηγορίας, ο οποίος χρονολογείται από τα µέσα του 1ου αι. µ.Χ έως και τον 2ο αι.
µ.Χ.336 Αυτό προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτο υλικό, το οποίο χρονολογείται στη
µέση ρωµαϊκή περίοδο. Βάσει των περισσότερων συνευρηµάτων του θα
330

Hayes 1973, 458-459, ν. 171 πίν. 88 (δεν δίνεται ακριβής χρονολόγηση, αλλά ο τύπος του σύµφωνα
µε τον Hayes στον ελλαδικό χώρο κατασκευαζόταν έως και το 50 µ.Χ), Slane 1980, 153-154, 170, ν.
75, εικ. 5 (α′ τέταρτο 1ου αι. µ.Χ).
331
Agora V, 93, ν. Μ100, πίν. 72, Αgora XXXII, 119-121, 289, ν. 1822, εικ. 56
332
Hayes 1973, 458-459, ν. 172, πίν. 88.
333
Ο συγκεκριµένος τύπος αρχικά είχε σώµα, το οποίο έτεινε ελαφρώς προς τα έξω µε αµυδρή κλίση
στο περίγραµµα του τοιχώµατος και κατέληγε σε απλό στρογγυλεµένο χείλος, Dyson 1976, 121-122,
22II-39-42, εικ. 46 (µέσα – γ′ τέταρτο 1ου αι. µ.Χ), ενώ σε µεταγενέστερη φάση το σώµα εµφανίζεται
έντονα καµπυλούµενο µε κλίση προς τα µέσα, το οποίο καταλήγει σε χείλος µε ελαφρώς κωνική
απόληξη. Dyson 1976, 145-146, LS38-41, εικ. 58 (ύστερος 1ος – 2ος αι. µ.Χ).
334
Agora XXXII, 121, 289, ν. 1821, εικ. 56 (2ος αι. µ.Χ).
335
Hayes 1973, 458-459, ν. 173, πίν. 88 (πρωιµότερος τύπος / 1ος αι. µ.Χ), Corinth XVIII.2, 77-78, ν.
160, εικ. 16.
336
Σχετικά βλέπε υποσ. 333.
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χρονολογηθεί στον 1ο αι. µ.Χ, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο της παραγωγής
του στον 2ο αι. µ.Χ.
3.2.4 Τηγάνια
Τα

151-153 Εικ. 33-34

τηγάνια

αποτελούν

εξαιρετικά

αβαθή

σκεύη

και

φέρουν

µία

χαρακτηριστική κυλινδρική λαβή, η οποία εκφύεται και αναπτύσσεται οριζόντια ή
διαγώνια στην εξωτερική όψη του χείλους και του σώµατος. Η απουσία αυτής σε
κάποιες περιπτώσεις καθιστά δύσκολη την τ αύτιση των αντικειµένων, γεγονός που
ίσχυσε και στην περίπτωση του υλικού από το οικόπεδο Πιπεράκη. Από το υλικό
αυτό συνολικά οκτώ όστρακα αναγνωρίστηκαν ως θραύσµατα τηγανιών.337 Το ένα εξ
αυτών προέρχεται από λαβή , η οποί α είναι κυλινδρική και συµπαγή ς 338 και τα
υπόλοιπα σώζουν τµήµα του χείλους, του σώµατος και της βάσης. Στην
πραγµατικότητα η συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί υποκατηγορία του σχήµατος
των ταψιών, καθώς ακολουθούν τον ίδιο κανόνα µε επιµέρους διαφοροποιήσεις σε
κάθε κατηγορία. Στα τηγάνια που αναγνωρίστηκαν το χείλος νεύει προς τα µέσα και
σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελαφρώς λοξότµητο (αρ. κατ. 151) κατ’ αντιστοιχία µε
το δηµοσιευµένο παράδειγµα της Κορίνθου. 339 Το παρά δειγµα 152 του καταλόγου
αντιστοιχεί πλήρως στο παράδειγµα της συγκεκριµένης δηµοσίευσης και είναι
µαυρισµένο σε όλη την επιφάνειά του γεγονός που ενισχύει περισσότερη την ταύτισή
του ως τηγάνι, σε αντίθεση µε το παράδειγµα 153, το οποίο θα µπορούσε να
αντιστοιχεί στα µόνωτα ταψιά µικρού µεγέθους που αναφέρθηκαν προηγουµένως
(κατηγορία 1). Μεταξύ άλλων στο υλικό αναγνωρίστηκε και ένα θραύσµα τηγανιού
(µη καταλογογραφηµένο / Α.2/5.3.19) µε αρκετά παχύ τοίχωµα στην επιφάνεια
έδρασης και σώµα που τείνει ελαφρώς προς τα έξω και καταλήγει σε χείλος
τετράγωνης διατοµής. Αντίστοιχος τύπος τηγανιού έχει αναγνωριστεί στο υλικό από
το οικόπεδο Χιονίδη και έχει χρονολογηθεί στον 3ο αι. π.Χ. 340 Όλα προήλθαν από

337

Η ταύτιση των συγκεκριµένων αγγείων βασίστηκε στην παρατήρηση του Edwards κατά την
περιγραφή του µοναδικού παραδείγµατος της δη µοσίευσής του, στην οποία περιγράφεται ως σκεύος
µε καµπύλο περίγραµµα και ελαφρώς κυρτό τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης, το οποίο καταλήγει σε
έσω νεύον χείλος, ελαφρώς λοξότµητο εσωτερικά. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 131.
338
Σε αρκετές περιπτώσεις η λαβή των τηγανιών ήταν κενή στο εσωτερικό της και σε αυτή
τοποθετούνταν ξύλινο στέλεχος για την αποφυγή εγκαύµατος του ατόµου που το χρησιµοποιούσε.
Χατζηδάκης 2000, 129. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι λαβές των τηγανιών είναι συµπαγής. Για
παραδείγµατα βλέπε Agora XXXIII, 194, ν. 709-710, εικ. 89, πίν. 72. Στο δη µοσιευµένο παράδειγµα
της Κορίνθου η λαβή είναι κενή σ’ ένα τµήµα της. Corinth VII.3, 131-132, ν. 700, πίν. 32, 62.
339
Βλέπε υποσ. 338.
340
Λυκούδη 2013, 96, ν. 59, εικ. 17, 48, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 49).
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στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την χρονολόγησή
τους. Λαµβάνοντας υπόψη, ότι όλα συνυπάρχουν µε µαγειρικά σκεύη, τα οποία
χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου αυτά τοποθετούνται στην ίδια χρονική περίοδο, χωρίς να αποκλείεται το
ενδεχόµενο να αποτελούν προϊόντα πρωιµότερης παραγωγής.
3.2.5 Πινάκια 154 Εικ. 34
Μεταξύ άλλων στο υλικό εντοπίστηκαν και δύο όστρακα βάσεων από πινάκια
κατασκευασµένα σε τοπικό πηλό ερυθρής απόχρωσης, τα οποία φέρουν ίχνη καύσης.
Το ένα εξ αυτών (αρ. κατ. 154) φέρει καύση σε όλη την σωζόµενη επιφάνεια του
πυθµένα του και στην εξωτερική όψη, ενώ το δεύτερο (Α.4/11.1.10) φέρει ίχνη
καύσης σ’ ένα τµήµα του δακτυλίου εξωτερικά και ελάχιστα στον πυθµένα. Πινάκια
µε ίχνη καύσης στον πυθµένα έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο, αλλά η χρήση τους δεν
έχει εξακριβωθεί. Μεταξύ άλλων έχει προταθεί το ενδεχόµενο της χρήσης τους ως
σκεύη για συγκεκριµένο τύπο µαγειρέµατος, ενώ µία δεύτερη εκδοχή τα προσεγγίζει
ως σκεύη σε δεύτερη χρή ση, τα οποία χρησίµευα ν ως πώµατα .341 Παράλληλα στην
Κόρινθο έχουν έλθει στο φως και πινάκια από µαγειρικό πηλό. Αν και κάποια εξ
αυτών φέρουν ίχνη καύσης και στις δύο όψεις τους, ο Edwards δεν τα
συµπεριλαµβάνει στα σκεύη που χρησιµοποιούνταν στην φωτιά. 342 Για τα δύο
αντικείµενα από το οικόπεδο Πιπεράκη µπορούν να ειπωθούν λίγα, δεδοµένου ότι
αυτά σώζονται αποσπασµατικά, διατηρώντας τµήµα του δακτυλίου και του πυθµένα.
Η παρουσία καύσης σε αυτά ώθησε στην ένταξή τους στον κατάλογο και την
επισήµανση αυτού του στοιχείου, καθώς απουσιάζει από τα υπόλοιπα αντικείµενα
του υλικού, εστιάζοντας στο ενδεχόµενο της χρήσης τους για µαγειρικού σκοπούς,
ακόµη και εάν τα αντικείµενα αυτά ήταν σε δεύτερη χρήση και είχαν χρησιµοποιηθεί
ως πώµατα . 343 Για τα συγκεκριµένα αντικείµενα δεν θα επιχειρηθεί χρονολό γηση,
διότι δεν µπορεί να εξακριβωθεί ο τύπος στον οποίο ανήκουν, ενώ το αντικείµενο του
καταλόγου προέρχεται από στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της
341

Για παραδείγµατα και εκδοχές χρήσης των συγκεκριµένων αγγείων βλέπε Corinth VII.3, 132, ν.
701, πίν. 32, 62.
342
Corinth VII.3, 135-136, ν. 710-718, πίν. 32, 63.
343
Εν γένει στην βιβλιογραφία επικρατεί η θεωρία της χρήσης κυπέλλων ή µικρών πινακίων ως
πώµατα, αιτιολογώντας το φαινόµενο της µικρής παρουσίας πωµάτων σε ανεσκαµµένα σύνολα σε
σχέση µε τον αριθµό των λοπάδων και των χυτρών µε στεφάνη σε αυτά. Ενδεικτικά βλέπε Tel Anafa
II.1, 115, Agora XXXIII, 195, Χατζηδάκης 2000, 127.

104
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

ρωµαϊκής περιόδου.344
3.2.6 Πώµατα 155-169 Εικ. 34-37
Ανάµεσα στα όστρακα που συµπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των
µαγειρικών αγγείων εντάχθηκαν και θραύσµατα από αντικείµενα, τα οποία
αναγνωρίστηκαν ως πώµατα. Η αποσπασµατική κατάσταση της διατήρησής τους δεν
επέτρεψε την ασφαλή ταύτιση όλων των αντικειµένων και το ενδεχόµενο κάποια εξ
αυτών να προέρχονται από αντικείµενα άλλης κατηγορίας είναι πιθανό. Σε αυτή την
κατηγορία συµπεριλήφθηκαν πώµατα, τα οποία είναι κατασκευασµένα µε µαγειρικό
πηλό ερυθρής, γκρι και καφέ απόχρωσης 345 και βάσει των παραλλήλων τους και σε
κάποιες περιπτώσεις της παρουσίας καύσης σε αυτά, θεωρήθηκαν πώµατα
µαγειρικών σκευών. Συνολικά αναγνωρίστηκαν 132 αντικείµενα, εκ των οποίων τα
εννέα συνιστούν όστρακα λαβών και σώµατος και τα υπόλοιπα 123 αποτελούν
όστρακα χειλέων. Η παρουσία τους σε σχέση µε τον αριθµό των µαγειρικών σκευών
που ήταν κατασκευασµένα για να δεχτούν πώµατα

346

είναι αρκετά περιορισµένη,

γεγονός, το οποίο φαίνεται να αποτελεί σύνηθες φαινόµενο στα εκάστοτε µελετηµένα
σύνολα άλλων περιοχών και έχει ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως.347
Μεταξύ των αντικειµένων παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σε επιµέρους
χαρακτηριστικά τους, οι οποίες, όταν κρίνεται σκόπιµο, αναφέρονται, αλλά η
αποσπασµατική διατήρησή τους δεν επέτρεψε την εξαγωγή συµπερασµάτων
αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος. Ξεχωρίσαµε δύο κατηγορίες

Το αντικείµενο Α.4/11.1.10 προέρχεται από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και σε αυτό
συµπεριλαµβάνεται µεγάλος όγκος υλικού που χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π .Χ και του 1ου αι.
µ.Χ. Σχετικά βλέπε παράρτηµα 1.
345
Εξαιτίας της οµοιότητας του µαγειρικού πηλού από την Σικυώνα και αυτόν της Κορίνθου δεν
επιχειρήθηκε η ταξινόµησή τους σε τοπικά και εισηγµένα. Από µακροσκοπική ανάλυση ο πηλός στην
συντριπτική πλειοψηφία αυτών αντιστοιχεί στον Σικυώνιο πηλό, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα
αντικείµενο από πηλό µε προέλευση εκτός της ευρύτερης περιοχής της Σικυώνας ή της ΒΑ
Πελοποννήσου.
346
Στο υλικό αναγνωρίστηκαν 159 όστρακα λοπάδων και 87 όστρακα χυτρών, τα οποία έφεραν
στεφάνη στο εσωτερικό τους.
347
Σχετικά βλέπε υποσ. 343.
344
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πωµάτων,348 µε βάση πολύ γενικές παρατηρήσεις και δη το προφίλ του χείλους. 349
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Γράφηµα 5. Σύνολο µαγειρικών σκευών µε στεφάνη και πωµάτων από το υλικό που µελετήθηκε και
τον κατάλογο.

3.2.6.1 Κατηγορία 1
Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλήφθηκαν πώµατα µε ευθύγραµµο ή ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα, το οποίο καταλήγει σε απλό χείλος. Πώµατα µε αντίστοιχο σώµα
και χείλος συναντώνται σε σύνολα που χρονολογούνται από την ελληνιστική έως την
πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα. Τα
παραδείγµατα αυτά εντάσσονται σε επιµέρους υποκατηγορίες πωµάτων, οι οποίες
έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε το περίγραµµα της λαβής, την επεξεργασία της
επιφάνειας των αντικειµένων, το προφίλ του σώµατος, ακόµη και το είδος του πηλού

348

Μεταξύ των αντικειµένων υπήρξαν και 11 όστρακα, τα οποία δεν συµπεριλήφθηκαν σε κάποια
κατηγορία και τον κατάλογο. Τα τέσσερα εξ αυτών σώζονταν εξαιρετικά αποσπασµατικά και πιθανώς
προέρχονται από πώµατα αντίστοιχα των παραδειγµάτων 100-104 του καταλόγου, τα οποία
χαρακτηρίστηκαν πώµατα µε πιθανή χρήση την σφράγιση αµφορέων. Ένα διατηρεί τµήµα του
σώµατος, το οποίο είναι σχεδόν ευθύγραµµο και του χείλους, το οποίο είναι στρογγυλεµένο και φέρει
στην επιφάνειά του ερυθρή βαφή. Πιθανώς πρόκειται για τοπική αποµίµηση των πωµάτων σε
″pompeian red″ ware. Για πώµατα αυτού του τύπου ενδεικτικά βλέπε Riley 1979, 324-325, ν. 777-780,
εικ. 119 (Lid type 7 / Campanian), Hayes 1971, ν. 49, εικ. 17, Tel Anafa II.1, 117-119, PW319-326,
πίν. 35, Slane 1980, 155, 170-171, ν. 78, εικ. 5, Corinth XVIII.2, 77, ν. 158, εικ. 16. Ενώ στο υλικό
µεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και έξι θραύσµατα λαβών µε διαφοροποιηµένο προφίλ.
349
Η κατηγοριοποίηση βά ση του περιγράµµατος του χείλους των πωµάτων καθορίστηκε από το
γεγονός, ό τι τα όστρακα που σώζουν τµήµα της λαβής είναι ελάχιστα και ακό µη και σε αυτή την
περίπτωση δεν σώζουν τµήµα του χείλους. Δεδοµένου ότι σε άλλα σύνολα πώµατα µε
διαφοροποιηµένες λαβές έχουν αντίστοιχο προφίλ χείλους, η ένταξη των τµηµάτων που σώζουν τµήµα
του χείλους σε κάποια κατηγορία διαµορφωµένη βάση του περιγράµµατος της λαβής θα ήταν αδύνατη.
Η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στην κατηγοριοποίηση των πωµάτων της Βερενίκης από τον Riley.
Riley 1979, 319.
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που χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή τους.350 Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν σώθηκε ικανός αριθµός λαβών και κανένα
αντικείµενο µε πλήρες προφίλ για την υποστήριξη υποκατηγοριών βάσει αυτών των
στοιχείων, ενώ δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφοροποίηση στο είδος του
πηλού,

από

τον

οποίο

ήταν

κατασκευασµένα.

Παρά

ταύτα ε πιµέρους

διαφοροποιήσεις στο προφίλ του χείλους και την διακόσµηση του σώµατος οδήγησαν
στην διαµόρφωση τριών υποκατηγοριών. Σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα δεν
µπορεί να υποστηριχθεί οποιαδήποτε χρονική αλληλουχία µεταξύ τους, ενώ όστρακα
και των τριών υποκατηγορίων συνυπήρχαν σε αρκετά από τα στρώµατα του
οικοπέδου.
3.2.6.1.Α Κατηγορία 1Α: Κωνικό σώµα και περιχείλωµα που νεύει προς τα κάτω. 155-157
Εικ. 34

Σε αυτή την οµάδα συµπεριλήφθηκαν 15 αντικείµενα. Πρόκειται για πώµατα,
τα οποία έχουν κωνικό σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο καταλήγει σε απλό
χείλος που νεύει προς τα κάτω . 351 Πώµατα µε αντίστοιχο σώµα και χείλος έχουν
εντοπιστεί σε πλήθος ανεσκαµµένων συνόλων, τα οποία χρονολογούνται ως επί το
πλείστον σ την ελληνιστική

περίοδο,

352

συνιστώντας τµήµατα υποκατηγοριών

πωµάτων µε διαφοροποιηµένα προφίλ λαβών. Τα παραδείγµατα λαβών 156 και
157353 σύµφωνα µε παράλληλα από την Κόρινθο, πιθανώς, προέρχονται από πώµατα
αυτού του τύπου.

354

Όλα προήλθαν από στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό της

ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου, γεγονός, το οποίο σε συνδυασµό µε την
350

Ενδεικτικά βλέπε Riley 1979, 320, ν. 752-753, εικ. 118 (Lid type 1a), 320-321, ν. 754-758, εικ. 118
(Lid type 1b), 321, ν. 759-765, εικ. 118-119 (Lid type 1c), Tel Anafa II.1, 117, PW315-318, πίν. 35
(Dish-Lids), 117-119, Corinth VII.3, 129-130, ν. 688-692, πίν. 31, 62 (Lid I), 130, ν. 693-695, πίν. 31,
62 (Lid II), 130-131, ν. 696-699, πίν. 31, 62 (Lid III), Agora XXXIII, 196, ν. 713-716, εικ. 90, πίν. 73
(Domed), 196-197, ν. 717-723, εικ. 90, πίν. 73 (Polished), 197, 724-727, εικ. 90 (Low), 197-198, ν.
728-730, εικ. 90, πίν. 73 (Domed with large knob), 198, ν. 731-735, εικ. 9, πίν. 73 (Conical).
351
Τα συγκεκριµένα πώµατα έχουν αντίστοιχο προφίλ χείλους και σώµατος µε τα πινάκια µε χαµηλό
κάθετο χείλος από µαγειρικό πηλού που έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο και χρονολογούνται στην
ύστερη ελληνιστική περίοδο. Το ένα εξ αυτών φέρει ίχνη καύσης και στις δύο όψεις, κοντά στο χείλος.
Corinth VII.3, 137, ν. 720-721, πίν. 32, 63.
352
Ενδεικτικά βλέπε Riley 1979, 320-321, ν. 754-758, εικ. 118 (Lid type 1b), Corinth VII.3, 130, ν.
693-695, πίν. 31, 62 (Lid II), 130-131, ν. 696-699, πίν. 31, 62 (Lid III), Tel Anafa II.1, 117, PW317,
πίν. 35
353
Η λαβή του συγκεκριµένου παραδείγµατος παρουσιάζει οµοιότητες και µε λαβές πωµάτων µε έξω
νεύοντα χείλη, τα οποία στην Βερενίκη χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο και φτάνουν έως
και τις αρχές του 1ου αι. µ.Χ. Σχετικά βλέπε Riley 1979, 322, ν. 766-771, εικ. 119 (Lid type 2). Το
ενδεχόµενο να προέρχονται από πώµατα αυτού του τύπου είναι πιθανό.
354
Corinth VII.3, 130, ν. 695, πίν. 31, 62 (Lid II), 130-131, ν. 696, πίν. 31, 62 (Lid III) αντιστοίχως.
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παρατήρηση της συνύπαρξής τους µε λοπάδες όλων των κατηγοριών, καθιστά
δύσκολη την χρονολόγησή τους. Ως εκ τούτου τα συγκεκριµένα πώµατα
χρονολογούνται γενικά στην ελληνιστική περίοδο. Το παράδειγµα 156 θα
χρονολογηθεί βάσει του παραλλήλου του από την Κόρινθο στην ύστερη ελληνιστική
περίοδο, ενώ το πώµα 157 βάσει των µαγειρικών σκευών, µε τα οποία συνυπά ρχει
και τοποθετείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο να αποτελεί προϊόν πρωιµότερης
παραγωγής.355
3.2.6.1.Β Κατηγορία 1β: Κωνικό ή ελαφρώς θολωτό σώµα µε αδρές αυκλακώσεις στην άνω
όψη και περιχείλωµα που νεύει προς τα κάτω. 158-160 Εικ. 34-35

Ο συγκεκριµένος τύπος είναι αντίστοιχος της προηγούµενης κατηγορίας και
διαφοροποιείται από αυτή από την παρουσία αυλακώσεων ή νευρώσεων στην άνω
όψη του σώµατος, το λεπτό τοίχωµα και το ρηχό περίγραµµα σώµατος. Στο σύνολο
του υλικού µόλις τέσσερα αντικείµενα αναγνωρίστηκαν µε αυτά τα χαρακτηριστικά,
συνιστώντας την µικρότερη ο µάδα πωµάτων. Πώµατα µε αντίστοιχη διαµόρφωση
σώµατος, αλλά µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος έχουν εντοπιστεί σε
ανεσκαµµένα σύνολα στο πλάτωµα της Σικυώνας, τα οποία χρονολογούνται στον 1ο
αι. µ.Χ,

356

ενώ ένα πώµα από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης , επίσης

χρονολογηµένο στον 1ο αι. µ.Χ, φέρει αντίστοιχες αυλακώσεις στο σώµα, 357 αλλά το
προφίλ του σώµατος και του χείλους αντιστοιχούν στην κατηγορία 1γ. Τα τρία εξ
αυτών προήλθαν από στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό, ενώ ένα από το στρώµα
που έχει οριστεί ως αποθέτης και συνυπάρχουν µε µαγειρικά σκεύη, τα οποία στην
συντριπτική τους πλειοψηφία χρονολογούνται από την ύστερη ελληνιστική έως και
την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Βάσει της απουσίας πωµάτων µε αντίστοιχη επιφάνεια
σώµατος σε σύνολα που χρονολογούνται στην πρώιµη και µέση ελληνιστική

355

Στην ίδια πάσα εντοπίστηκε και η λοπάδα µε αρ. κατ. 128, η οποία έχει χρονολογηθεί βάσει των
παραλλήλων της µεταξύ του ύστερου 4ου αι. π.Χ και του πρώιµου 3ου αι. π.Χ και αποτελεί το µοναδικό
µαγειρικό σκεύος της πάσας µε αυτή την χρονολόγηση, καθώς όλα τα υπόλοιπα χρονολογούνται
µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Ωστόσο, στο υλικό της ίδιας
πάσας εντοπίζεται µικρός αριθµός οστράκων από αντικείµενα άλλων κατηγοριών, τα οποία
χρονολογούνται πρωιµότερα στην ελληνιστική περίοδο.
356
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 46, 167, εικ. 4, 34).
357
Corinth XVIII.2, 77, ν. 159, εικ. 16.
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περίοδο,358 η συγ κεκριµένη οµάδα πωµάτων θα χρονολογηθεί µεταξύ της ύστερης
ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Εξαίρεση αποτελεί το παράδειγµα
158, το οποίο συνυπάρχει µε µαγειρικά σκεύη που χρονολογούνται από την µέση
ελληνιστική έως και την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και ως εκ τούτου θα τοποθετηθεί
στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο.
3.2.6.1.Γ Κατηγορία 1γ: Κωνικό σώµα που καταλήγει σε απλό χείλος (thickened) 161-163
Εικ. 35

Η τρίτη υποκατηγορία αποτελεί την πολυπληθέστερη οµάδα στο σύνολο των
πωµάτων. Εξήντα ένα όστρακα εντάχθηκαν σε αυτή, τα οποία εντοπίστηκαν σε όλα
τα ανεσκαµµένα στρώµατα που µελετήθηκαν. Πρόκειται για πώµατα µε ευθύγραµµο
ή ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα σώµατος, το οποίο καταλήγει σε απλό χείλος. Πώµατα
µε αντίστοιχο τύπο σώµατος και χείλους εντοπίζονται σε σύνολα χρονολογηµένα
στην ελληνιστική και την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και εµφανίζουν ποικιλοµορφία
στην λαβή τους και την επεξεργασία της επιφάνειάς τους, αν και η συνηθέστερη
εκδοχή τους είναι αυτή µε απλή, λεία επιφάνεια. Τα πώµατα αυτά οµοιάζουν ως προς
το χείλος τους και την ανάπτυξη του σώµατός τους µε πινάκια από µαγειρικό πηλό
που έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο 359 κατ’ αντιστοιχία µε την κατηγορία 1α360 και το
ενδεχόµενο της διπλής φύσης τους, στις περιπτώσεις που φέρουν λαβή αντίστοιχη
των βάσεων των πινακίων,

είναι πιθανό . 361 Πώµατα αυτού του τύπου έχουν

εντοπιστεί κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα της Σικυώνας και
έχουν δηµοσιευτεί µε το υλικό της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδο , 362 αλλά και σε
ανεσκαµµένα σύνολα στην ίδια θέση µέσα σε σύνολα χρονολογηµένα στον 1ο αι. µ.Χ
358

Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία 6 από την δηµοσίευση των πωµάτων της αρχαίας αγοράς των
Αθηνών από τη Rotroff, τα οποία συνιστούν πώµατα µε επίπεδο σώµα και κάθετο ή απλό περιχείλωµα,
τα οποία φέρουν αυλακώσεις στην άνω όψη του σώµατος. Ο τύπος αυτός χρονολογείται γενικά στον
2ο αι. π.Χ. Ένα εκ των παραδειγµάτων (Agora XXXIII, 322, ν. 739, εικ. 91, πίν. 73) διαφοροποιείται ως
προς το τοίχωµα του. Αυτό είναι ελαφρώς θολωτό, φέρει αυλακώσεις στην εξωτερική του όψη και
καταλήγει σε απλό χείλος. Το συγκεκριµένο πώµα χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο
και εντοπίστηκε σε σύνολο χρονολογηµένο από το 150 έως το 110 π.Χ. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII,
198-199, ν. 736-739, εικ. 91, πίν. 73.
359
Corinth VII.3, 135-136, ν. 711, πίν. 32, 63.
360
Βλέπε υποσ. 351.
361
Στην δηµοσίευση των πωµάτων από την Τελ Ανάφα στο Ισραήλ πώµατα µε αντίστοιχο προφίλ
σώµατος και χείλους δηµοσιεύονται ως Dish-Lids και η Berlin επισηµαίνει τον πιθανό διπλό ρόλο
τους. Σχετικά βλέπε Tel Anafa II.1, 117, PW315-318, πίν. 35, ενώ αντίστοιχη παρατήρηση κάνει και ο
Riley στην δηµοσίευση της Βερενίκης για τα πώµατα του τύπου 1a, τα οποία έχουν παρόµοιο προφίλ
σώµατος και χείλους και φέρουν λαβή εν είδει δακτυλίου, κωνικής διατοµής. Riley 1979, 320, ν. 752753, εικ. 118.
362
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1, εικ. 134).
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και σε κάποιες περιπτώσεις σε σύνολα µε αναµοχλευµένο υλικό της πρώιµης και
µέσης ρωµαϊκής περιόδου .

363

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πώµατα αυτού του

τύπου έχουν εντοπιστεί σε όλα τα στρώµατα και συνυπήρχαν µε όλους τους τύπους
των µαγειρικών σκευών. Λαµβάνοντας υπόψη την ισχυρή παρουσία αυτού του τύπου
στην Σικυώνα σε στρώµατα της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και της συντριπτικής
πλειοψηφίας των µαγειρικών σκευών από το υλικό Πιπεράκη, τα οποία
χρονολογούνται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου, αυτά τοποθετούνται στην ίδια χρονική φάση. Το παράδειγµα 163, αν και
δεν σώζει τµήµα του χείλους και η λαβή δεν βρίσκει ακριβές παράλληλο, εικάζεται,
ότι προέρχεται από την συγκεκριµένη κατηγορία πωµάτων εξαιτίας του κωνικού
περιγράµµατος του σώµατος. Το συγκεκριµένο πώµα εντοπίστηκε σε στρώµα µε
µαγειρικά σκεύη που χρονολογούνται από την µέση ελληνιστική έως και την πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο και ως εκ τούτου εντάσσεται σε αυτό το γενικό πλαίσιο.
3.2.6.2 Κατηγορία 2 164-169 Εικ. 36-37
Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλήφθηκαν πώµατα, τα οποία έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό το καµπύλο τοίχωµα σώµατος και το έξω νεύον χείλος, το οποίο σε
ορισµένες περιπτώσεις στρέφεται προς τα πάνω. Συνολικά σε αυτή την κατηγορία
εντάχθηκαν 41 πώµατα, στα οποία παρατηρούνται επιµέρους διαφοροποιήσεις στο
προφίλ του χείλους και την ανάπτυξη του σώµατος. Κάποια εξ αυτών, πιθανώς,
προέρχονται από δίωτα πώµατα αντίστοιχα του παραδείγµατος 94, µε πιθανότερη
εκδοχή το παράδειγµα 167 του καταλόγου, αλλά η απουσία των λαβών δεν επιτρέπει
την αναγνώρισή του. Εν γένει η αποσπασµατική διατήρηση του συνόλου και ο
µεγάλος αριθµός των αντικειµένων µε διαφοροποιηµένα στοιχεία δεν επέτρεψε την
διαµόρφωση επιµέρους υποκατηγοριών µε διακριτά και επαναλαµβανόµενα
χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου παρουσιάζονται οι κυριότερες εκδοχές αυτής της
κατηγορίας σε µία οµάδα.
Πώµατα µε έξω νεύοντα χείλη γενικότερα σ πανίζουν στις δηµοσιεύσεις της

363

Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 13, 18, 215, εικ. 20-21,37).
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ελληνιστικής περιόδου , 364 ενώ στην Σικυώνα έχουν εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα
σύνολα και έχουν χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ,365
όπως και στην έρευνα επιφανείας (οπότε και δηµοσιεύτηκαν µαζί µε το υλικό της
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου).366 Ως προς το υλικό του οικοπέδου αυτά εντοπίστηκαν
κυρίως στο πρώτο και δεύτερο στρώµα της τοµής Α, στα οποία συµπεριλαµβάνεται
ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου και σχεδόν σε όλα
τα στρώµατα της τοµής Β. Λαµβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία των µαγειρικών
σκευών µε τα οποία συνυπήρχαν και τα παράλληλά τους από την Σικυώνα αυτά
τοποθετούνται χρονικά µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
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Γράφηµα 6. Σύνολο των πωµάτων από το υλικό που µελετήθηκε και τον κατάλογο.

364

Στην δηµοσίευση των πωµάτων της Βερενίκης από τον Riley η κατηγορία 2 η οποία διακρίνεται για
το καµπύλο τοίχωµα του σώµατος, το έξω νεύον χείλος και την δακτυλιόσχηµη λαβή χρονολογείται
στην ελληνιστική περίοδο, αλλά φαίνεται, ότι συνεχίζει σε µικρότερο βαθµό έως τις αρχές του 1ου αι.
µ.Χ. Το σχήµα των συγκεκριµένων πωµάτων εικάζεται, ότι έχει επηρεαστεί από τα ιχθυοπινάκια του
3ου και 2ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Riley 1979, 322, ν. 766-771, εικ. 19.
365
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 100-101, 117-119, εικ. 29, 31).
366
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 2, εικ. 134).
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3.3 Λεπτή Κεραµική
Η λεπτή κεραµική αποτέλεσε την τρίτη κατηγορία σε αριθµό ευρηµάτων
µεταξύ των τεσσάρων βασικών κατηγοριών που διαµορφώθηκαν κατά την διάρκεια
της µελέτης του υλικού. Συνολικά 2023 όστρακα εντάχθηκαν σε αυτή, χωρίς να γίνει
περαιτέρω διάκριση µεταξύ διαγνωστικών και αδιάγνωστων οστράκων. Παρά την
µειωµένη παρουσία της σε σχέση µε τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες, σε αυτή
συµπεριλαµβάνεται ένας ικανός αριθµός σχηµάτων, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ
χρονικό φάσµα. Μεταξύ των οστράκων αυτής της κατηγορίας αναγνωρίστηκαν
όστρακα από αγγεία πόσεως µε επιµέρους διαφοροποιηµένες υποκατηγορίες, αγγεία
σερβιρίσµατος, αγγεία χοής, λαδιού, επείσακτα αγγεία της ερυθροβαφούς και γκρίζας
κεραµικής, αλλά και τοπικές αποµιµήσεις τους, καθώς επίσης και επιτραπέζια σκεύη
µε λεπτά τοιχώµατα.
3.3.1 Αγγεία Πόσεως
Τα αγγεία πόσεως σύµφωνα µε τους µελετητές της ελληνιστικής κεραµικής
θεωρούνται αγγεία, τα οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα στην χρονολόγηση των
αρχαιολογικών συνόλων .367 Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη
εντοπίστηκε ένας ικανός αριθµός οστράκων, τα οποία εµπίπτουν σ’ ένα µεγάλο µέρος
των επιµέρους κατηγοριών αυτών των αγγείων. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται
σχήµατα, τα οποία ακολουθούν την παράδοση των κλασικών χρόνων (µόνωτα
κύπελλα, σκύφοι αττικού τύπου), αλλά και σχήµατα, τα οποία αποτελούν επινοήσεις
των κεραµέων της ελληνιστικής περιόδου (κάνθαροι, σκύφοι µε ανάγλυφη
διακόσµηση), τουλάχιστον σε ό, τι αφορά την κορινθιακή κεραµική παραγωγή. Η
διάκριση µεταξύ τοπικών και εισηγµένων αγγείων δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση
εξαιτίας της οµοιότητας του τοπικού λεπτού πηλού µε αυτόν της Κορίνθου 368 και ως
εκ τούτου τα δεδοµένα δεν ποσοτικοποιήθηκαν βάσει αυτού του κριτηρίου. Παρά
ταύτα από το υλικό είναι εµφανές, ότι τα αγγεία που εµπίπτουν σε σχήµατα που
367

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην διαφοροποίηση και την εισαγωγή νέων σχηµάτων στο ρεπερτόριο
της κεραµικής παραγωγής, η οποία οδήγησε στην πλήρη αποσαφήνιση των χρονικών ορίων των
επιµέρους σχηµάτων, τα οποία συνήθως στην βιβλιογραφία διαχωρίζονται µεταξύ των σχηµάτων που
συνεχίζουν την παράδοση των κλασικών χρόνων και αυτών που εµφανίζονται για πρώτη φορά στους
ελληνιστικούς χρόνους. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 75-77.
368
Για οµοιότητα του κορινθιακού λεπτού πηλού σε καφέ απόχρωση µε τον σικυώνιο βλέπε Corinth
VII.3, 10.
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ακολουθούν την παράδοση των κλασικών χρόνων είναι εισηγµένα από την Κόρινθο
και την Αττική, συµπεριλαµβανοµένων και των κανθάρων, οι οποίοι εµφανίζονται
στην κορινθιακή κεραµική παραγωγή λίγο π ριν την οριστική παύση της παραγωγής
των προαναφερθέντων σχηµάτων. Τα αγγεία τοπικής παραγωγής ανήκουν σε
σχήµατα που κατασκευάζονται ή χρονολογούνται στην Κόρινθο στον 2ο αι. π.Χ
(Κύπελλα τύπου Εξαµιλίων,

369

σκύφοι µε ανάγλυφοι διακό σµηση) γεγονός που

έρχεται σε αντιστοιχία µε τα ευρήµατα από την επιφανειακή έρευνα και άλλα
ανεσκαµµένα σύνολα στην Σικυώνα.

370

Μεταξύ των ευρηµάτων εντοπίστηκαν

κύπελλα (σκύφοι µε ανάγλυφοι διακόσµηση) σε γκρι πηλό, των οποίων η προέλευση
δεν ταυτίστηκε.
3.3.1.1 Μόνωτα Κύπελλα (One-handled cup) 170 Εικ. 37
Τα µόνωτα κύπελλα συνιστούν αγγεία µικρού µεγέθους µε απλό περίγραµµα,
τα οποία φέρουν δακτυλιόσχηµη βάση ,371 σώµα συνήθως µε καµπύλο τοίχωµα που
καταλήγει σε απλό χείλος µε στρογγυλεµένη ή κωνική απόληξη και µία οριζόντια
λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο ύψος του χείλους ή λίγο κάτω από
αυτό. Κάποια εξ αυτών φέρουν βαφή σε όλη την επιφάνειά τους κ αι κάποια από
εµβάπτιση, στα οποία το κατώτερο τµήµα τους εξωτερικά παραµένει χωρίς βαφή. Τα
συγκεκριµένα αγγεία αποτελούν ένα ιδιαιτέρως δηµοφιλές σχήµα των κλασικών και
ελληνιστικών χρόνων, τα οποία συναντώνται σε ανοµοιογενή σύνολα µε οικιακό, ή
θρησκευτικό χαρακτήρα, σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα 372 και διακρίνονται µεταξύ

369

Τα κύπελλα ή οι κάνθαροι τύπου Εξαµιλίων ξεκίνησαν να παράγονται στην Κόρινθο στο γ′ τέταρτο
του 3ου αι. π .Χ και σταµάτησαν περίπου στις αρχές του β′ τετάρτου του 2ου αι. π .Χ. Το µοναδικό
παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη, το οποίο είναι τοπικό βρίσκει ακριβές παράλληλο από την
Κόρινθο, το οποίο έχει εντοπιστεί σε σύνολο που έχει χρονολογηθεί µεταξύ του 188 π.Χ και του
πρώιµου β´ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε υποκ. 3.3.1.4, σελ. 120-121.
370
Σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα από την Σικυώνα, η τοπική κεραµική παραγωγή,
συµπεριλαµβανοµένων και των επιτραπέζιων αγγείων, εκτοξεύτηκε τον 2ο αι. π.Χ, ως αντιστάθµισµα
του κενού που προκλήθηκε από την µείωση της εισαγωγής κορινθιακών προϊόντων σε αυτή, η οποία
σε µεγάλο βαθµό συνδέεται µε την καταστροφή της Κορίνθου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
παραγωγή επιτραπέζιας κεραµικής σε µαγειρικό πηλό, η οποία φαίνεται, ότι συνεχίστηκε µέχρι και την
πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση). Για ευρήµατα από την επιφανειακή
έρευνα της ύστερης κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου βλέπε Stone (υπό έκδοση).
371
Υπάρχουν παραδείγµατα από την Κόρινθο, τα οποία έχουν ψευδοδισκόµορφη ή επίπεδη βά ση.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.6, 180, 190, VI-57, VI-60, εικ. 39, πίν. 31 (false disk base) και 191, VI-67,
VI-68, εικ. 39 (flat base)
372
Για συνοπτική παρουσίαση και βιβλιογραφική αναφορά των περισσοτέρων θέσεων βλέπε Corinth
VII.7, 78, υποσ. 16.

113
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

άλλων για την πολυχρηστικότητά τους,373 η οποία σύµφωνα µε την Rotroff αιτιολογεί
την δηµοτικότητα του σχήµατος.374 Σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα
ο συγκεκριµένος τύπος αγγείων εισήχθη στην Κόρινθο στα µέσα του 5ου αι. π.Χ 375
και βάσει νεότερων µελετών η παραγωγή τους έπαψε κάπου στο γ′ τέταρτο του 3ου αι.
π.Χ.376
Από την Σικυώνα δεν έχουν δηµοσιευτεί παραδείγµατα µόνωτων κυπέλλων,
ενώ σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν αποδεικνύεται τοπική παραγωγή
τέτοιων αγγείων.

377

Στο υλικό που

µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη

αναγνωρίστηκαν µόλις έξι όστρακα τέτοιων κυπέλλω ν,

378

τα οποία ήταν

κατασκευασµένα σε κορινθιακό πηλό. Πρόκειται για όστρακα χειλέων, τα οποία
σώζουν τµήµα της λαβής και τα πέντε εξ αυτών φέρουν ίχνη µελανής βαφής και στις
δύο όψεις. Η αποσπασµατική διατήρησή τους κατέστησε δύσκολη εργασία την
ταύτισή τους, η οποία βασίστηκε στην παρουσία της λαβής και το ενδεχόµενο να
προέρχονται από αγγεία µε παρόµοιο προφίλ χείλους και λαβής είναι πιθανό. Η µικρή
παρουσία του συγκεκριµένου σχήµατος στο υλικό δεν ξενίζει, καθώς κανένα από τα
στρώµατα του οικοπέδου δεν χρονολογείται στο χρονικό πλαίσιο της παραγωγής του
συγκεκριµένου τύπου στην Κόρινθο. Ως εκ τούτου τα συγκεκριµένα αγγεία και
ειδικότερα αυτά που εντοπίζονται σε βαθύτερα στρώµατα, όπως το παράδειγµα 170
αντιµετωπίζονται ως κατάλοιπα παλαιότερης χρήσης

του χώρου. Αυτά

373

Μέχρι σήµερα δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα συγκεκριµένα κύπελλα χρησιµοποιούνταν για το
σερβίρισµα στερεών ή υγρών προϊόντων και η εκδοχή της διπλής χρήσης τους είναι η πιθανότερη. Το
γεγονός αυτό αντανακλάται στις δηµοσιεύσεις κεραµικής από διαφορετικές θέσεις, στις οποίες άλλοτε
συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία των αγγείων σερβιρίσµατος Agora XXIX, 155-156 και άλλοτε
στην κατηγορία των αγγείων πόσεως Corinth VII.6, 180-183, Corinth VII.7, 77-78. Η Sarah James
αιτιολογεί την επιλογή της βάσει της απουσίας λαβών στα αγγεία σερβιρίσµατος των ελληνιστικών
συνόλων της Κορίνθου. Στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας τον γενικότερο κανόνα των
δηµοσιεύσεων της Κορίνθου, τα συγκεκριµένα αγγεία εντάχθηκαν στην κατηγορία των αγγείων
πόσεως.
374
Agora XXIX, 155.
375
Corinth XVIII.1, 36-38.
376
Στην µελέτη της Sarah James που συµπεριλαµβάνει υλικό από τον αγρό της Παναγίας στην αρχαία
Κόρινθο και άλλων θέσεων στην ίδια περιοχή, τα µόνωτα κύπελλα κατέχουν ένα σηµαντικό ποσοστό
µεταξύ των αγγείων πόσεως σε σύνολα της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου, φαινόµενο, το οποίο
συνεχίζεται έως και το α′ µισό του 3ου αι. π.Χ. Από εκεί και έπειτα η δηµοτικότητά τους φαίνεται να
µειώνεται, ενώ σε περιπτώσεις που αυτά εντοπίζονται σε σύνολα των τελών του 3ου αι. π.Χ έως και τις
αρχές του 2ου αι. π.Χ αυτά αντιµετωπίζονται ως κατάλοιπα. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 78-79.
377
Η Sarah James στην επερχόµενη δηµοσίευση του υλικού από την έρευνα επιφανείας στην Σικυώνα,
στην οποία συµπεριλαµβάνεται η µελέτη της από υλικό τεσσάρων ανεσκαµµένων οικοπέδων,
αναφέρει ότι υπήρξαν αραιά παραδείγµατα τέτοιων κυπέλλων σε αυτά, τα οποία ήταν κορινθιακής
παραγωγής, χωρίς να δηµοσιεύει κάποια εξ αυτών. James (υπό έκδοση).
378
Στο υλικό εντοπίστηκε ένας ικανός αριθµός λαβών αντίστοιχων των κυπέλλων αυτής της
κατηγορίας, αλλά επιλέχθηκε να µην συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση των αντικειµένων, καθώς
θα µπορούσαν να προέρχονται από διαφορετικού τύπου κύπελλα, όπως κοτύλες ή και σκύφους αττικού
τύπου.
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τοποθετούνται στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα
από άλλες θέσεις, όπως η Κόρινθος και η Αθήνα.
3.3.1.2 Σκύφοι Αττικού Τύπου 171-173 Εικ. 37

Οι σκύφοι Αττικού τύπου σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα
εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Κό ρινθο τον 5ο αι. π.Χ 379 και αποτέλε σαν ένα
ιδιαιτέρως δηµοφιλές σχήµα της ύστερης κλασικής και πρώιµης ελληνιστικής
περιόδου, η παραγωγή του οποίου, σύµφωνα µε νεότερες µελέτες, σταµάτησε στην
Κόρινθο κάπου στα τέλη του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. 380 Πρόκειται για αγγεία µε
χαµηλή δακυλιόσχηµη βάση σε µορφή σπείρας, σώµα µε διπλή καµπύλη (compound
curve) που κατ αλήγει σε έξω ν εύον χείλος

381

και οριζόντιες λαβές συνήθω ς

τετράγωνης διατοµής, οι οποίες εκφύονται και αναπτύσσονται λίγο κάτω από το
χείλος. 382 Αυτά διακοσµούνται

µε µελανή βαφή , ποικίλης ποιότητας , η οποία

καλύπτει διαφορετικά τµήµατα του αγγείου κατ’ αντιστοιχία µε το χρονικό πλαίσιο
της παραγωγής τους, ενώ πρωιµότερα παραδείγµατα στα σηµεία που δεν καλύπτονται
µε βαφή φέρουν µίλτο.383
Στο υλικό που µελετήθηκε στην παρούσα εργασία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
τα όστρακα χειλέων των αντικειµένων η αναγνώριση και η ταύτιση αυτών των
αγγείων δεν ήταν εύκολη, εξαιτίας της αποσπασµατικής διατήρησής τους και ως εκ
τούτου αποφεύχθηκε η ποσοτικοποίηση των δεδοµένων βάσει της καταµέτρησης
τους. Όστρακα ανάλογα του παραδείγµατος 171 δεν έχουν ταυτιστεί ασφαλώς ως
τµήµατα σκύφων αττικού τύπου και το ενδεχόµενο να προέρχονται από κοτύλες είναι
ισχυρό αν όχι η πιθανότερη εκδοχή . 384 Στην περίπτωση που αυτά ταυτιστούν ως
379

Ο Edwards υποστήριξε, ότι η παραγωγή του συγκεκριµένου σχήµατος σε µεγάλη κλίµακα ξεκίνησε
στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από ευρήµατα στο
ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 66-67, Corinth XVIII.1, 28,
30.
380
Corinth VII.7, 81.
381
Ορισµένα πρωιµότερα παραδείγµατα του σχήµατος έχουν κάθετο χείλος κωνικής διατοµής και
εµφανίζουν αρκετές οµοιότητες µε την κορινθιακή κοτύλη. Ενδεικτικά βλέπε Corinth VII.3, 69-71,
ν. 311, ν. 368, πίν. 13, 14 50, Corinth VII.7, 157-158, ν. 20-21, ν. 24, εικ. 3, πίν. 2, 3.
382
Η συγκεκριµένη περιγραφή αφορά κυρίως τους κορινθιακούς σκύφους αττικού τύπου του 3ου αι.
π.Χ. Το σχήµα σε όλη την διάρκεια της παραγωγής του εξελίχτηκε σε µικρό βαθµό και η εξέλιξη τού
αφορά κυρίως τις αναλογίες των επιµέρους τµηµάτων του και την διακόσµησή του. Σχετικά βλέπε
Corinth VII.7, 82.
383
Το συγκεκριµένο στοιχείο σύµφωνα µε την Sarah James είναι ενδεικτικό της επιρροής του αττικού
σχήµατος στην παραγωγή των συγκεκριµένων αγγείων. Corinth VII.7, 80.
384
Εκτός του παραδείγµατος άλλα δύο αντικείµενα είχαν ανάλογο προφίλ χείλους και λαβής. Αυτά
είναι τα αντικείµενα Α.2/4.3.3 και Α.2/6.2.53.
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σκύφοι θα πρέπει να χρονολογηθούν στην πρώιµη φάση παραγωγής του σχήµατος.
Σε ό, τι αφορά τις βάσεις, η ταύτισή τους ήταν ευκολότερη, εξαιτίας της
ιδιαιτερότητας στο περίγραµµά τους. Στο µελετηµένο υλικό εντοπίστηκαν µόλις
τέσσερα όστρακα βάσεων (αρ. κατ. 173), γεγονός, το οποίο δεν εντυπωσιάζει, καθώς
κανένα από τα µελετηµένα στρώµατα του οικοπέδου δεν εντάσσεται στο χρονικό
πλαίσιο παραγωγής του σχήµατος. Ως εκ τούτου τα αγγεία αυτά προσεγγίζονται ως
κατάλοιπα πρωιµότερης φάσης της χρήσης του χώρου. Όλα τα όστρακα που
αναγνωρίστηκαν ως πιθανά τµήµατα σκύφων αττικού τύπου και αυτά που
ταυτίστηκαν ασφαλώς ήταν κορινθιακής παραγωγής µε εξαίρεση το αντικείµενο 172,
το οποίο είναι εισηγµένο από την Αττική. Εξαιτίας της απουσίας καθαρών
στρωµάτων που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο, όλα τα αντικείµενα
χρονολογήθηκαν βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων τους.
3.3.1.3 Κάνθαροι 174-181 Εικ. 37-39
Οι κάνθαροι ως σχήµατα είναι δηλωτικοί της αλλαγής που συντελέστηκε κατά
την διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων στην κορινθιακή κεραµική παραγωγή, στην
οποία παρατηρείται η σταδιακή αποµάκρυνση από σχήµατα των κλασικών χρόνων
και η εισαγωγή νέων, στα οποία οι επιρροές από θέσεις εκτός της Κορίνθου είναι
εµφανείς. Οι κάνθαροι σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα ξεκίνησαν να
παράγονται στην Κόρινθο στα τέλη του α′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ, 385 δηλαδή λίγο
πριν την οριστική παύση στην παραγωγή σχηµάτων των κλασικών χρόνων (µόνωτα
κύπελλα, κοτύλες, σκύφοι αττικού τύπου) 386 και παρέµειναν το κυρίαρχο σχήµα των
αγγείων πόσεως τ ης Κορίνθου για σχεδόν πάνω από 75 χρόνια µέχρι και την
εµφάνιση των κυπέλλων µε ανάγλυφη διακόσµηση στο α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.387
Οι κάνθαροι συνιστούν δίωτα κύπελλα µε λεπτό τοίχωµα, τα οποία στην
συντριπτική τους πλειοψηφία φέρουν βαφή και στις δύο ό ψεις, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις διακοσµούνται στον τύπο της Δυτικής Κλιτύος. Διαφοροποιήσεις στα
επιµέρους δοµικά στοιχεία των αγγείων οδήγησαν στην διαµόρφωση ξεχωριστών

385

Corinth VII.7, 75.
Για χρονική περίοδο παραγωγής των σχηµάτων αυτών βλέπε υποκ . 3.3.1.1, σελ. 113-114, υποκ .
3.3.1.2, σελ. 115-116 και Corinth VII.7, 77-79, 79-80, 80-82, αντίστοιχα.
387
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 77.
386
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υποκατηγοριών του βασικού σχήµατος, οι οποίες στις δηµοσιεύσεις της ελληνιστικής
κεραµικής συζητούνται εκτενώς.388
Κάποιες εξ αυτών αναγνωρίστηκαν στο υλικό που µελετήθηκε από το
οικόπεδο Πιπεράκη, αλλά η αποσπασµατική διατήρηση των αντικειµένων δεν
επέτρεψε την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Είναι
αξιοσηµείωτο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κατάσταση διατήρησης των αγγείων σε
συνδυασµό µε την ο µοιότητα κάποιων εκ των υποκατηγοριών µε άλλα σχήµατα,
όπως µε τις κοτύλες ή τους σκύφους αττικού τύπου, κατέστησε δύσκολη όχι µόνο την
αναγνώριση συγκεκριµένων τύπων κανθάρων, αλλά ακόµη και την ταύ τιση του
βασικού σχήµατος. Αυτό αφορά κυρίως τα όστρακα χειλέων, τα οποία δεν σώζουν
τµήµα της λαβής σε αντιδιαστολή µε τις βαθµιδωτές βάσεις, οι

οποίες είναι

χαρακτηριστικές του σχήµατος. Ως εκ τούτου σε αρκετές περιπτώσεις η ταξινόµηση
ορισµένων εκ των παραδειγµάτων του καταλόγου σε συγκεκριµένες υποκατηγορίες
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε σκεπτικισµό, καθώς αυτή βασίστηκε στην οµοιότητα
µε

παραδείγµατα

άλλων

δηµοσιεύσεων.

Συνολικά

27

όστρακα

χειλέων

αναγνωρίστηκαν ασφαλώς ως κάνθαροι και ακόµη 17 εισήχθησαν στην βάση
δεδοµένων ως πιθανοί κάνθαροι. Αντιστοίχως 15 βάσεις ταυτίστηκαν ασφαλώς ως
βάσεις κανθάρων, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν βαθµιδωτές και
ακόµη 13 καταγράφηκαν ως πιθανές βάσεις κανθάρων . 389 Όλα τα όστρακα ήταν
κορινθιακής παραγωγής, κατασκευασµένα σε πηλό µε απόχρωση ανοικτού καστανού.
3.3.1.3.Α Κάνθαροι µε ενιαίο περίγραµµα 174-176 Εικ. 37-38
Στο υλικό µεταξύ άλλων αναγνωρίστηκαν όστρακα χειλέων και βάσεων από
κανθάρους µε ενιαίο περίγραµµα σώµατος, οι οποίοι συνιστούν τον πρωιµότερο τύπο
κανθάρου στην Κό ρινθο. 390 Η παραγωγή τους, σύµφωνα µε νεότερες µελέτες,
φαίνεται ότι ξεκίνησε περίπου στα τέλη του α′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ και
σταµάτησε κάπου στο α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.391 Η Pemberton έλκει την καταγωγή
του σχήµατος από την κοτύλη, ενώ η S. James, ακολουθώντας την πρόταση της
Ελένης Ζυµή, αναφέρει, εναλλακτικά, την σύνδεση αυτού του τύπου µ’ ένα ζευγάρι
388

Ενδεικτικά βλέπε Corinth VII.3, 71-88, Corinth VII.7, 82-92, Agora XXIX, 83-94.
Στην καταµέτρηση δεν συµπεριλήφθηκαν οι λαβές που δεν έσωζαν τµήµα του σώµατος, καθώς θα
µπορούσαν να προέρχονται και από άλλα σχήµατα, αν και κάποιες εξ αυτών αναγνωρίστηκαν
ασφαλώς ως λαβές κανθάρων.
390
Για παραδείγµατα και περιγραφή του τύπου βλέπε Corinth VII.3, 74-76, ν. 378-388, πίν, 15, 52,
Corinth VII.7, 82-84, ν. 35-47, εικ. 5-6, πίν. 45.
391
Corinth VII.7, 83.
389
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µεταλλικών κανθάρων από την Βεργίνα.

392

Το βασικό σχήµα του τύπου

χαρακτηρίζεται από την βαθµιδωτή βάση, το ηµισφαιρικό σώµα που καταλήγει σε
απλό, ελαφρώς έσω νεύον χείλος και τις δύο κάθετες λαβές, οι οποίες φέρουν είτε
απλά οριζόντια επιθέµατα τετράγωνης διατοµής, είτε επιθέµατα σε σχήµα Ηράκλειου
άµµατος. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιείται µίλτος στην βάση, ενώ η
περιφέρεια της λαβής συχνά διακοσµείται µε εγχάρακτα µοτίβα. Σύµφωνα µε τα
αρχαιολογικά δεδοµένα, κατά την διάρκεια της παραγωγής του σχήµατος
παρατηρούνται επιµέρους διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήµα, οι οποίες σχετίζονται
µε τις διαστάσεις και τις επιµέρους αναλογίες του αγγείου, αλλά και την διακόσµησή
του.393 Κάνθαροι αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στην Σικυώνα σε ανεσκαµµένα
σύνολα, αλλά και κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας,394 ενώ δεν απουσιάζουν
από σύνολα της ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Πελοποννήσου.395 Τα παραδείγµατα από
το οικόπεδο Πιπεράκη ταυτίστηκαν και χρονολογήθηκαν βάσει των παραλλήλων
τους από την Κόρινθο.
3.3.1.3.Β Κάνθαροι µε γωνιώδες περίγραµµα 177-179 Εικ. 38
Οι κάνθαροι µε γωνιώδες περίγραµµα αποτέλεσαν ακόµη µία εκ των
κατηγοριών που αναγνωρίστηκαν στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο
Πιπεράκη. Πρόκειται για µία από τις κατηγορίες των κανθάρων, η οποία εµφανίστηκε
στην Κόρινθο396 σχετικά αργά σε σχέση µε άλλες και σύµφωνα µε νεότερες µελέτες η
παραγωγή της ξεκίνησε στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ και συνεχίστηκε µέχρι
και το α′ µισό του 2ου αι. π.Χ .397 Οι συγκεκριµένοι κάνθαροι διακρίνονται για την
στενή δακτυλιόσχηµη ή βαθµιδωτή βάση, την γωνίωση του σώµατος κατά την
µετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο τµήµα του, το απλό κάθετο χείλος και τις
δύο κάθετες λαβές µε οριζόντια επιθέµατα τετράγωνης διατοµής. Συνήθως φέρουν

392

Σχετικά βλέπε Corinth XVIII.1, 35 και Corinth VII.7, 83, υποσ. 47.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 74-76, Corinth VII.7, 82-84.
394
Για παραδείγµατα από ανεσκαµµένα σύνολα βλέπε Λυκούδη 2013, 64, ν. 2, εικ 1, 38, Likoudi (υπό
έκδοση, ν. 2, εικ. 53), για κανθάρους αυτής της κατηγορίας από την έρευνα επιφανείας βλέπε Stone
(υπό έκδοση).
395
Ενδεικτικά βλέπε Anderson Stojanović 1993, 263, ν. 87, 122, πίν. 64.
396
Για παραδείγµατα και περιγραφή του τύπου βλέπε Corinth VII.3, 83-86, ν. 458-514, πίν. 16, 39, 4142, 53, Corinth VII.7, 86-87, ν. 77-92, εικ. 13-15, πίν. 10-11.
397
Πρόκειται για νέα χρονολόγηση του σχήµατος από την Sarah James, η οποία κατέβασε αρκετά την
χρονολόγηση σε σχέση µε τις προηγούµενες δηµοσιεύσεις, βασιζόµενη στο υλικό από τον αγρό της
Παναγίας στην αρχαία Κόρινθο. Corinth VII.7, 87. O Edwards είχε τοποθετήσει την συγκεκριµένη
κατηγορία µεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ και του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. Corinth
VII.3, 83.
393
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βαφή σε όλη την επιφάνειά τους, ενώ δεν απουσιάζουν παραδείγµατα µε διακόσµηση
στον τύπο της Δυτικής Κλιτύος ή µε εγχάρακτους δακτυλίους στο ύψος του χείλους.
Η συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί µία από τις δηµοφιλέστερες κατηγορίες µεταξύ
των κανθάρων, η οποία εµφάνισε ελάχιστες διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήµα της
σε όλη την διάρκεια της παραγωγής της.398 Κάνθαροι µε γωνιώδες περίγραµµα έχουν
εντοπιστεί στην Σικυώνα σε ανεσκαµµένα σύνολα,399 αλλά και κατά την διάρκεια της
έρευνας επιφανείας. Το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη ταυτίστηκε και
χρονολογήθηκε βάσει αυτών των παραλλήλων, αλλά και των παραδειγµάτων από την
Κόρινθο.
3.3.1.3.Γ Καλυκωτοί Κάνθαροι 180-181 Εικ. 39
Οι καλυκωτοί κάνθαροι αποτελούν έναν από του πιο ιδιαίτερους τύπους του
σχήµατος, το οποίο, σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα, δεν φαίνεται
να απολάµβανε την δηµοφιλία των υπόλοιπων κατηγοριών. Οι συγκεκριµένοι
κάνθαροι έχουν ψηλά πόδια είτε βαθµιδωτά, είτε σε σχήµα ανεστραµµένου εχίνου,
ηµισφαιρικό κάτω σώµα, το οποίο σταδιακά διευρύνεται και καταλήγει σε απλό
χείλος που τείνει ελαφρώς προς τα έξω ή χείλος κατασκευασµένο σε µήτρα και δύο
πεταλόσχηµες λαβές, οι οποίες εκφύονται στο καµπύλο τµήµα του σώµατος και
αναπτύσσονται προς τα πάνω στραµµένες προς το χείλος.400 Τα αγγεία αυτά φέρουν
βαφή και στις δύο όψεις και συχνά το κάτω σώµα διακοσµείται µε επάλληλες
κατακόρυφες αυλακώσεις, ενώ το ανώτερο τµήµα φέρει διακόσµηση στον τύπο της
Δυτικής Κλιτύος. Οι µελετητές της κορινθιακής κεραµικής των ελληνιστικών χρόνων
έλκουν την καταγωγή του σχήµατος από Αττικά πρότυπα και τις µεταλλικές εκδοχές
του401 και σ ύµφωνα µε νεότερες έρευνες η παραγωγή τους στην Κόρινθο ξεκίνησε

398

Σύµφωνα µε τον Edwards υπήρξε µία τάση για µείωση του µεγέθους των επιµέρους δο µικών
στοιχείων των αγγείων στο πέρασµα του χρόνου, οι οποίες συνδυάστηκαν µε την µείωση της
γωνίωσης στην συνάρθρωση των δύο µερών του σώµατος και της ποιότητας της βαφής και εν γένει
της διακόσµησης των αγγείων. Corinth VII.3, 84. Σε αντίθεση µε τον Edwards η Sarah James δεν
βρίσκει ξεκάθαρες τάσεις στην τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος και κάνει λόγο για παραλλαγές του
βασικού σχήµατος, οι οποίες, πιθανώς, προκύπτουν από την ύπαρξη διαφορετικών εργαστηρίων.
Corinth VII.7, 87.
399
Για παραδείγµατα από ανεσκαµµένα σύνολα βλέπε Λυκούδη 2013, 64, ν. 6, εικ. 2, 38, Likoudi (υπό
έκδοση, ν. 4, εικ. 53), James (υπό έκδοση, ν. 17, εικ. 2). Για κανθάρους αυτής της κατηγορίας από την
έρευνα επιφανείας βλέπε Stone (υπό έκδοση).
400
Ο Edwards διαµόρφωσε τέσσερεις υποκατηγορίες του συγκεκριµένου τύπου επισηµαίνοντας την
βασική συνάφεια µεταξύ των παραδειγµάτων. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 71-74.
401
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 88.
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στο γ′ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ και σταµάτησε στο β′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. 402 Από
την Σικυώνα δεν έχει δηµοσιευτεί κάποιο παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, ενώ στο
υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη µόλις ένα όστρακο αναγνωρίστηκε
ως θραύσµα καλυκωτού κανθάρου (αρ. κατ. 180), καθώς η βάση 181 δεν έχει
ταυτιστεί ασφαλώς, επιβεβαιώνοντας, σε µικρότερη κλίµακα, την σπανιότητα του
συγκεκριµένου τύπου. Εξαιτίας της απουσίας καθαρών στρωµάτων της ελληνιστικής
περιόδου στο οικόπεδο, τα συγκεκριµένα αντικείµενα εντάχθηκαν στο γενικό πλαίσιο
της παραγωγής αυτού του σχήµατος.
3.3.1.4 Κύπελλα τύπου Εξαµιλίων 182 Εικ. 39
Τα κύπελλα τύπου Εξαµιλίων 403 συνιστούν αγγεία µε δακτυλιόσχηµη βάση,
ηµισφαιρικό σώµα, το οποίο σταδιακά διευρύνεται και γίνεται ευθύγραµµο, απλό
χείλος µε κωνική απόληξη και µία ή δύο κάθετες λαβές, οι οποίες εκφύονται λίγο
κάτω από αυτό. Συνήθως φέρουν βαφή από εµβάπτιση, αφήνοντας το κάτω µέρος του
αγγείου ακάλυπτο. Σε αρκετές δηµοσιεύσεις ο συγκεκριµένος τύπος χωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες, βάσει της ύπαρξης µίας ή δύο λαβών στο αγγείο. Τα αγγεία µε δύο
λαβές δηµοσιεύονται ως κάνθαροι ,404 ενώ τα µόνωτα αγγεία ως κύπελλα (mugs).405
Παρά τον ε τερόκλιτο χαρακτήρα των συνόλων

στα οποία εντοπίζονται,

406

ο

συγκεκριµένος τύπος αγγείων δεν ήταν τόσο διαδεδοµένος, όσο άλλοι. Η παραγωγή
τους στην Κόρινθο, βάσει νεότερων ερευνών, φαίνεται ότι ξεκίνησε κάπου στις αρχές
του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ και σταµάτησε περίπου στις αρχές του β′ τετάρτου του
2ου αι. π.Χ.

407

Κύπελλα αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί σε θέσεις εκτός της

Κορίνθου, µε παραλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις,

408

µεταξύ των οποί ων

συµπεριλαµβάνεται και η Σικυώνα.409

402

Η σπανιότητα των ευρηµάτων αυτού του τύπου καθιστά δύσκολη την απόλυτη χρονολόγηση του
σχήµατος, το οποίο τοποθετείται σε γενικό χρονικό πλαίσιο βάσει των αποθέσεων που εντοπίζονται.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 87-88.
403
Η ονοµασία των συγκεκριµένων αγγείων προκύπτει από την θέση που βρέθηκαν για πρώτη φορά τα
συγκεκριµένα αγγεία και δεν προσδιορίζει τον τόπο παραγωγής τους.
404
Corinth VII.3, 86-87.
405
Corinth VII.3, 87.
406
Ο συγκεκριµένος τύπος εντοπίζεται ως επί το πλείστων σε οικιστικά σύνολα και λιγότερο σε
σύνολα µε δηµόσιο χαρακτήρα, ενώ αποτελέσαν έναν συνήθη τύπο κτερισµάτων στην Κόρινθο.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 90-91.
407
Corinth VII.7, 90.
408
Για συνοπτική βιβλιογραφική παρουσίαση βλέπε Corinth VII.7, 90, υποσ. 91.
409
James, ν. 18.
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Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε ένα
όστρακο κυπέλλου (αρ. κατ. 182), το οποίο σαν σχήµα αντιστοιχεί στον εν λόγω
τύπο, 410 αλλά διαφο ροποιείται στο είδος του πηλού που χρησιµοποιήθηκε στην
κατασκευή του. Το συγκεκριµένο αγγείο είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένο
σε µαγειρικό πηλό, σε απόχρωση του ερυθρού και του γκρι. Εντοπίστηκε σε στρώµα
µε ανάµεικτη κεραµική, το οποίο χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ. Το γεγονός αυτό
δυσκολεύει την χρονολόγηση του κυπέλλου. Λαµβάνοντας υπόψη την φύση του
υλικού από το οποίο ήταν κατασκευασµένο και τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα
για την παραγωγή επιτραπέζιας κεραµικής στην Σικυώνα 411 σε συνδυασµό µε την
χρονολόγηση του πλησιέστερου παραλλήλου

του από την Κό ρινθο, 412 για το

συγκεκριµένο κύπελλο προτείνεται η χρονολόγησή του στον 2ο αι. π.Χ. Η παρουσία
παρόµοιων κυπέλλων σε άλλες θέσεις, τα οποία έχουν χρονολογηθεί στον 1ο αι.
π.Χ,413 θα µπορούσε να επεκτείνει την χρονολόγηση σε αυτόν τον αιώνα, ιδιαιτέρως
αν λάβουµε υπόψη µας τα χονδροειδή αγγεία και τα µαγειρικά σκεύη που έχουν
εντοπιστεί στο στρώµα, αλλά η υπόθεση είναι αρκετά επισφαλής. Ως εκ τούτου
απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ορθότερη χρονολόγηση του συγκεκριµένου
τύπου.414
3.3.1.5 Σκύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση 183-194 Πίν. 2-3
Οι σκύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση αποτελούν µια κατηγορία κυπέλλων,
εύκολα αναγνωρίσιµη τόσο στο πεδίο της επιτόπιας έρευνας, όσο και κατά την
διάρκεια της µελέτης της κεραµικής των αρχαιολογικών συνόλων. Απαντώνται σ’ ένα
ευρύ γεωγραφικό φάσµα εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, συνιστώντας ένα
χρήσιµο εργαλείο χρονολόγησης για τους µελετητές της κεραµικής των ελληνιστικών

410

Το αγγείο διατηρείται αποσπασµατικά και ως εκ τούτου δεν καθίσταται εφικτή η ταξινόµησή του
σε οποιαδήποτε από τις δύο υποκατηγορίες του σχήµατος.
411
Σχετικά βλέπε σελ. 113, υποσ. 370.
412
Corinth VII.7, 90-91, 168 -169, ν. 104, εικ. 17, πίν. 14 (188 - πρώιµο β ´ τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε
υλικό κλασικής περιόδου).
413
Αντίστοιχος τύπος µε ελαφρώς διαφοροποιηµένο προφίλ χείλους. Schauer 1994, K4570, πίν. 111: a.
414
Αντίστοιχα κύπελλα τοπικής παραγωγής από µαγειρικό πηλό έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της
ανασκαφικής έρευνας που διεξάγεται υπό την διεύθυνση του Γιάννη Λώλου στο πλάτωµα της
Σικυώνας, τα οποία ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ταύτιση του συγκεκριµένου οστράκου. Η
µελλοντική δηµοσίευση του υλικού της ελληνιστικής περιόδου από την Sarah James αναµένεται να
διελευκάνει το ζήτηµα της χρονολόγησης του συγκεκριµένου τύπου.
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χρόνων. 415 Πρόκειται για άωτα κύπελλα µε επίπεδη βάση , ηµισφαιρικό σώµα και
ελαφρώς έξω νεύον χείλος. Η διακόσµησή τους ακολουθεί κάποιους βασικούς
κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους, το µετάλλιο στην βάση του αγγείου είναι
πλαισιωµένο από φυτικά µοτίβα, το σώµα καλύπτεται µε την βασική διακόσµηση,
ενώ κάτω από το χείλος διαµορφώνονται µία ή δύο ζώνες µε διαφοροποιηµένα
διακοσµητικά µοτίβα. Ο R. Edwards διαµόρφωσε τρεις βασικές υποκατηγορίες
ανάγλυφων σκύφων, βασιζόµενος στην κεντρική διακόσµηση των αγγείων, την οποία
διαχώρισε σε φυτική , εικονιστική ή γραµµική.

416

Από τότε µέχρι σήµερα στις

δηµοσιεύσεις ακολουθείται η συγκεκριµένη τυπολογία, η οποία υιοθετείται και στην
παρούσα εργασία.
Σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα ο συγκεκριµένος τύπος
κυπέλλων εµφανί στηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα γύρω στο 224/223 π.Χ ,417 ενώ
στην Κόρινθο, βάσει νεότερων µελετών, οι ανάγλυφοι σκύφοι εµφανίζονται για
πρώτη φορά στο α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ 418 και εικάζεται, ότι η τοπική παραγωγή
τους συνεχίστηκε έως και το α′ µισό του 1ου αι. π.Χ . 419 Στην Σικυώνα ανάγλυφοι
σκύφοι έχουν έλθει στο φως σε ανεσκαµµένα σύνολα 420 αλλά και κατά την διάρκεια
της έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα, όπου και εντοπίστηκε τµήµα µήτρας,
υποδηλώνοντας την τοπική παραγωγή του σχήµατος .421 Στο υλικό που µελετήθηκε

415

Οι σκύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση αποτελέσαν αντικείµενο έρευνας για πολλούς µελετητές της
ελληνιστικής κεραµικής, τόσο της Κορίνθου, όσο και των Αθηνών. Για κορινθιακούς σκύφους µε
ανάγλυφη διακόσµηση βλέπε Corinth VII.3, 151-187, Corinth XVIII.1, 45-46, Corinth VII.7, 92-96,
Siebert 1978, 69-82, Edwards 1981, 190-205, 1986, 390-410. Για παρουσίαση του ιστορικού της
έρευνας και βιβλιογραφική αναφορά για τους αττικούς ανάγλυφους σκύφους βλέπε Rotroff 2006, 358359.
416
Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 155-185.
417
Πρόκειται για αναθεωρηµένη χρονολόγηση από την Rotroff, η οποία βασίστηκε στην αναθεώρηση
της χρονολόγησης των ροδιακών αµφορέων, οι οποίοι συχνά συνυπάρχουν σε αρχαιολογικά σύνολα µε
ανάγλυφους σκύφους. Σχετικά βλέπε Rotroff 2006.
418
Παλαιότερες έρευνες τοποθετούσαν χρονικά την εισαγωγή του τύπου στην Κόρινθο λίγο µετά την
έναρξη της παραγωγής τους στην Αθήνα, στα τέλη του 3ου αι. π .Χ, συνδέοντας την εµφάνιση του
συγκεκριµένου τύπου µε την παύση της παραγωγής παλαιότερων σχηµάτων, όπως οι κάνθαροι µε
κυµατοειδές ή γωνιώδες περίγραµµα ή οι κάνθαροι στον τύπο των Εξαµιλίων. Corinth VII.3, 152. Η
Sarah James παρατήρησε την αραιή παρουσία ή και απουσία σκύφων µε ανάγλυφη διακόσµηση στα
πρωιµότερα στρώµατα των φρεατίων της νότιας στοάς στην αρχαία Κόρινθο και την αφθονία των
ευρηµάτων σε στρώµατα χρονολογηµένα στο β′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ και ως εκ τούτου προσδιόρισε
την έναρξη της παραγωγής τους λίγο νωρίτερα στο α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.7, 93-94.
419
Όστρακα µητρών έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σηµεία στην αρχαία Κόρινθο, τα οποία πιστοποιούν
την τοπική π αραγωγή τέτοιων κυπέλλων, ενώ ο C. Edwards έχει ταυτίσει διαφορετικά τοπικά
εργαστήρια. Για παραδείγµατα µητρών από την Κόρινθο βλέπε Corinth VII.3, 186-187. Για
κορινθιακά εργαστήρια Edwards 1981, 1986.
420
Λυκούδη 2013, 64-69, ν. 8-11, εικ. 39, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 6-8, εικ. 62), James (υπό έκδοση, ν.
30-31, εικ. 3, 16).
421
Stone (υπό έκδοση, ν. 3, εικ. 121).
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από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν θραύσµατα ανάγλυφων σκύφων και των
τριών κατηγοριών. Συνολικά αναγνωρίστηκαν 51 όστρακα σωµάτων, ενώ τρία
όστρακα χειλέων και άνω σώµατος, έχουν καταγραφεί, ως πιθανά όστρακα
ανάγλυφων σκύφων.

422

Η αποσπασµατική διατήρηση του συνόλου δεν επέτρεψε

πάντα την ταύτιση της διακόσµησης των αντικειµένων, παρά ταύτα αναγνωρίστηκαν
12 όστρακα µε φυτική διακόσµηση, 15 µε εικονιστική διακόσµηση και 17 µε
γραµµική διακόσµηση. Εξαιτίας της απουσίας καθαρών στρωµάτων της ελληνιστικής
περιόδου η χρονολόγησή τους βασίστηκε στα παράλληλά τους από την Κόρινθο.
3.3.1.5.Α Σκύφοι µε ανάγλυφη φυτική διακόσµηση 183-186 Πίν. 2
Πρόκειται για µία από τις πρωιµότερες κατηγορίες µεταξύ των σκύφων µε
ανάγλυφη διακόσµηση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται επιµέρους υποδιαιρέσεις
που διαµορφώνονται βάσει του φυτικού µοτίβου στην κεντρική ζώνη του αγγείου. 423
Πρωιµότεροι αυτής της κατηγορίας είναι οι

σκύφοι µε φύλλα και βλαστούς

αναρριχώµενων φυτών (αρ. κατ . 183). 424 Στην κεντρική ζώνη της διακόσµησης
αναπτύσσονται κατακόρυφα φύλλα, διαχωρίζοντας την επιφάνεια του αγγείου σε
κάθετες ζώνες, οι οποίες καλύπτονται µε βλαστούς αναρριχώµενων φυτών ή κλίµατα.
Ο συγκεκριµένος τύπος στην Κόρινθο εµφανίζεται στο α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ και
φαίνεται ό τι πρόκειται για µία κατηγορία µε αρκετά βραχύχρονη παρουσία στην
κορινθιακή παραγωγή.425 Το παράδειγµα του καταλόγου από το οικόπεδο Πιπεράκη,
πιθανώς, αποτελεί επείσακτο αγγείο, το οποίο προήλθε από στρώµα µε
αναµοχλευµένο υλικό και ως εκ τούτου θα τοποθετηθεί γενικά στην µέση
ελληνιστική περίοδο, δεδοµένης της απουσίας χρονολόγησης στο πλησιέστερο

422

Στην καταγραφή του υλικού δεν έγινε διαχωρισµός µεταξύ των τοπικών και των εισηγµένων
αγγείων. Αρχικά, µε εξαίρεση πέντε όστρακα κατασκευασµένα σε πηλό γκρι απόχρωσης, δεν
αναγνωρίστηκε πηλός, ο οποίος θα µπορούσε να προέρχεται από άλλη θέση εκτός της Κορίνθου.
Εξαιτίας της οµοιότητας µεταξύ του τοπικού λεπτού πηλού και του κορινθιακού τις περισσότερες
φορές δεν κατέστη δυνατή η ταύτιση των δύο πηλών µακροσκοπικά και ως εκ τούτου τα δεδοµένα δεν
ποσοτικοποιήθηκαν βάσει της προέλευσης των αγγείων. Εξαιτίας των πολυάριθµων ευρηµάτων από
κορινθιακό πηλό, οι επιµέρους υποκατηγορίες συζητούνται βάσει των κορινθιακών αγγείων, τα οποία
αποτελούν τα βασικά παράλληλα των παραδειγµάτων από το οικόπεδο Πιπεράκη.
423
Γενικά για τους σκύφους µε φυτική διακόσµηση βλέπε Corinth VII.3, 155-163, Corinth VII.7, 9495.
424
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν µόλις δύο όστρακα αυτής
της κατηγορίας. Το ένα είναι το παράδειγµα του καταλόγου και το άλλο το αντικείµενο Α.1/1.1.15.
Και τα δύο προήλθαν από στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό.
425
Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες από την Sarah James ο συγκεκριµένος τύπος δεν εντοπίζεται σε
αποθέσεις χρονολογηµένες µετά το 175 π.Χ. Corinth VII.7, 94.
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παράλληλό του από την Κόρινθο. 426 Μία άλλη υποκατηγορία των σκύφων µε φυτική
διακόσµηση είναι αυτή των φύλλων µε αιχµηρή απόληξη (pointed petal / αρ. κατ.
184). Στον συγκεκριµένο τύπο επάλληλες σειρές φύλλων µε αιχµηρή απόληξη
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας του αγγείου, µέχρι και λίγο κάτω από
το χείλος, στο οποίο, συνήθως, είναι διαµορφωµένη µία ζώνη από φύλλα κισσού
πλαισιωµένα από ανάγλυφες ταινίες. Η έναρξη της παραγωγής του συγκεκριµένου
τύπου τοποθετείται γύρω στο 160 π.Χ, σε αντιστοιχία µε την πλησιέστερη προς αυτήν
υποκατηγορία των φύλλων µε στρογγυλεµένη απόληξη (rounded petal / αρ. κατ. 185),
η πα ραγωγή της οποίας υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε στο 170-160 π.Χ.

427

Κατ’

αντιστοιχία µε την προηγούµενη υποκατηγορία, επάλληλες σειρές φύλλων µε
στρογγυλεµένη απόληξη καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα του αγγείου. Μεταξύ των
υποκατηγοριών του γενικού τύπου των ανάγλυφων σκύφων µε φυτική διακόσµηση
έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο και αντικείµενα, των οποίων η διακόσµηση δεν έχει
αποσαφηνιστεί απόλυτα. Τέτοια αντικείµενα εµφανίζονται σε σύνολα χρονολογηµένα
στα τέλη του 2ου αι. π.Χ ή και στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, οδηγώντας στην
υπόθεση ότι η συγκεκριµένη κατηγορία αγγείων, πιθανώς, συνεχίστηκε να παράγεται
στην Κόρινθο και µετά τα µέσα του 2ου αι. π.Χ. 428 Τα αντίστοιχα παραδείγµατα από
το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτη κεραµική και ως εκ
τούτου λαµβάνουν την χρονολόγηση των πλησιέστερων παραλλήλων τους από την
Κόρινθο. Μεταξύ των οστράκων µε φυτική διακόσµηση εντοπίστηκαν και δύο
όστρακα κατασκευασµένα σε γκρι πηλό µε καστανέρυθρη βαφή και στις δύο όψεις,
στα οποία σώζεται τµήµα φύλλου ά κανθας ; (αρ. κατ. 186).429 Στο αντικείµενο του
καταλόγου τ α εγκλείσµατα του πηλού είναι αντίστοιχα του τοπικού, ωστόσο, δεν
µπορεί να υποστηριχθεί ασφαλώς, ότι πρόκειται για προϊόν τοπικής παραγωγή ς.430

426

Το παράλληλο της Κορίνθου δεν έχει χρονολογηθεί, καθώς δεν έχει εντοπιστεί σε
στρωµατογραφηµένο σύνολο, αλλά έχει προέλθει κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του
σιδηροδροµικού δικτύου στην Κόρινθο το 1934. Corinth VII.7, 169, ν. 109, πίν. 15. Το αντικείµενο
από το οικόπεδο Πιπεράκη θα µπορούσε να ενταχθεί στο χρονικό πλαίσιο της παραγωγής του
συγκεκριµένου τύπου, ωστόσο, εξαιτίας της απουσίας σαφούς χρονικού ορίου, ως προς την παύση της
παραγωγής του, κρίθηκε αρκετά επισφαλής η συγκεκριµένη χρονολόγηση.
427
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 95.
428
Για παραδείγµατα βλέπε Corinth VII.7, 170, ν. 117-118, εικ. 19, πίν.15-16.
429
Το ένα είναι το αντικείµενο του καταλόγου και το άλλο το αντικείµενο Α.2/4.5.24.
430
Οι σκύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση από πηλό γκρι απόχρωσης από την Κόρινθο έχουν θεωρηθεί
εισηγµένα προϊόντα από την Ιωνία, βάσει της µελέτης του Laumonier πάνω στους ανάγλυφους
σκύφους από την Δήλο, τους οποίους χρονολόγησε στην περίοδο 166-69 π .Χ. Ο πηλός από το
παράδειγµα της Σικυώνας δεν έχει ταυτιστεί και ως εκ τούτου δεν µπορεί να υποστηριχθεί ασφαλώς
αυτή η υπόθεση, ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο της συγκεκριµένης προέλευσης. Σχετικά
βλέπε Delos XXXI, 95-107 και Edwards 1981, 198-199.
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Αυτό εντοπίστηκε σ ε στρώµα που χρονολογείται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο και
συµπεριλαµβάνει ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου,
γεγονός που δεν επιτρέπει την ακριβή χρονολόγησή του. Επιπλέον η αποσπασµατική
διατήρησή του δεν βοηθά στην εξεύρεση ακριβούς παραλλήλου.
3.3.1.5.Β Σκύφοι µε ανάγλυφη εικονιστική διακόσµηση 187-190 Πίν. 2-3
Οι σκύφοι µε εικονιστική διακόσµηση αποτελούν µία από τις πιο δηµοφιλείς
κατηγορίες του βασικού σχήµατος, οι οποίοι στην Κόρινθο εµφανίζονται σε σύνολα
που χρονολογούνται από το α′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ έως και τον 1ο αι. π.Χ.431 Στην
Σικυώνα ένας ανάγλυφος σκύφος µε εικονιστική διακόσµηση έχει εντοπιστεί στο
οικόπεδο Χιονίδη σε στρώµα χρονολογηµένο στην µέση ελληνιστική περίοδο,432 ενώ
σε άλλα ανεσκαµµένα σύνολα έχουν εντοπιστεί αντίστοιχοι σκύφοι, οι οποίοι,
πιθανώς, είναι τοπικής παραγωγής. 433 Ως προς την διακόσµηση των σκύφων αυτής
της κατηγορίας ακολουθείται ένα σταθερό µοτίβο, βάσει του οποίου εντός του
µεταλλίου, το οποίο πλαισιώνεται από µεγάλα φύλλα, εντοπίζεται, συνήθως, ένας
ρόδακας, ενώ στην κεντρική ζώνη αναπτύσσεται η βασική διακόσµηση, στην οποία
αναπαρίστανται µυθολογικές σκηνές.434 Η περιοχή του χείλους, συνήθως, παραµένει
κενή.435
Οι σκύφοι µε εικονιστική διακόσµηση από το οικόπεδο Πιπεράκη σώζονται
εξαιρετικά αποσπασµατικά και αρκετοί εξ αυτών, πιθανώς, είναι εισηγµένοι από την
Κόρινθο, ενώ ένας είναι κατασκευασµένος σε πηλό γκρι απόχρωσης. 436 Όλοι φέρουν
διακόσµηση µε µυθολογικές σκηνές µε παράλληλα από ένα ευρύ γεωγραφικό

431

Αναλυτικότερα για αυτή την κατηγορία βλέπε Corinth VII.3, 163-171, Corinth VII.7, 94.
Λυκούδη 2013, 66, ν. 11, εικ. 39, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 62).
433
James (υπό έκδοση).
434
Οι µορφές που αποτυπώνονται σε αυτούς τους σκύφους σε µεγάλο βαθµό µιµούνται τις µορφές
εισηγµένων σκύφων από το Άργος και την Αττική. Edwards 1981, 196. Ωστόσο, ο R. Edwards έχει
υποστηρίξει, ότι κάποιες εξ αυτών αποτέλεσαν κορινθιακές επινοήσεις. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3,
163.
435
Ορισµένα παραδείγµατα από την Κόρινθο στην περιφέρεια του χείλους κοσµούνται µε ζώνες από
φύλλα κισσού ή διακοσµητικό µοτίβο σε µορφή σπείρας. Corinth VII.7, 94, υποσ. 114.
436
Πρόκειται για το αντικείµενο Α .3/11.2.40. Σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά γεγονός που δεν
επέτρεψε την ταύτιση της παράστασης, ενώ δεν ταυτίστηκε και ο πηλός του. Σε αυτόν διακρίνεται
ασηµίζουσα µίκα και λίγα λευκά, κίτρινα και σκούρα εγκλείσµατα µικρού µεγέθους. Για προέλευση
των σκύφων από πηλό γκρι απόχρωσης βλέπε σελ. 124, υποσ. 430.
432
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φάσµα437 και προήλθαν από στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό και ως εκ τούτου ,
όταν είναι εφικτό, δίνεται η χρονολόγηση των παραλλήλων τους.
3.3.1.5.Γ Σκύφοι µε ανάγλυφη γραµµική διακόσµηση 191-194 Πίν. 3
Οι ανάγλυφοι σκύφοι µε γραµµική διακόσµηση αποτελούν µία ευρεία
κατηγορία του βασικού σχήµατος, η οποία υποδιαιρείται σε άλλες µικρότερες βάσει
των µοτίβων της κεντρικής διακόσµησης των αγγείων. Στην Κόρινθο ξεκίνησαν να
παράγονται στα τέλη του α′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ, συµπίπτοντας µε την µείωση
της παραγωγής των κανθάρων.

438

Μία εκ των υποδιαιρέσεων των σκύφων µε

γραµµική διακόσµηση αποτελούν οι ανάγλυφοι σκύφοι µε µακρά πέταλα. Όπως
γίνεται αντιληπτό από την περιγραφική ονοµασία της κατηγορίας, πρόκειται για
σκύφους, στους οποίους το µεγαλύτερο τµήµα τους, από το µετάλλιο έως και την
περιφέρεια του χείλους, καλύπτεται µε ανάγλυφα πέταλα φυτών. Στο µετάλλιο
εµφανίζεται ρόδακας εντός οµόκεντρων δακτυλίων, ενώ στην περιφέρεια του χείλους
είναι διαµορφωµένη ζώνη µε διακοσµητικά µοτίβα, όπως φύλλα κισσού ή ωά . 439
Στην Σικυώνα οι ανάγλυφοι σκύφοι µε µακρά πέταλα αποτελούν τον πιο διαδεδοµένο
τύπο της βασικής κατηγορίας, οι οποίοι εµφανίζονται σε ανεσκαµµένα σύνολα στο
πλάτωµα και τοποθετούνται χρονικά στην ύστερη ελληνιστική περίοδο. 440 Από το
οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν 17 όστρακα αυτής της κατηγορίας. Ο πηλός
ενός εξ αυτών (αρ. κατ. 191), πιθανώς, αντιστοιχεί στον τύπο Α του C. Edwards,441

437

Δύο από τις σκηνές που αναγνωρίστηκαν είναι ο Ποσειδώνας και η Αµυµώνη και η Γυναίκα που
στολίζει τρόπαιο. Πρόκειται για δύο δ ηµοφιλείς σκηνές, οι οποίες εµφανίζονται σ’ ένα ευρύ
γεωγραφικό φάσµα όπως η Κόρινθος, η Αθήνα, το Άργος, η Επίδαυρος, η Σπάρτη, η Θεσσαλονίκη και
η Κύπρος. Για βιβλιογραφική αναφορά των παραπάνω θέσεων βλέπε Agora XXII, 20-21, υποσ. 32, 35.
438
Την συγκεκριµένη παρατήρησε την έκανε πρώτος ο ο R. Edwards, ο οποίος, συνέδεσε την µείωση
της παραγωγής των κανθάρων µε την εµφάνιση γενικά των σκύφων µε ανάγλυφη διακόσµηση. Βλέπε
υποσ. 418. Η S. James, ωστόσο, σύµφωνα µε νεότερες µελέτες που διεξήγαγε, συνδέει την µείωση της
παραγωγής των κανθάρων µε την έναρξη της παραγωγής των ανάγλυφων σκύφων µε γραµµική
διακόσµηση. Corinth VII.7, 95.
439
Γενικά για αυτή την κατηγορία βλέπε Corinth VII.3, 176-179, Corinth VII.7, 95-96. Ο
συγκεκριµένος τύπος στην Κόρινθο ξεκίνησε να παράγεται στα τέλη του α′ τέταρτου του 2ου αι. π.Χ
και φαίνεται, ότι συνεχίστηκε να παράγεται και µετά την καταστροφή της Κορίνθου το 146 π.Χ.
440
Για παραδείγµατα βλέπε Λυκούδη 2013, 68, ν. 10, εικ. 39, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 8, εικ. 62),
James (υπό έκδοση, ν. 30, εικ. 3, 16).
441
Ο πηλός στον τύπο Α του C. Edwards σύµφωνα µε την James, πιθανώς, είναι Σικυώνιος. Για τον
πηλό βλέπε Edwards 1981, 200-201 και James (υπό έκδοση).
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ενώ ένα είναι κατασκευασµένο σε πηλό γκρι απόχρωσης (αρ. κατ. 193). 442 Τα
περισσότερα προήλθαν από επιφανειακά στρώµατα, ή στρώµατα µε αναµοχλευµένο
υλικό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή χρονολόγησή τους. Αυτά
εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της ύστερης ελληνιστικής περιόδου κατ’ αντιστοιχία
µε τα παράλληλά τους από την Σικυώνα και αλλού.
Μεταξύ των σκύφων µε γραµµική διακόσµηση από το οικόπεδο Πιπεράκη
αναγνωρίστηκε και ένα όστρακο σώµατος µε ανάγλυφα ο µόκεντρα ηµικύκλια (αρ.
κατ. 194). Ο συγκεκριµένος τύπος εµφανίζεται στην Κόρινθο σε αποθέσεις που
χρονολογούνται στον 2ο και 1ο αι. π.Χ και πιστεύεται, ότι η παραγωγή του
συνεχίστηκε και

µετά την καταστροφή της Κορίνθου . 443 Στην Σικυώνα έχουν

εντοπιστεί τοπικοί ανάγλυφοι σκύφοι µε διακόσµηση οµόκεντρων ηµικυκλίω ν, 444
ωστόσο, ο σκύφος από το οικόπεδο Πιπεράκη, πιθανώς, είναι εισηγµένος από την
Κόρινθο. Προήλθε α πό στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ, αλλά σε αυτό
συµπεριλαµβάνεται υλικό της ελληνιστικής περιόδου. Ως εκ τούτου χρονικά
τοποθετείται στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής του συγκεκριµένου τύπου στην
Κόρινθο και χρονολογείται µεταξύ του 2ου και 1ου αι. π.Χ.
3.3.2 Αγγεία Σερβιρίσµατος
3.3.2.1 Ιχθυοπινάκια445 195-197 Εικ. 39
Τα ιχθυοπινάκια συνιστούν µία πολύ χαρακτηριστική κατηγορία πινακίων,
εύκολα αναγνωρίσιµη µεταξύ των ευρηµάτων, εξαιτίας της κοιλότητας που
διαµορφώνεται στο µέσον του πυθµένα των αγγείων και το χαρακτηριστικό χείλος, το
οποίο, συνή θως, στρέφεται προς τα κάτω . 446 Τα ιχθυοπινάκια αττικού

τύπου

αποτελούν την πιο κοινή κατηγορία του σχήµατος, η οποία, όπως υποδηλώνεται και

442

Σχετικά µε ανάγλυφους σκύφους σε γκρι πηλό βλέπε υποσ. 430. Ο πηλός του συγκεκριµένου
αγγείου δεν έχει ταυτιστεί. Αυτό προήλθε από τον αποθέτη, ο οπ οίος χρονολογείται στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο. Το στρώµα εντοπισµού του, σε συνδυασµό µε την χρονολόγηση αυτής της
κατηγορίας αγγείων, επιτρέπει την χρονολόγηση του χαµηλά στην ύστερη ελληνιστική περίοδο.
443
Γενικά για τον τύπο βλέπε Corinth VII.3, 182-184 και Corinth VII.7, 95.
444
James (υπό έκδοση).
445
Η ονοµασία των συγκεκριµένων αγγείων καθιερώθηκε βάσει της διακόσµησης που έφεραν τα
ερυθρόµορφα ιχθυοπινάκια, στα οποία απεικονίζονταν µορφές ψαριών και άλλων θαλάσσιων
πλασµάτων. Σχετικά βλέπε McPhee και Trendall 1987.
446
Αυτός ο τύπος χείλους εντοπίζεται κυρίως στα ιχθυοπινάκια αττικού τύπου. Στην Κόρινθο
κατασκευαζόταν και ένας ακόµη τύπος ιχθυοπινακιών µε λοξότµητο χείλος (Bevelled-rim Fish Plate),
στα οποία το χείλος είναι οριζόντιο ή στρέφεται ελαφρώς προς τα κάτω. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3,
41-42, Corinth VII.7, 115-117.
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από την ονοµασία του, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στα τέλη του
5ου αι. π.Χ 447 και έκτοτε αποτέλεσε έναν ιδιαιτέρως δηµοφιλές σχήµα της οικοσκευής
των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Αττικά προϊόντα, αποµιµήσεις και
παραλλαγές του τύπου συναντώνται σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα, 448 καλύπτοντας
το µεγαλύτερο µέρος της ελληνιστικής περιόδου.449 Στην Κόρινθο στα τέλη του 4ου αι.
π.Χ, παράλληλα µε τις εισαγωγές από την Αττική, ξεκίνησαν να παράγονται
ιχθυοπινάκια αυτού του τύπου 450 και η παραγωγή τους συνεχίστηκε, βάσει νεότερων
µελετών, έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ,451 σε µία περίοδο κατά την οποία, σύµφωνα µε
τα ανασκαφικά δεδοµένα της Κορίνθου, παρατηρείται αύξηση της παραγωγής των
ιχθυοπινακίων µε λοξό τµητο χείλος. 452 Στην Σικυώνα ιχθυοπινάκια αττικού τύπου
έχουν εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα, τα οποία είναι κορινθιακής παραγωγής,
προερχόµενα από στρώµατα των αρχών του 3ου αι. π.Χ,453 ενώ κατά την διάρκεια της
έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα εντοπίστηκαν ιχθυοπινάκια, των οποίων ο τύπος
δεν έχει προσδιοριστεί. 454 Βάσει των δεδοµένων της επιφανειακής έρευνας τα

447

Agora XXIX, 146.
Για βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων που έχουν εντοπιστεί ιχθυοπινάκια αττικού τύπου βλέπε
Agora XXIX, 146, υποσ. 13.
449
Η παραγωγή των αττικών ιχθυοπινακίων στην Αθήνα φαίνεται, ότι ξεκίνησε να φθίνει στο α′
τέταρτο του 2ου αι. π .Χ, αν και η αραιή παρουσί α ορισµένων αγγείων σε σύνολα της ύστερης
ελληνιστικής περιόδου υποδηλώνει, ότι δεν σταµάτησε οριστικά. Agora XXIX, 148. Αντιστοίχως, σε
άλλες θέσεις εκτός του ελλαδικού χώρου παράγονταν ιχθυοπινάκια σε όλη την διάρκεια του 2ου αι. και
του 1ου αι. π .Χ, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα ερυθροβαφή ιχθυοπινάκια ανατολικής
προελεύσεως (ESA). Σχετικά βλέπε Atlante II, 13-14, τύπος I.
450
Για κορινθιακά και αττικά ιχθυοπινάκια του τέλους του 4ου αι. π .Χ στην Κόρινθο βλέπε Corinth
VII.6, 122-123.
451
O R. Edwards χρονολόγησε τον συγκεκριµένο τύπο στην Κόρινθο από το 300 έως το 146 π.Χ.
Corinth VII.3, 40. Η S. James επανεξετάζοντας µία σειρά αποθέσεων της Κορίνθου, στις οποίες
παρατηρείται αραιή παρουσία ιχθυοπινακίων αττικού τύπου στις αποθέσεις µετά τον 2ο αι. π .Χ,
προσδιόρισε την παύση της παραγωγής τους στα τέλη του 3ου αι. π.Χ, προσεγγίζοντας τα ευρήµατα σε
µεταγενέστερες αποθέσεις ως κατάλοιπα. Corinth VII.7, 114.
452
Ο R. Edwards χρονολόγησε τον συγκεκριµένο τύπο µεταξύ του 275 και 146 π.Χ. Ωστόσο, νεότερες
έρευνες τοποθετούν την παραγωγή του σχήµατος στην Κόρινθο µεταξύ του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ
και του β′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. Για βιβλιογραφική αναφορά βλέπε υποσ. 446.
453
Λυκούδη 2013, 79, ν. 27, εικ. 7, 42, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 18, εικ. 54), James (υπό έκδοση, ν. 24,
εικ. 2).
454
Στην επιφανειακή έρευνα που διεξήχθη στο πλάτωµα της Σικυώνας εντοπίστηκε ένας ικανός
αριθµός ιχθυοπινακιών (46), εκ των οποίων τα 20 ήταν τοπικής παραγωγής. Αυτά
συµπεριλαµβάνονται στο υλικό της ύστερης κλασικής και πρώιµης ελληνιστικής περιόδου. Ο Stone,
ωστόσο επισηµαίνει ότι στο υλικό της επιφανειακής έρευνας δεν υπήρξε σαφής ένδειξη τοπικής
παραγωγής επιτραπέζιας κεραµικής τον 3ο αι. π .Χ. Παρά ταύτα δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να
υπήρξε κάποιας κλίµακας παραγωγής σε πηλό που δεν µπορεί να διακριθεί σαφώς από τον κορινθιακό.
Stone (υπό έκδοση).
448
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ιχθυοπινάκια στην Σικυώνα, πιθανώς, παρέµειναν σε χρήση και κατά τον 2ο αι.
π.Χ.455
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκε ένας
πολύ µικρός αριθµός οστράκων από ιχθυοπινάκια. Το γεγονός αυτό δεν είναι
παράδοξο, αν αναλογιστούµε, ότι στον ανεσκαµµένο χώρο απουσιάζουν καθαρά
στρώµατα της ελληνιστικής περιόδου. Συνολικά αναγνωρίστηκαν έξι όστρακα
βάσεων και δύο όστρακα χειλέων.

456

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το

παράδειγµα 195 του καταλόγου, το οποίο αντιστοιχεί σε ιχθυοπινάκιο αττικού τύπου
και είναι κατασκευασµένο σε πηλό µε πρασινίζουσα γκρι απόχρωση, ο οποίος µοιάζει
µε τον τοπικό πηλό και το ενδεχόµενο να αποτελεί τοπικό προϊόν είναι
πιθανό. 457 Βάσει του πλησιέστερου παραλλήλου του από την Κόρινθο το αγγείο
χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ, αλλά σύµφωνα µε τα συνευρήµατά του θα µπορούσε
να ‘κατέβει’ χαµηλά στον 3ο αι. π.Χ, αν όχι και στον 2ο αι. π.Χ. 458 Τα παραδείγµατα
196-197 είναι εισηγµένα από την Κόρινθο. Το παράδειγµα 196, πιθανώς, συνιστά
ιχθυοπινάκιο αττικού τύπου και προήλθε από στρώµα χρονολογηµένο στον 2ο αι. µ.Χ,
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της
ρωµαϊκής περιόδου. Βάσει των σωζόµενων δοµικών χαρακτηριστικών του και των
κριτηρίων χρονολόγησης των σχήµατος στην Κόρινθο,459 αυτό θεωρείται προϊόν της
τελικής φάσης της παραγωγής του σχήµατος. Το παράδειγµα 197, πιθανώς,
455

Στην επερχόµενη δηµοσίευση του υλικού της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου από την
έρευνα επιφανείας στην Σικυώνα συµπεριλαµβάνεται ένα ιχθυοπινάκιο, το οποίο πλησιάζει τον τύπο
των ιχθυοπινακίων µε λοξότµητο χείλος. Για χρονολόγηση του τύπου βλέπε υποσ. 452. Για
βιβλιογραφική αναφορά υποσ. 446. Για παράδειγµα από την Σικυώνα βλέπε Stone (υπό έκδοση, ν. 5-6,
εικ. 121).
456
Τα όστρακα χειλέων (αρ. κατ. 284 και αντικείµενο Α.2/5.2.30) προέρχονται από αγγεία από γκρι
πηλό και έχουν καταχωρηθεί µεταξύ των ευρηµάτων της γκρίζας κεραµικής. Σχετικά βλέπε υποκ.
3.3.7.1, σελ. 167. Το αντικείµενο Α.2/6.1.18 (όστρακο βάσης) φέρει ερυθρή βαφή σε όλη την
επιφάνειά του και το ενδεχόµενο να µιµείται τα ερυθροβαφή ιχθυοπινάκια ανατολικής προελεύσεως
(υποσ. 449) είναι πιθανό, ενώ το αντικείµενο Α.3/10.2.22 (τµήµα βάσης και κάτω σώµατος) είναι
αττικής παραγωγής.
457
Ο πηλός αυτός πλησιάζει και τον πηλό E του C. Edwards, ο οποίος έχει αντίστοιχη απόχρωση, αλλά
λίγα λευκά εγκλείσµατα. Edwards 1981, 204. Τα εγκλείσµατα του αντικειµένου του καταλόγου είναι
αντίστοιχα του τοπικού πηλού.
458
Το συγκεκριµένο ιχθυοπινάκιο εντοπίστηκε σε στρώµα που χρονολογείται στην πρώιµη ρωµαϊκή
περίοδο και σε αυτό συµπεριλαµβάνεται υλικό ως επί το πλείστον της ύστερης ελληνιστικής και
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Μεταξύ των συνευρηµάτων του σ υµπεριλαµβάνονται ένα πινάκιο µε
στρογγυλεµένο χείλος (αρ. κατ. 201) και ένα µικρό πινάκιο (αρ. κατ. 215), τα οποία χρονολογούνται
µεταξύ του ύστερου 2ου αι. π.Χ και του 1ου αι. π.Χ.
459
Σύµφωνα µε τους µελετητές η µείωση του βάθους της κοιλότητας στο µέσον του πυθµένα, η
µείωση της διαµέτρου του δακτυλίου και η διαφοροποίηση στο προφίλ του χείλους, το οποίο
στρέφεται ελαφρώς προς τα κάτω, θεωρούνται στοιχεία της τυπολογικής εξέλιξης του σχήµατος που
παρατηρούνται λίγο πριν την παύση της παραγωγής του. Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 40-41, Corinth
VII.7, 115. Το παράδειγµα 197 του καταλόγου σώζεται αποσπασµατικά διατηρώντας τµήµα της βάσης
και του πυθµένα, στον οποίο η κοιλότητα είναι αβαθής.
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προέρχεται από πινά κιο µε λοξότµητο χείλος.

460

Αυτό προήλθε από στρώµα που

χρονολογείται, αντιστοίχως, στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνει υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Βάσει του πλησιέστερου παραλλήλου του
από την Κόρινθο χρονολογείται µεταξύ του α′ και β′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ.
3.3.2.2 Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος 198-212 Εικ. 40-42
Τα πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα
των ευρηµάτων αναφορικά µε τα αγγεία σερβιρίσµατος στο υλικό που µελετήθηκε
από το οικόπεδο Πιπεράκη . 461 Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντιστοιχία µε τα
ευρήµατα άλλων ανεσκαµµένων θέσεων στο πλάτωµα της Σικυώνας

462

και της

έρευνας επιφανείας που διεξήχθη στην ίδια θέση.463 Ο συγκεκριµένος τύπος πινακίων
εµφανίστηκε στην Αθήνα στα τέλη του 4ου αι. π.Χ,464 αποτελώντας, ίσως, το πρότυπο
µίµησης των κεραµέων από άλλες θέσεις ,

465

ενώ β άσει των αρχαιολογικών

δεδοµένων από την ΒΑ Πελοπόννησο φαίνεται ότι σε αυτή εισάγεται στον 2ο αι.
π.Χ. 466 Το κύριο χαρακτηριστικό του σχήµατος είναι η παρουσία της αυλάκωσης
στην εσωτερική όψη του αγγείου κατά την µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Κατά
460

Η εικασία είναι επισφαλής, καθώς απουσιάζει το µεγαλύτερο µέρος του σώµατος και το χείλος. Η
ταύτιση βασίστηκε στα πλησιέστερα παράλληλα της βάσης και του πυθµένα από την Κόρινθο.
461
Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί βάσει της χρονολόγησης των στρωµάτων του ανεσκαµµένου
οικοπέδου. Όλα τα στρώµατα χρονολογούνται στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Τα καθαρότερα εξ
αυτών συ µπεριλαµβάνουν, υλικό της ύστερης και µέσης ελληνιστικής περιόδου και σπανιότερα της
πρώιµης ελληνιστικής περιόδου.
462
Την ίδια παρατήρηση κάνουν και η S. James και Δ. Λυκούδη, η οποία απορρέει από την µελέτη
υλικού ανεσκαµµένων οικοπέδων στο πλάτωµα. Η S. James τονίζει την αφθονία των τοπικών πινακίων
σε στρώµατα του 2ου και 1ου αι. π .Χ: James (υπό έκδοση), ενώ η Δ. Λυκούδη σηµειώνει ότι ο
κυρίαρχος τύπος πινακίων του στρώµατος της µέσης ελληνιστικής περιόδου από οικόπεδο Χιονίδη
είναι ο τύπος µε στρογγυλεµένο χείλος. Likoudi (υπό έκδοση).
463
Κατά την διάρκεια της επιφανειακής έ ρευνας περισυλλέχθηκαν 30 όστρακα πινακίων σε
κορινθιακό πηλό ή άλλο οπτικά αντίστοιχου µε αυτόν, 79 όστρακα από τοπικά πινάκια και δύο από
αταύτιστο πηλό. Αυτά συµπεριλήφθηκαν στο υλικό της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου.
Stone (υπό έκδοση, ν. 7, εικ. 121).
464
Για πληροφορίες βλέπε Agora XXIX, 142-145. Για βιβλιογραφική αναφορά θέσεων εντοπισµού
στην Αττική εκτός της αρχαίας αγοράς βλέπε ό.π, υποσ. 5.
465
Σύµφωνα µε την S. James τα αττικά πινάκια µε το στρογγυλεµένο χείλος, πιθανώς, αποτελέσαν το
πρότυπο µίµησης των κορινθιακών πινακίων που µοιάζουν πολύ µε τα τοπικά πινάκια από την
Σικυώνα. Ωστόσο µία άλλη εκδοχή επιρροής είναι αυτή των πινακίων από την Ιταλία που παράγονταν
στο β′ µισό του 3ου αι. π.Χ και εισάγονταν σε µεγαλύτερο βαθµό στην Κόρινθο από τα αττικά πινάκια
ή ακόµη τα µικρά αβαθή πινάκια (saucers), τα οποία παράγονταν στην Κόρινθο και διέφεραν από τα
πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος µόνο ως προς τις διαστάσεις τους και την παρουσία της αυλάκωσης
στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 118-119.
466
Για Στύµφαλο και Ισθµία βλέπε Stone (υπό έκδοση). Στην Κόρινθο ο R. Edwards είχε
χρονολογήσει τον συγκεκριµένο τύπο πινακίων µεταξύ του 200 και του 146 π.Χ. Corinth VII.3, 36-37.
Βάσει νεότερων µελετών ο τύπος εµφανίζεται σε αυτή στις αρχές του 2ου αι. π.Χ και η παραγωγή του
φαίνεται ότι συνεχίστηκε και µετά την καταστροφή της, στο β′ µισό του 2ου αι. π .Χ και ίσως και
αργότερα. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 119
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τα λοιπά τα αγγεία αυτά φέρουν δακτυλιόσχηµη βάση, έχουν σχεδόν ευθύγραµµο
τοίχωµα και στον πυθµένα δύο αυλακώσεις διαµορφώνουν δύο ο µόκεντρους
δακτυλίους.
Στο υλικό που µελετήθηκε αναγνωρίστηκαν 85 όστρακα πινακίων µε
στρογγυλεµένο χείλος. Από αυτά τα 57 συνιστούν όστρακα χειλέων, τα 26 όστρακα
βάσεων 467 και δύο είναι τµήµατα από πυθµένα , ο οποίος φέρει διακόσµηση από
γραµµίδια (rouletting).468
Η διάκριση µεταξύ τοπικών αγγείων και εισηγµένων δεν ήταν πάντα εύκολη
υπόθεση, ειδικότερα στις περιπτώσεις, όπου αυτά είναι κατασκευασµένα µε τον
λεπτό πηλό καφέ απόχρωσης που είναι σχεδόν όµοιος µε τον κορινθιακό. Συνολικά
αναγνωρίστηκαν 37 όστρακα χειλέων τοπικής παραγωγής και 21 όστρακα βάσεων.469
Μεταξύ αυτών τέσσερα όστρακα χειλέων και τρία όστρακα βάσεων είναι
κατασκευασµένα µε τοπικό πηλό γκρι απόχρωσης (αρ. κατ. 211),470 ενώ 14 όστρακα
χειλέων και έξι όστρακα βάσων προέρχονται από ερυθροβαφή πινάκια (αρ. κατ. 207208, 212) τοπικής παραγωγής. Αρκετά από αυτά είναι κατασκευασµένα µε λεπτότερη
εκδοχή του αδρού πηλού σε πρασινίζουσα ή καφετίζουσα γκρι απόχρωση (αρ. κατ.
198, 200, 203). Τα περισσότερα ε ξ αυτών βρίσκουν παράλληλα στην Σικυώνα και
την Κόρινθο και χρονολογούνται βάσει αυτών. Εν γένει όλα τα πινάκια
τοποθετούνται µεταξύ του 2ου και 1ου αι. π.Χ εµπίπτοντας στο γενικό πλαίσιο της
παραγωγής τους στην Σικυώνα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείµενο
208 του καταλόγου, το οποίο είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένο µε αδρό
πηλό ερυθρής απόχρωσης, είναι ερυθροβαφές και έχει αρκετά παχιά τοιχώµατα. Το
συγκεκριµένο αγγείο δεν βρίσκει ακριβές παράλληλο, ωστόσο, δεν αποκλείται το
ενδεχόµενο ν α προέρχεται από πιατέλα (platter). Προήλθε από στρώµα του 2ου αι.
467

Οι βάσεις δεν ήταν πάντα εύκολο να αναγνωριστούν, ιδιαιτέρως όταν το όστρακο σώζεται
αποσπασµατικά και φέρει ερυθρή βαφή, καθώς ο µόκεντρους κύκλους στον πυθµένα φέρουν και
πινάκια της ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής, τα οποία δεν εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Η
ταύτισή τους βασίστηκε στο προφίλ της βάσης και της ανάπτυξης του σώµατος σε σχέση µε αυτό. Στα
τοπικά αγγεία που µιµούνται πινάκια της ανατολικής ερυθροβαθούς κεραµικής παρατηρήθηκε ότι οι
κεραµείς µιµούνται και το περίγραµµα του αγγείου συνολικά και όχι µόνο την διακόσµησή του.
Σχετικά βλέπε υποκ. 3.3.6.3, σελ. 162
468
Πιθανώς πρόκειται για εισηγµένα αντικείµενα και το ένα εξ αυτών, πιθανώς, από την Αθήνα. Τα
αττικά πινάκια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 200 π.Χ διακοσµούνται µε σφραγίδες, από τις οποίες
αποτυπώνονται ανθέµια µε γραµµίδια ή µόνο γραµµίδια, ενώ στο α′ τέταρτο του 2ου π.Χ στις
αποθέσεις από την Αγορά των Αθηνών εντοπίστηκε ίσος αριθµός πινακίων µε ενσφράγιστη
διακόσµηση και πινακίων χωρίς διακόσµηση. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 143.
469
Τα αγγεία δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί βάσει της προέλευσης τους. Τα νούµερα είναι ενδεικτικά και
υφίσταται το ενδεχόµενο της προσαύξησης ή της µείωσης τους.
470
Δύο ακόµη παραδείγµατα έχουν εισαχθή στον κατάλογο, αλλά έχουν συµπεριληφθεί µεταξύ της
γκρίζας κεραµικής (αρ. κατ. 295-297). Σχετικά βλέπε υποκ. 3.3.7.2, σελ. 170-171.
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µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική και τοποθετείται στο γενικό πλαίσιο παραγωγής των
συγκεκριµένων πινακίων στην Σικυώνα. Αντιστοίχως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
πινάκια 203-205, τα οποία βρίσκουν παράλληλo στο οικόπεδο Σιδηρόπουλου, το
οποίο σύµφωνα µε την S. James θεωρείται υβρίδιο των πινακίων µε στρογγυλεµένο
χείλος και των πινακίων µε επίπεδο χείλος και ως εκ τούτου προσεγγίζεται ως προϊόν
πειραµατισµού των Σικυώνιων κεραµέων . 471 Και τα τρία προή λθαν από στρώµατα
που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτη κεραµική της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Ως εκ τούτου τα συγκεκριµένα αγγεί α θα
ενταχθούν στο γενικό χρονικό πλαίσιο της παραγωγής των πινακίων µε
στρογγυλεµένο χείλος στην Σικυώνα.
3.3.2.3 Πινάκια µε επίπεδο Χείλος 213 Εικ. 42
Τα πινάκια µε επίπεδο χείλος βάσει νεότερων µελετών ξεκίνησαν να
παράγονται στην Κόρινθο, πιθανώς, γύρω στο 200 π.Χ και σε διάστηµα 50 ετών,
αποτέλεσαν τον κυρίαρχο τύπο πινακίων της περιοχής µαζί µε τα πινάκια µε
στρογγυλεµένο χείλος, µε τα οποία παρατηρείται τυπολογική συνάφεια. 472 Πρόκειται
για αγγεία µε µικρή τυπολογική εξέλιξη κατά το διάστηµα της παραγωγής τους και ο
βασικός τύπος συναντάται σε αρκετές θέσεις εκτός της Κορίνθου. 473 Στην Σικυώνα
σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν έχει αποδειχτεί η τοπική
παραγωγή του σχήµατος, ενώ είναι αραιή η παρουσία τους σε ανεσκαµµένα σύνολα
της περιοχής. 474 Το γεγονός αυτό έρ χεται σε αντιστοιχία µε τα ευρήµατα από το
οικόπεδο Πιπεράκη. Μεταξύ των οστράκων που ταυτίστηκαν ως πινάκια
συµπεριλαµβάνονται µόλις πέντε όστρακα πινακίων µε οριζόντιο χείλος, για κάποια
εκ των οποίων το ενδεχόµενο να προέρχονται από ιχθυοπινάκια µε λοξότµητο χείλος

471

James (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 5). Για το συγκεκριµένο αγγείο δεν έχει δοθεί ακριβής χρονολόγηση
από την S. James, η οποία το έχει χρονολογήσει γενικά στην ελληνιστική περίοδο.
472
Η διαφοροποίηση µεταξύ των δύο τύπων έγκειται στην διαµόρφωση του χείλους. Για
αναλυτικότερες πληροφορίες και χρονολόγηση των πινακίων µε επίπεδο χείλος βλέπε Corinth VII.3,
37-38, Corinth VII.7, 120-121.
473
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 120, υποσ. 115.
474
Στο υλικό της ελληνιστικής περιόδου που προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα στο πλάτωµα της
Σικυώνας δεν συµπεριλαµβάνονται πινάκια µε επίπεδο χείλος, ενώ από την µελέτη επιµέρους
ανεσκαµµένων οικοπέδων στην περιοχή, µόνο στο οικόπεδο Χιονίδη αναφέρονται ευρήµατα πινακίων
µε επίπεδο χείλος (τέσσερα όστρακα), τα οποία δεν αναφέρονται ως τοπικά προϊόντα. Για υλικό της
ελληνιστικής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα βλέπε Stone (υπό έκδοση), για τα πινάκια µε
επίπεδο χείλος από το οικόπεδο Χιονίδη βλέπε Λυκούδη 2013, 80.
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είναι ισχυρό. 475 Το αντικείµενο του καταλόγου 213 αποτελεί το µοναδικό όστρακο
που ταυτίστηκε µε σχετική ασφάλεια, για το οποίο εικάζεται, ότι είναι κορινθιακής
παραγωγής. Αυτό εντοπίστηκε στον αποθέτη και βάσει των πλησιέστερων
παραλλήλων του χρονολογείται µεταξύ του 2ου και 1ου αι. π.Χ.
3.3.2.4 Μικρά Πινάκια (Saucers) 214-216 Εικ. 42-43
Τα µικρά πινάκια (saucers) συνιστούν αβαθή αγγεία σερβιρίσµατος, πολύ
απλά στο σχήµα τους, τα οποία έχουν δακτυλιόσχηµη βάση µε µαστοειδή απόφυση,
ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη ή απόληξη τετράγωνης
διατοµής. Στην Κόρινθο αποτέλεσαν το κυρίαρχο σχήµα µεταξύ των αγγείων
σερβιρίσµατος στις αρχές του 3ου αι. π.Χ 476 και βάση των αρχαιολογικών δεδοµένων
συνέχισαν να βρίσκονται σε χρήση και κατά την διάρκεια της µεταβατικής περιόδου.
Μικρά πινάκια έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις της ΒΑ Πελοποννήσου, τόσο
εισηγµένα από την Κόρινθο , όσο και τοπικής παραγωγής , 477 µεταξύ των οποίων
συµπεριλαµβάνεται και η Σικυώνα.
Μικρά πινάκια αντίστοιχα των κορινθιακών εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια
της έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα και συµπεριλήφθηκαν στο υλικό της πρώιµης
ελληνιστικής περιόδου478 ενώ ευρήµατα από ανεσκαµµένα σύνολα της ίδιας περιοχής
είναι δηλωτικά της τοπικής παραγωγής µικρών πινακίων, η οποία βάσει των
ανασκαφικών δεδοµένων ήταν ενεργή κατά την πρώιµη ελληνιστική περίοδο,

475

Όπως επισηµαίνει και η S. James στο Corinth VII.7 τα χείλη των ιχθυοπινακίων µε λοξότµητο
χείλος της τελικής φάσης παραγωγής τους είναι παρόµοια µε τα πινάκια µε επίπεδο χείλος. Corinth
VII.7, 117. Η αποσπασµατική διατήρηση του υλικού δεν επέτρεψε την ασφαλή ταύτιση ορισµένων
αντικειµένων και το ενδεχόµενο ορισµένα εξ αυτών να προέρχονται από ιχθυοπινάκια µε λοξότµητο
χείλος είναι ισχυρό. Το ενδεχόµενο αυτό είναι περισσότερο ισχυρό για τα αντικείµενα που δεν φέρουν
αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος, χαρακτηριστικό των
πινακίων µε επίπεδο χείλος.
476
Ο συγκεκριµένος τύπος αγγείων εισήχθη στην Κόρινθο στο γ′ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ και σύµφωνα
µε τους McPhee και Pemberton αποτέλεσαν τη γέφυρα µεταξύ των κυπέλλων που χρησιµοποιούνταν
στο σερβίρισµα στερεών τροφών και τα πινάκια. Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε το σχήµα
και την χρονολόγησή του στην Κόρινθο βλέπε Corinth VII.3, 42-43, Corinth VII.6, 118-121, Corinth
VII.7, 104-105, Corinth XVIII.1, 47-49.
477
Για βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων βλέπε Corinth VII.7, 104, υποσ. 24.
478
Στο υλικό της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα στο πλάτωµα της
Σικυώνας αναφέρονται επτά όστρακα από πινάκια αυτού του τύπου, εκ των οποίων τα πέντε είναι
κορινθιακής παραγωγής και τα υπόλοιπα δύο από αταύτιστο πηλό.
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πιθανώς σε µικρότερη κλίµακα , από ό,τι στην µέση και ύστερη ελληνιστική ,479 ενώ
δεν φαίνεται να αποτέλεσε ποτέ το κυρίαρχο σχήµα µεταξύ των αγγείων
σερβιρίσµατος στη Σικυώνα.480
Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν 14 όστρακα από µικρά
πινάκια 481 και ακόµη δύο εισήχθησαν στην βάση δεδοµένων ως πιθανά όστρακα
µικρών πινακίων. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι κατασκευασµένα µε λεπτό πηλό
καστανής απόχρωσης. Ο διαχωρισµός µεταξύ τοπικών και εισηγµένων αγγείων δεν
ήταν εύκολος και ως εκ τούτου τα δεδοµένα δεν ποσοτικοποιήθηκαν βάσει της
προέλευσής τους. Aπό αυτά αναγωρίστηκαν 10 όστρακα χειλέων µε στρογγυλεµένη
απόληξη και πιθανώς ακόµη δύο, ενώ τρία φέρουν χείλος τετράγωνης διατοµής. Το
αντικείµενο 214 είναι, πιθανώς, κορινθιακής παραγωγής και σύµφωνα µε τα κριτήρια
χρονολόγησης των αγγείων από τους µελετητές της ελληνιστικής κ εραµικής της
Κορίνθου, πιθανώς ανήκει στην πρώιµη φά ση παραγωγής του σχήµατος ,

482

σε

αντίθεση µε το παράδειγµα 215, το οποίο εµφανίζει χαρακτηριστικά που συναντώνται
στα πινάκια της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου. Το συγκεκριµένο αγγείο
χρονολογείται βάσει παραλλήλων µεταξύ του ύστερου 2ου αι. και του 1ου αι. π.Χ. Το
παράδειγµα 216 είναι πινάκιο µε χείλος τετράγωνης διατοµής, µε µελανή και ερυθρή
βαφή και στις δύο όψεις και βάσει του πλησιέστερου παραλλήλου του από την
Κόρινθο τοποθετείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο.

479

Στο οικόπεδο Θανόπουλου εντοπίστηκαν µικρά πινάκια τοπικής παραγωγής, τα οποία
χρονολογούνται στο β′ µισό του 3ου αι. π.Χ και µεταξύ των τελών του 2ου και του 1ου αι. π.Χ, ενώ στο
οικόπεδο Γουσίδη εντοπίστηκε αντίστοιχο πινάκιο εισηγµένο από την Κόρινθο, το οποίο
χρονολογήθηκε στον ύστερο 4ο αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 9, 22, 40, εικ. 1-2). Στο
οικόπεδο Χιονίδη εντοπίστηκε ένα µικρό πινάκιο, κορινθιακής παραγωγής, το οποίο χρονολογήθηκε
στο α′ µισό του 3ου αι. π.Χ. Λυκούδη 2013, 80, ν. 25, εικ. 6, 42, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 21, εικ. 54).
480
Πρόκειται για παρατήρηση, η οποία αφορά και τις υπόλοιπες θέσεις εκτός της Κορίνθου, στις
οποίες εντοπίζονται αυτού του τύπου τα πινάκια. Corinth VII.7, 104.
481
Τα 13 είναι όστρακα χειλέων και ένα συνιστά όστρακο βάσης, το οποίο, πιθανώς συνανήκει µ’ ένα
εκ των παραπάνω οστράκων χείλους. Τα δύο αντικείµενα (Α.4/10.3.10 και Α.4/103.11) είναι τοπικής
παραγωγής κατασκευασµένα µε λεπτό πηλό µε απόχρωση ανοικτό γκρι ( 5Y 7/2 light gray) – έως
απαλό κίτρινο (5Y 7/3 pale yellow).
482
Τα µικρά πινάκια αποτελούν αγγεία µε µικρή τυπολογική εξέλιξη στο πέρασµα του χρόνου. Οι
αλλαγές που παρατηρούνται στην κατασκευή τους σχετίζονται περισσότερο µε τις αναλογίες µεταξύ
των δοµικών µερών του αγγείου, όπως για παράδειγµα η σταδιακή µείωση της διαµέτρου του
δακτυλίου σε σχέση µε το χείλος και όχι τόσο µε επιµέρους διαφοροποιήσεις στο προφίλ των αγγείων.
Σύµφωνα µε την S. James χρήσιµο κριτήριο για την χρονολόγηση των συγκεκριµένων αγγείων είναι η
ποιότητα του πηλού και της βαφής. Στα πρωιµότερα παραδείγµατα ο πηλός είναι πιο λεπτός, ενώ στα
παραδείγµατα των τελών του 3ου αι. και του 2ου αι. π.Χ είναι πιο αδρός και η βαφή απολεπίζεται πιο
εύκολα. Το παράδειγµα 214 από το οικόπεδο Πιπεράκη είναι κατασκευασµένο από λεπτό πηλό καλής
ποιότητας και η βαφή διατηρείται σε όλη την σωζόµενη επιφάνεια του αγγείου. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.7, 105.
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3.3.2.5 Μικρά πινάκια µε προεξέχον χείλος (Saucers projecting rim) 217-218
Εικ. 43
Μεταξύ των πινακίων από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν µόλις τρία
όστρακα µικρών πινακίων µε προεξέχον χείλος, τα οποία συνιστούν ένα πινάκιο,
εισηγµένο από την Αττική

(αρ. κατ.

217-218). 483 Η συγκεκριµέ νη κατηγορία

πινακίων συνιστά έναν ευρέως διαδεδοµένο τύπο µεταξύ των αγγείων σερβιρίσµατος
τόσο στην Αττική, όσο και σε άλλες θέσεις εκτός αυτής, 484 ο οποίος παραγόταν στο
µεγαλύτερο τµήµα της ελληνιστικής περιόδου και απέδωσε πλήθος αγγείων µε
αρκετά διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά. 485 Αυτά διαφέρουν σηµαντικά ως προς το
σχήµα τους από τα

µικρά πιν άκια της Κορίνθου,

486

ενώ στο υλικό από την

επιφανειακή έρευνα και τα ανεσκαµµένα σύνολα άλλων θέσεων δεν αναφέρεται η
παρουσία τέτοιων πινακίων. Τα τρία όστρακα από το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθαν
από την ίδια τοµή. Το ένα (τµήµα βάσης) προέρχεται από στρώµα που σχετίζεται µε
τον αποθέτη, ενώ τα άλλα δύο (όστρακα χειλέων) από στρώµα αντίστοιχης
χρονολόγησης. Βάσει των παραλλήλων τους από την Αγορά των Αθηνών το
συγκεκριµένο αγγείο χρονολογείται στο α′ µισό του 2ου αι. π.Χ.487
3.3.2.6 Κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα 219-223 Εικ. 43-44
Τα κύπελλα

µε εχινοειδές τοίχωµα αποτελούν µία ευρέως διαδεδοµένη

κατηγορία κυπέλλων, τα οποία συναντώνται σε πλήθος συνόλων της ελληνιστικής

483

Τα δύο όστρακα συνανήκουν και συγκολλώνται και συνιστούν τµήµα του χείλους και του άνω
σώµατος, ενώ το τρίτο τµήµα της βάσης και του κάτω σώµατος. Τα δύο όστρακα του χείλους δεν
συγκολλώνται µε το όστρακο της βάσης και αυτά βρίσκουν παράλληλο σε διαφορετικά παραδείγµατα
από την Αγορά των Αθηνών. Ωστόσο ο πηλός και η ποιότητα της βαφής οδήγησαν στην υπόθεση ότι
τα τρία όστρακα συνανήκουν.
484
Για βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων εντοπισµού του συγκεκριµένου τύπου πινακίων στην
Αττική και εκτός αυτής βλέπε Agora XXIX, 149, υποσ. 20-21.
485
Ο συγκεκριµένος τύπος σ την Αγορά των Αθηνών εντοπίζεται σε αποθέσεις που χρονολογούνται
µεταξύ τ ου 270 και του 50 π .Χ και µεταξύ των παραδειγµάτων εµφανίζονται διαφοροποιήσεις σε
επιµέρους χαρακτηριστικά, των οποίων η χρονική αλληλουχία δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σχετικά βλέπε
Agora XXIX, 149-150.
486
Όπως αναφέρει η Rotroff ο συγκεκριµένος τύπος στην βιβλιογραφία συµπεριλαµβάνεται στα
µεγαλύτερα πινάκια, αλλά η ίδια τα διαχωρίζει από αυτά εξαιτίας της απουσίας του βάθους και των
ευθύγραµµων τοιχωµάτων που χαρακτηρίζουν τα αττικά πινάκια. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 149150.
487
Στον κατάλογο στα όστρακα δίνεται η χρονολόγηση των παραλλήλων τους για να γίνει αντιληπτό
το πιθανό χρονικό εύρος της παραγωγής του αγγείου.
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περιόδου σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου. 488 Ο
βασικός τύπος του σχήµατος έχει δακτυλιόσχηµη βάση και σώµα σε σχήµα εχίνου, το
οποίο καταλήγει σε έσω νεύον χείλος. Μεταξύ των κυπέλλων αυτής της κατηγορίας
εντοπίζονται επιµέρους διαφοροποιήσεις τόσο στο µέγεθος των αγγείων και τις
αναλογίες των επιµέρους δοµικών στοιχείων τους, όσο και στην τεχνική της
διακόσµησής τους, στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε τους µελετητές σχετίζονται µε την
τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος . 489 Βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων της
Κορίνθου εικάζεται ότι ο συγκεκριµένος τύπος κυπέλλων εισήχθη στην τοπική
κεραµοποιία στο α′ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ , 490 ενώ ο Edwards συνέδεσε την
καταγωγή του σχή µατος µε τα αντίστοιχα κύπελλα των Αθηνών,

491

τα οποί α

παράγονταν ήδη από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 492 Κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα
έχουν εντοπιστεί και στην Σικυώνα τόσο κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας,
όσο και στα ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής, τα οποία συνιστούν είτε εισηγµένα
αγγεία από την Κόρινθο, είτε προϊόντα τοπικής παραγωγής.493 Στο υλικό της πρώιµης
ελληνιστικής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα συµπεριλήφθηκαν τοπικά
κύπελλα αυτού του τύπου, 494 ωστόσο, η τοπική παραγωγή του συγκεκριµένου τύπου
στην Σικυώνα κατά την πρώιµη ελληνιστική περίοδο δεν έχει αποδειχθεί βάσει των
ανασκαφικών δεδοµένων της περιοχής, καθώς τοπικά κύπελλα µε εχινοειδή
τοιχώµατα

εντοπίζονται

σε

στρώµατα

ανεσκαµµένων

συνόλων,

τα

οποία

συµπεριλαµβάνουν υλικό του 2ου και 1ου αι. π.Χ . 495 Ως εκ τούτου απαιτείται
περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα για την αποσαφήνιση του ζητήµατος.
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν 25
όστρακα χειλέων από κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα, ενώ στην ίδια κατηγορία
συµπεριλήφθηκε ένα αντικείµενο (αρ. κατ. 223), το οποίο, πιθανώς, προέρχεται από
488

Για βιβλιογραφική αναφορά των περισσοτέρων θέσεων εντοπισµού τους βλέπε Agora XXIX, 161,
υποσ. 53 και Corinth VII.7, 101, υποσ. 9.
489
Για κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα από την Αθήνα βλέπε Agora XXIX, 161-164. Από την Κόρινθο
βλέπε Corinth VII.3, 29-33, Corinth VII.6, 105-107, Corinth VII.7, 101-103.
490
Corinth VII.3, 29-30, Corinth XVIII.1, 41.
491
Corinth VII.3, 30. Η James υποστηρίζει ότι το σχήµα είναι τόσο απλό στην βάση του που δεν ήταν
αναγκαίο κάποιο πρότυπο από εξωτερική πηγή για να παραχθεί. Corinth VII.7, 101.
492
Οι Sparkes και Talcott χρησιµοποίησαν στο Agora XII τον όρο κύπελλα µε έσω νεύον χείλος και
διατύπωσαν την άποψη, ότι η προέλευση του συγκεκριµένου τύπου σχετίζεται µε σχήµατα του 5ου αι.
π.Χ. Agora XII, 131-132.
493
Στο υλικό από την επιφανειακή έρευνα συµπεριλαµβάνονται 18 κύπελλα κορινθιακής παραγωγής,
δύο κατασκευασµένα σε blister ware και επτά κατασκευασµένα µε σικυώνιο πηλό. Σχετικά βλέπε
Stone (υπό έκδοση, ν. 10, εικ. 120). Για κύπελλα µε εχινοειδή τοιχώµατα από την επιφανειακή έρευνα
βλέπε Λυκούδη 2013, 74-75 και James (υπό έκδοση, ν. 23, 36-39, εικ. 4).
494
Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση).
495
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση).
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άλλο σχήµα, αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να αποτελεί παραλλαγή του
βασικού σχήµατος. Η συντριπτική πλειοψηφία των κυπέλλων είναι κατασκευασµένη
µε λεπτό πηλό σε καστανή απόχρωση, ο οποίος είναι αρκετά δύσκολο να διακριθεί
µεταξύ του τοπικού και του κορινθιακού και ως εκ τούτου τα δεδοµένα δεν
ποσοτικοποιήθηκαν βάσει της προέλευσης των αγγείων. Η απουσία καθαρών
στρωµάτων της ελληνιστικής περιόδου εντός του ανεσκαµµένου χώρου δεν ήταν
βοηθητική για την χρονολόγηση των αντικειµένων, για την οποία βασιστήκαµε στα
παράλληλά τους. Το παράδειγµα 223 διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα στο χείλος,
καθώς στην άνω ό ψη του διαµορφώνεται αυλάκωση. Πρόκειται για προϊόν τοπικής
παραγωγής, κατασκευασµένο µε ηµι-αδρό πηλό γκρι απόχρωσης. Αρχικά έφερε
µελανή βαφή, αλλά σήµερα στο µεγαλύτερο τµήµα της είναι χαµένη. Η ο µοιότητα
του αντικειµένου µε το χωνί του καταλόγου (9), οδηγεί στην υπόθεση ότι το
συγκεκριµένο όστρακο θα µπορούσε να προέρχεται από αντίστοιχο σχήµα, ενώ το
ενδεχόµενο να ανήκει σε θήλαστρο δεν είναι ιδιαιτέρως πιθανό, καθώς η διάµετρος
του αντικειµένου είναι σχεδόν η διπλάσια από τα παραδείγµατα της α γοράς των
Αθηνών. 496 Αυτό προήλθε από στρώµα µε αναµοχλευµένο υλικό και εξαιτίας της
απουσίας ακριβούς παραλλήλου το συγκεκριµένο αντικείµενο τοποθετείται γενικά
στην ελληνιστική περίοδο.
3.3.2.7 Κύπελλα µερικώς γανωµένα (Semiglazed bowl) 224 Εικ. 44
Η συγκεκριµένη κατηγορία κυπέλλων, όπως γίνεται κατανοητό από τον
περιγραφικό της τίτλο συµπεριλαµβάνει κύπελλα, τα οποία φέρουν γάνωµα στο
εσωτερικό τους, ενώ η εξωτερική τους όψη µένει ακάλυπτη, ή φέρει γραπτή
διακόσµηση (ταινίες) στο ύψος του ώµου ή στο µέσον του σώµατος.497 Πρόκειται για
έναν εκλεπτυσµένο τύπο κυπέλλων, τα οποία φέρουν δακτυλιόσχηµη βάση, καµπύλο
σώµα και στρογγυλεµένο ώµο µε ενιαίο περίγραµµα µεταξύ των δύο µερών, τα οποία
καταλήγουν σε προεξέχον χείλος. Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα της

496

Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 183.
Η παρουσία αυτών των ταινιών σε συνδυασµό µε την ποιότητα και το πάχος του πηλό από τον
οποίο ήταν κατασκευασµένα λειτουργούν ως στοιχεία χρονολόγησης των κυπέλλων αυτής της
κατηγορίας. Για γενικές πληροφορίες και χρονολόγηση βλέπε Corinth VII.3, 28-29, Corinth VII.6,
110-112, Corinth VII.7, 103-104.

497
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Κορίνθου ο συγκεκριµένος τύπος εµφανίστηκε στην κορινθιακή κεραµική παραγωγή
στα µέσα του 4ου αι. π.Χ και πιθανώς, συνέχισε να παράγεται και µετά το 146 π.Χ.498
Κύπελλα αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί τόσο στην Σικυώνα ,499 όσο και
στην θέση Ράχη στην Ισθµία ,500 τα οποία αποτελούν αγγεία τοπικής παραγωγής ή
κορινθιακά προϊόντα. Βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων από την Σικυώνα τα
αγγεία αυτού του τύπου ξεκίνησαν να παράγονται στο πλάτωµα στην πρώιµη
ελληνιστική περίοδο και σε αντίθεση µε άλλα σχήµατα αυτής της περιόδου (κύπελλα
µε έξω νεύον χείλος) η παραγωγή τους φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε µετά τις αρχές
του 2ου αι. π.Χ.501 Στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκε µόλις ένα όστρακο αυτής
της κατηγορίας (αρ. κατ. 224) και το ενδεχόµενο να υπήρξαν και άλλα κύπελλα
µερικώς γανωµένα ανάµεσα στα κύπελλα του υλικού που µελετήθηκε, αλλά να µην
αναγνωρίστηκαν, είναι πιθανό. Το συγκεκριµένο αγγείο προήλθε από στρώµα µε
ανάµεικτη κεραµική και βάσει των παραλλήλων του χρονολογείται µεταξύ του 3ου
και των αρχών του 2ου αι. π.Χ. Ο πηλός δεν ταυτίστηκε, ωστόσο, το ενδεχόµενο να
αποτελεί προϊόν τοπικής παραγωγής είναι πιθανό.
3.3.2.8 Κύπελλα µε έξω νεύον χείλος 225-231 Εικ. 44-45
Τα κύπελλα µε έξω νεύον χείλος αποτελούν έναν από τους πιο διαδεδοµένους
τύπους µεταξύ των σχηµάτων της ελληνιστικής περιόδου, ο οποίος απαντάται
συστηµατικά στο αρχαιολογικό υλικό σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα εντός και εκτός
του ελλαδικού χώρου.502 Ο συγκεκριµένος τύπος κυπέλλων παρήχθη για πρώτη φορά
στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ και η παραγωγή του συνεχίστηκε έως και τον 1ο αι. π.Χ.503
Η συστηµατική µελέτη των αττικών κυπέλλων και το γεγονός ότι αυτά αποτέλεσαν
προϊόντα εξαγωγής και µίµησης σε µεγάλη κλίµακα µας βοηθά να χρονολογήσουµε
αντίστοιχα κύπελλα σε άλλες θέσεις.
498

Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 103.
Ευρήµατα κυπέλλων µερικώς γανωµένων έχουν εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα της Σικυώνας
και έχουν χρονολογηθεί µεταξύ του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π .Χ και του πρώιµου 2ου αι. π .Χ (James,
υπό έκδοση, ν. 10-12, εικ. 1), αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στο υλικό της ελληνιστικής περιόδου από
την επιφανειακή έρευνα στο πλάτωµα.
500
Κύπελλα αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί και εντός του ανεσκαµµένου φρέατος στην θέση Ράχη
σε στρώµατα που χρονολογούνται µεταξύ γ′ τετάρτου του 4ου αι. π .Χ και του πρώιµου 3ου αι. π .Χ.
Σχετικά βλέπε Anderson Stojanović 1993, 264, ν. 4, 17, 47, 82, εικ. 3, 5, 10, 14, πίν. 58.
501
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση).
502
Για βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων εντοπισµού του σχήµατος βλέπε Agora XXIX,156, υποσ.
38 και Corinth VII.7, 106, υπόσ. 27.
503
Για παραδείγµατα της κλασικής περιόδου βλέπε Agora XII, 128-130 και Agora XXIX, 157-158, της
ελληνιστικής περιόδου βλέπε Agora XXIX, 158-159.
499
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Για τα κορινθιακά παραδείγµατα η S. James διακρίνει τα κύπελλα µε έξω
νεύον χείλος σε δύο υποκατηγορίες, µία πρώιµη και µία ύστερη, µε σαφή χρονικό
ορίζοντα και επαναλαµβανόµενα διακριτά χαρακτηριστικά .504 Η ίδια τοποθετε ί τον
πρώιµο τύπο µεταξύ του ύστερου 4ου και του πρώιµου 3ου αι. π.Χ και τον ύστερο
τύπο µεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ και την µεταβατική περίοδο.
Επιπροσθέτως, εξαιτίας της µικρής παρουσίας µεταβατικών τύπων κάνει λόγο για
κενό µεταξύ των δύο υποκατηγοριών και εκ νέου εισαγωγή του τύπου στα τέλη του
3ου αι. π.Χ.505 Ο πρώιµος τύπος αποτελεί προϊόν µίµησης των αττικών προϊόντων που
εισάγονταν στην Κόρινθο στα τέλη τ ου 4ου αι. π.Χ.

506

Τα αγγεία αυτής της

κατηγορίας φέρουν δακτυλιόσχηµη βάση, σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και χείλος που
παχαίνει στην εξωτερική όψη (outward thickened). Ο ύστερος τύπος µοιάζει µε το
σχήµα των κυπέλλων της ελληνιστικής περιόδου από την Αττική µε την
δακτυλιόσχηµη βάση, το σώµα µε τη γωνίωση στην µετάβαση από το κατώτερο στο
ανώτερο τµήµα και το έξω νεύον χείλος. Μεταξύ των κυπέλλων αυτής της
κατηγορίας εντοπίζονται αγγεία µε έντονα διαφοροποιηµένα στοιχεία ακόµη και σε
αγγεία προερχόµενα από ίδια στρώµατα και ως εκ τούτου η αποσαφήνιση της
τυπολογικής εξέλιξης του σχήµατος δεν είναι εύκολη.507
Στη Σικυώνα βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων καταδεικνύεται η τοπική
παραγωγή κυπέλλων µε έξω νεύοντα χεί λη κατά τον 3ο αι. π.Χ, 508 ενώ η παραγωγή
τους φαίνεται, ότι αυξάνει τον 2ο αι. π.Χ σε συνάρτηση µε την αύξηση της κεραµικής
παραγωγής εν γένει στη Σικυώνα και φαίνεται ότι συνεχίζει έως και τον 1ο αι. π.Χ.509
Από την έρευνα επιφανείας προήλθε ένας µικρός αριθµός κυπέλλων µε έξω νεύοντα
χείλη. Στο υλικό της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου αναφέρονται 12 όστρακα

504

Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 106-108. Προηγούµενοι µελετητές αν και επεσήµαναν τις ισχυρές
διαφοροποιήσεις µεταξύ των αγγείων των δύο υποκατηγοριών δεν διαχώριζαν τα κύπελλα σε
υποκατηγορίες και ο µιλούν για ένα βασικό σχήµα µε ευρεία τυπολογική εξέλιξη. Σχετικά βλέπε
Corinth VII.3, 33-34, Corinth VII.6, 112-113, Corinth XVIII.1, 42-43.
505
Corinth VII.7, 106.
506
Για αττικά παραδείγµατα της ύστερης κλασικής περιόδου βλέπε Corinth VII.6, 113, IV-48-49, εικ.
21, πίν. 19. Για κορινθιακά ό.π, 12-113, IV-43-47, εικ. 21, πίν. 17.
507
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 108.
508
Στο υλικό της ελληνιστικής περιόδου που προέρχεται από τέσσερα ανεσκαµµένα οικόπεδα στο
πλάτωµα της Σικυώνας, το οποίο πρόκειται να συνδηµοσιευτεί µε το υλικό από την έρευνα επιφανείας
συµπεριλαµβάνεται ένα κύπελλο µε έξω νεύον χείλος, τοπικής παραγωγής, το οποίο χρονολογείται στα
τέλη του 3ου αι. π.Χ και βρίσκει παράλληλα στην Κόρινθο, τα οποία η S. James τα κατατάσσει στον
µεταβατικό τύπο µεταξύ των δύο υποκατηγοριών της Κορίνθου. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν.
8, εικ. 1). Κύπελλα µε έξω νεύοντα χείλη έχουν εντοπιστεί και στο οικόπεδο Χιονίδη και έχουν
χρονολογηθεί στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Από αυτά µόνο το ένα έχει ταυτιστεί ασφαλώς ως κορινθιακό
προϊόν. Σχετικά βλέπε Λυκούδη 2013, 73, ν. 17-20, εικ. 4-5, 40-41.
509
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 41-43, εικ. 4).
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µεταξύ των οποίων κανένα δεν αναγνωρίστηκε ως τοπικό προϊόν ,510 ενώ στο υλικό
της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου αναφέρονται µόλις επτά όστρακα, εκ
των οποίων τα έξι είναι κορινθιακής παραγωγής και το ένα τοπικό αγγείο.511
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκε ένας
µεγάλος αριθµός οστράκων από κύπελλα µε έξω νεύον χείλος. Συνολικά ταυτίστηκαν
79 όστρακα, εκ των οποίων τα 72 συνιστούν όστρακα χειλέων και τα επτά όστρακα
σωµάτων, τα οποία σώζουν την χαρακτηριστική γωνίωση στην µετάβαση από το
κατώτερο στο ανώτερο τµήµα

τους.

512

Τα περισσότερα εξ αυτών είναι

κατασκευασµένα µε λεπτό πηλό καφέ απόχρωσης γεγονός που κατέστησε δύσκολη
την διάκριση µεταξύ των τοπικών και των εισηγµένων αγγείων. Συνεπώς τα
αντικείµενα δεν ποσοτικοποιήθηκαν βάσει της προελεύσεώς τους. Επτά εξ αυτών
είναι κατασκευασµένα µε ηµι-αδρό πηλό γκρι απόχρωσης, 20, όλα τοπικής
παραγωγής, είναι ερυθροβαφή (αρ. κατ. 229), ενώ άλλα 14 (όλα όστρακα χ ειλέων)
είναι κατασκευασµένα µε τοπικό µαγειρικό πηλό (αρ. κατ. 230-231). Η απουσία
ιχνών καύσης σε αυτά οδήγησε στην υπόθεση, ότι εξυπηρετούσαν τους ίδιους
σκοπούς µε τα αντίστοιχα κύπελλα από λεπτό πηλό και ως εκ τούτου
συµπεριλήφθηκαν σε αυτή την κατηγο ρία. Κύπελλα µε έξω νεύον χείλος έχουν
εντοπιστεί σε ανεσκαµµένα σύνολα στη Σικυώνα και έχουν χρονολογηθεί µεταξύ του
ύστερου 2ου και 1ου αι. π.Χ . 513 Αυτά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της
ανάπτυξης της τοπικής κεραµοποιίας τον 2ο αι. π.Χ, η οποία παρήγαγε µεταξύ άλλων
διάφορα χρηστικά και επιτραπέζια αγγεία από µαγειρικό πηλό. Όλα προήλθαν από
αναµοχλευµένα στρώµατα και ως εκ τούτου τοποθετούνται µεταξύ του 2ου και 1ου αι.
π.Χ, ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο παραγωγής των επιτραπέζιων αγγείων από
µαγειρικό πηλό στη Σικυώνα . 514 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσ ιάζει το αντικείµενο
225 του καταλόγου, το οποίο αντιστοιχεί στον πρώιµο τύπο των κορινθιακών
κυπέλλων µε έξω ν εύον χείλος. Πρόκειται για προϊόν κορινθιακής παραγωγής, το
οποίο προήλθε από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνει

510

Το ένα εκ των οστράκων συµπεριλαµβάνεται στα αγγεία του καταλόγου και αυτό φαίνεται να
ανήκει στον πρώιµο τύπο της κατηγοριοποίησης της S. James για τα κύπελλα της Κορίνθου. Πρόκειται
για προϊόν κορινθιακής παραγωγής. Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση, ν. 9, εικ. 120).
511
Τα συγκεκριµένα αγγεία ανήκουν στον ύστερο τύπο της κατηγοριοποίησης των κορινθιακών
κυπέλλων από την S. James. Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση, ν. 4, εικ. 121).
512
Το υλικό σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά και σε αρκετές περιπτώσεις σώζεται τµήµα του
χείλους και ελάχιστα του άνω σώµατος. Ως εκ τούτου το ενδεχόµενο κάποια εξ αυτών να ανήκουν σε
άλλα σχήµατα είναι πιθανό.
513
James (υπό έκδοση, ν. 75-76, εικ. 12). Το ένα εξ αυτών έχει ταυτιστεί ως µικρό πινάκιο (dish).
514
Σχετικα βλέπε, σελ 113, υποσ. 370.
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υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Ως εκ τούτου το εν λόγω αγγείο
εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής του συγκεκριµένου τύπου στην
Κόρινθο. Εν γένει όλα τα κύπελλα αυτής της κατηγορίας προήλθαν από στρώµατα
που δεν χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο και χρονολογούνται βάσει των
παραλλήλων τους.
3.3.2.9 Κρατήρες 232-237 Εικ. 45-46
Οι κρατήρες από λεπτό πηλό αποτελέσαν µία διαδεδοµένη κατηγορία αγγείων
κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, τα οποία εξυπηρετούσαν στην µίξη και
το σερβίρισµα του οίνου στο πλαίσιο ενός συµποσίου ή άλλης δραστηριότητας µε
κοινοτικό χαρακτήρα. Στην ελληνιστική περίοδο, κατ’ αντιστοιχία µε τα αγγεία
πόσεως, εµφανίζονται νέοι τύποι κρατήρω ν, 515 οι οποίοι , πιθανώς , εξυπηρετούσαν
αντίστοιχους σκοπούς µε τους κρατήρες των προηγούµενων περιόδων και συνιστούν
τµήµα της αλλαγής που συντελέστηκε στην κεραµική παραγωγή των ελληνιστικών
χρόνων, η οποία σε µεγάλο βαθµό αντανακλά την αλλαγή των πρακτικών ή των
συνηθειών των κοινοτήτων ή των νοικοκυριών αυτής της περιόδου. Οι κρατήρες των
ελληνιστικών χρόνων είναι µικρότερων διαστάσεων και συχνά φέρουν διακόσµηση
στον τύπο της Δυτικής Κλιτύος ή ανάγλυφα µοτίβα.516 Η αραιή παρουσία το υς σε
σύνολα της ελληνιστικής περιόδου οδήγησε κάποιους εκ των µελετητών στην
υπόθεση ότι η πρακτική των συµποσίων µειώθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο 517 ή
οι δηµόσιες πρακτικές στις οποίες συµπεριλαµβανόταν η κατανάλωση οίνου άλλαξαν
και οι κρατήρες από αδρό πηλό ή µέταλλο, πιθανώς, κάλυπταν το κενό των κρατήρων
από λεπτό πηλό .518 Σύµφωνα µε νεότερες έ ρευνες, στην Κόρινθο οι κρατήρες από
λεπτό πηλό συνέχισαν να παράγονται έως και το α′ µισό του 2ου αι. π.Χ και όπως

515

Πρόκειται για τους αγάνωτους κωδωνόσχηµους κρατήρες, τους κρατήρες µε κυλινδρικές λαβές
(bolster krater), ηµισφαιρικούς κρατήρες και τους κρατήρες µε ανάγλυφη διακόσµηση.
516
Corinth VII.7, 121.
517
Corinth VII.3, 45, Corinth XVIII.1, 15.
518
Corinth VII.3, 45, Agora XXIX, 135-136.
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προκύπτει από την εισαγωγή νέων σχηµάτων σ την κορινθιακή κεραµοποιία
αποτελέσαν σηµαντικό τµήµα της δηµόσιας ή ιδιωτικής σκευής.519
Στο υλικό της ελληνιστικής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα της
Σικυώνας και των ανεσκαµµένων οικοπέδων που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της
αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή δεν αναφέρεται η παρουσία κρατήρων από
λεπτό πηλό, γεγονός, το οποίο εξηγείται εν µέρει από την τάση που επικρατούσε στην
Σικυώνα την δεδοµένη χρονική περίοδο να παράγονται επιτραπέζια αγγεία από
µαγειρικό πηλό. Παρά ταύτα στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη
εντοπίστηκαν λίγα όστρακα κρατήρων από λεπτό πηλό, σε κάποιες περιπτώσεις
κακής ποιότητας ή από ηµι-αδρό. Συνολικά οκτώ όστρακα αναγνωρίστηκαν ως
τµήµατα κρατήρων, εκ των οποίων τα πέντε συνιστούν όστρακα χειλέων και τα δύο
βάσεων. Επιπροσθέ τως ένα όστρακο χείλους

520

και ακόµη δύο όστρακα βάσεων

καταγράφηκαν ως πιθανοί κρατήρες. Μεταξύ των οστράκων αναγνωρίστηκαν δύο
τύποι κρατήρων που συναντώνται και στην Κόρινθο: κωδωνόσχηµοι κρατήρες χωρίς
γάνωµα (Unglazed bell kraters / αρ. κατ. 232-234) 521 και κρατήρες µε κυλινδρικές
λαβές (Bolster kraters / αρ. κατ. 235-236), ενώ εντοπίστηκε και ένας κρατήρας, ο
οποίος βρίσκει παράλληλο στο Άργος (αρ. κατ. 237).
3.3.2.9.Α Κωδωνόσχηµοι κρατήρες χωρίς γάνωµα 232-234 Εικ. 45-46
Ο συγκεκριµένος τύπος κρατήρα εµφανίζεται για πρώτη φορά στην Κόρινθο
στα τέλη του β′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ, σε µία χρονική περίοδο, η οποία συµπίπτει

519

Σύµφωνα µε την µελέτη της S. James κρατήρες συναντώνται σε κάθε σύνολο της ελληνιστικής
περιόδου στο µεγαλύτερο τµήµα των ανασκαφικών συνόλων της Κορίνθου, το οποίο είτε αφορά τον
ιδιωτικό, είτε τον δηµόσιο βίο. Όπως προκύπτει από την έρευνα της, η εισαγωγή των κρατήρων µε
ανάγλυφη διακόσµηση στη κορινθιακή κεραµοποιία συνέβαλε στην µείωση και σε δεύτερο χρόνο την
παύση της παραγωγής των υπόλοιπων τύπων των κρατήρων από λεπτό πηλό , ενώ δεν προέκυψε
κάποιο στοιχείο της συνέχισης της παραγωγή τους στο β′ µισό του 2ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.7, 122.
520
Πρόκειται για το αντικείµενο Β.2/5.1.43. Σε αυτό σώζεται τµήµα του άνω σώµατος, το οποίο έχει
ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα και του χείλους, το οποίο είναι οριζόντιο και ελαφρώς καµπύλο στην άνω
όψη. Το συγκεκριµένο όστρακο, πιθανώς, προέρχεται από κρατήρα µε κυλινδρικές λαβές (bolster
krater). Ωστόσο το σωζόµενο τµήµα του µοιάζει µε τις βαθιές γαβάθες (bowl) µε προεξέχον χείλος από
την Αγορά των Αθηνών: Agora XXIX, 167-168. Ο πηλός του αγγείου δεν ταυτίστηκε και το
ενδεχόµενο να είναι προϊόν κορινθιακής παραγωγής είναι ισχυρό. Ω ς εκ τούτου το ενδεχόµενο να
πρόκειται για κρατήρα είναι ισχυρότερο δεδοµένης της απουσίας γαβαθών µε προεξέχον χείλος εκτός
της Αττικής.
521
Την ταύτιση του συγκεκριµένου σχήµατος την οφείλω στη S. James, η οποία πρώτη αναγνώρισε
και δη µοσίευσε τον συγκεκριµένο τύπο. Η ίδια µοιράστηκε την πληροφορία της ύ παρξης σικυώνιων
κρατήρων αυτού του τύπου, ενώ γενναιόδωρα µου παραχώρησε τον τότε αδη µοσίευτο τόµο της
Κορίνθου (Corinth VII.7), από τον οποίο έλαβα όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τα κορινθιακά
αγγεία.
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µε την µείωση και στην συνέχεια την παύση της παραγωγής των κωδωνόσχηµων
κρατήρων µε µελανή βαφή (stemless bell krater), µε τους οποίους µοιράζεται δοµικά
χαρακτηριστικά.

522

Οι κρατήρες που εξετάζουµε

έχουν δακτυλιόσχηµη βάση,

ηµισφαιρικό σώµα, το οποίο καταλήγει σε προεξέχον χείλος που φέρει αυλάκωση
στην εξωτερική του όψη523 και δύο οριζόντιες λαβές, οι οποίες εκφύονται στο µέσον
του σώµατος και στρέφονται προς τα πάνω. Η παραγωγή τους φαίνεται ότι
σταµάτησε στην Κόρινθο κάπου στα τέλη του β′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ και βάσει
των θέσεων εντοπισµού τους εικάζεται ότι πρόκειται για αγγεία µε οικιακή χρήση.524
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν πέντε
όστρακα αυτού του τύπου, εκ των οποίων τα δύο αναγνωρίστηκαν ασφαλώς ως
τοπικά προϊόντα (αρ. κατ. 232), ενώ στα υπόλοιπα ο πηλός είναι αταύτιστος (αρ. κατ.
233). Τρεις κρατήρες έχουν βαθµιδωτό χείλος (αρ. κατ. 232), ενώ τα υπόλοιπα χείλος
σε σχήµα Υ (αρ. κατ. 233) και είναι αντίστοιχα της κατηγορίας 1 των κρατήρων της
χονδροειδούς

κεραµικής

στην

παρούσα

εργασία.

Σε

κάποια

εντοπίζεται

πορτοκαλέρυθρο επίχρισµα (wash), στοιχείο το οποίο συναντάται σε αρκετά
κορινθιακά αγγεία αυτού του τύπου. Όλα προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτη
κεραµική, γεγονός που δεν επιτρέπει την διατύπωση άποψης αναφορικά µε την
εισαγωγή του σχήµατος στην κεραµική παραγωγή της Σικυώνας και τα αγγεία
χρονολογήθηκαν βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων τους. Σε ό, τι αφορά τα
τοπικά προϊόντα πρόκειται για αγγεία µε σχετική επιµέλεια στην κατασκευή τους,
χωρίς, ωστόσο, την ποιότητα του πηλού των κορινθιακών αγγείων.525 Το παράδειγµα
234 διαφοροποιείται από τους προηγούµενους κρατήρες ως προς την ανάπτυξη του
σώµατος. Το συγκεκριµένο αγγείο βρίσκει παράλληλο σε τοπικό κρατήρα από

522

Η βασική διάκριση µεταξύ των δύο τύπων εκτός της παραλλαγής του χείλους στους
κωδωνόσχηµους κρατήρες χωρίς γάνωµα έγκειται στην παρουσία ή την απουσία βαφής, ενώ οι
κρατήρες που εξετάζουµε τείνουν να έ χουν πιο παχύ τοίχωµα, αν και η ποιότητα του πηλού είναι
υψηλή. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 124.
523
Από την αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους, αυτό είτε χωρίζεται σε δύο επίπεδα, είτε
αποκτά περίγραµµα σε σχήµα Υ. Η δεύτερη εκδοχή είναι αντίστοιχη της κατηγορίας 1 των κρατήρων,
από µαγειρικό πηλό που περιγράφηκαν πιο πάνω, µε τους οποίους µοιράζονται δο µικά
χαρακτηριστικά, κυρίως κατά την διάρκεια των αρχών του 2ου αι. π .Χ. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7,
124 και υποκ. 3.1.2.3.Α, σελ. 59-60.
524
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 124.
525
Αυτός ο παράγοντας σε κάποιες περιπτώσεις δηµιούργησε προβληµατισµό για την εισαγωγή
κάποιων εκ των παραδειγµάτων µεταξύ των αγγείων από λεπτό πηλό . Η ο µοιότητα, ό µως, των
οστράκων µε τα αντίστοιχα κορινθιακά προϊόντα και η διαφοροποίηση του πηλού από τους κρατήρες
της χονδροειδούς κεραµικής οδήγησε στην απόφαση της ένταξής τους σε αυτή την κατηγορία.
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µαγειρικό πηλό , ο οποίος χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ 526 και το ενδεχόµενο να
αποτελεί µεταγενέστερη τοπική παραλλαγή του βασικού τύπου είναι πιθανό.
3.3.2.9.Β Κρατήρες µε κυλινδρικές λαβές (Bolster kraters) 235-236 Εικ. 46
Οι κρατήρες µε κυλινδρικές λαβές (Bolster Kraters) αποτελούν έναν αµιγώς
ελληνιστικό τύ πο, ο οποίος συναντάται σ ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα

527

και η

παραγωγή του συνδέεται µε µεταλλικά πρότυπα .528 Ο τύπος ταυτίστηκε για πρώτη
φορά από τον Edwards και βάσει νεότερων µελετών αυτός φαίνεται ότι εισήχθη στην
κορινθιακή παραγωγή στα τέλη του γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ και συνέχισε να
παράγεται έως και τις αρχές του β′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. 529 Οι συγκεκριµένοι
κρατήρες φέρουν πόδι, το οποίο είναι κατασκευασµένο σε µήτρα, ηµισφαιρικό σώµα
που καταλήγει σε οριζόντιο χείλος και δυο κυλινδρικές λαβές, οι οποίες εκφύονται
και αναπτύσσονται κάτω από το χείλος.
Στο υλικό από την επιφανειακή έρευνα της Σικυώνας αναφέρεται η εύρεση
οστράκων από κρατήρες αυτού του τύπου, οι οποίοι ήταν κορινθιακής παραγωγής,530
αλλά αντίστοιχα σχήµατα δεν συµπεριλαµβάνονται στο υλικό της ελληνιστικής
περιόδου από τα ανεσκαµµένα οικόπεδα που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της
αρχαιολογικής έρευνας στο πλάτωµα.
Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν δύο
όστρακα βάσεων, τα οποία βρίσκουν παράλληλα σε κορινθιακούς κρατήρες αυτής
της κατηγορίας (αρ. κατ. 235-236). Ο πηλός του ενός εξ αυτών δεν έχει ταυτιστεί (αρ.
κατ. 235), ενώ το δεύτερο όστρακο ταυτίστηκε ως τοπικό προϊόν (αρ. κατ. 236), κάτι
που υποδεικνύει την παραγωγή κρατήρων αυτού του τύπου στη Σικυώνα. Πρόκειται
526

Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 17, εικ. 21). Ο συγκεκριµένος κρατήρας συµπεριλαµβάνεται στην
τέταρτη εκ των κατηγοριών των κρατήρων που διαµόρφωσε ο Γρηγορόπουλος κατά την µελέτη του
υλικού τεσσάρων ανεσκαµµένων οικοπέδων στο πλάτωµα της Σικυώνας. Ο συγκεκριµένος τύπος
αντιστοιχεί στην κατηγορία 3 της παρούσας εργασίας, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνδέεται µε αυτή,
αλλά αντιστοιχεί στην κατηγορία 1.
527
Για βιβλιογραφική αναφορά θέσεων βλέπε Corinth VII.7, 125, υποσ. 144-146.
528
Agora XXIX, 136,
529
Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 46, Corinth VII.7, 125-126. Πρόκειται για τύπο µε βραχύχρονη
παραγωγή κατ’ αντιστοιχία µε την Αττική, όπου ήταν σε παραγωγή από τα µέσα του 3ου αι. π.Χ έως
και το 175 π.Χ περίπου. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 137.
530
Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν τέσσερα όστρακα κρατήρων από κορινθιακό πηλό , τα οποία
συµπεριλήφθηκαν στο υλικό της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου. Ο Stone στο τµήµα του κειµένου
που αφορά την µέση και ύστερη ελληνιστική περίοδο αναφέρει ότι είναι πιθανό κάποιοι από τους
κρατήρες αυτούς να ανήκουν στο υλικό του 2ου αι. π .Χ, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόµενο κατά την
µέση και ύστερη ελληνιστική περίοδο να χρησιµοποιούνταν χονδροειδή αγγεία για το σερβίρισµα του
οίνου. Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση).
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για ερυθροβαφές αγγείο, το οποίο προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτη κεραµική. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ελάχιστη έως µηδαµινή παρουσία αντίστοιχων
αγγείων στο υλικό531 δεν επιτρέπει την διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την
χρονική περίοδο της εισαγωγής του σχήµατος στην τοπική κεραµοποιία και το
χρονικό εύρος της παραγωγής του. Ως εκ τούτου απαιτείται περαιτέρω αρχαιολογική
έρευνα στην περιοχή, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αναιρεθεί η άποψη της παραγωγής
κρατήρων αυτού του τύπου στη Σικυώνα, αλλά και να αποσαφηνιστεί το ακριβές
χρονικό πλαίσιο της παραγωγής του σχήµατος στο πλάτωµα. Όλα τα ό στρακα
προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτη κεραµική και χρονολογήθηκαν βάσει των
παραλλήλων τους στον πρώιµο 2ο αι. π.Χ.
3.3.2.9.Γ Άλλοι κρατήρες 237 Εικ. 46
Μεταξύ των κρατήρων αναγνωρίστηκε και ένα ακόµη όστρακο, το οποίο
παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον (αρ. κατ. 237).532 Πιθανώς πρόκειται για τοπικό
προϊόν, το οποίο βρίσκει ακριβές παράλληλο στο Ά ργος και βάσει αυτού
χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ.533 Το συγκεκριµένο αγγείο είναι µοναδικό στο υλικό
από το οικόπεδο Πιπεράκη, ενώ στο υλικό από την επιφανειακή έρευνα ή τα
ανεσκαµµένα σύνολα που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας στο
πλάτωµα, δεν συµπεριλαµβάνονται αγγεία αντίστοιχου τύπου. Το προφίλ του χείλους
µοιάζει µε το χείλος της κατηγορίας 4 των χονδροειδών κρατήρων της παρούσας
εργασίας (υποκ. 3.1.2.3.Δ, σελ. 63), αλλά εξαιτίας της απουσίας επαρκών στοιχείων
δεν γίνεται συσχετισµός µεταξύ των δύο κατηγοριών. Αυτό προήλθε από στρώµα του
2ου αι. µ.Χ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου.

531

Στο υλικό εντοπίστηκε το αντικείµενο του καταλόγου Β.2/5.1.43, για το οποίο έχει γίνει η υπόθεση
ότι, πιθανώς, προέρχεται από κρατήρα αυτού του τύπου και είναι προϊόν κορινθιακής παραγωγής
(βλέπε υποσ. 520) και ακόµη ένα όστρακο βάσης τοπικού αγγείου (Β.2/4.3.50), το οποίο, όµως, δεν
βρίσκει ακριβές παράλληλο σε αντίστοιχους κρατήρες από την Κόρινθο.
532
Το συγκεκριµένο αγγείο εντάχθηκε µεταξύ των κρατήρων της λεπτής κεραµικής εξαιτίας της
παρουσίας βαφής στην επιφάνειά του και της κατασκευής του από ηµί αδρό πηλό. Ωστόσο πρόκειται
για αγγείο µε παχιά τοιχώµατα αντίστοιχα των χονδροειδών κρατήρων.
533
Abadie Reynal 2007, 203, ν. 333.1, πίν. 50 (1ος αι. π.Χ).
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3.3.3 Αγγεία Χοής
3.3.3.1 Οινοχόες 238-239 Εικ. 47
Βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων οι κορινθιακές τριφυλλόστοµες οινοχόες
των ελληνιστικών χρόνων αποτελούν διάδοχα αγγεία των τριφυλλόστοµων οινοχόων,
όπως διαµορφώθηκαν στην Κόρινθο ήδη από το β′ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ 534 και
φαίνεται ότι παρέµειναν σε παραγωγή έως και τις αρχές του 2ου αι. π.Χ.535 Μία τέτοια
υπόθεση δεν µπορεί να γίνει για τις τοπικές οινοχόες από την Σικυώνα δεδοµένης της
απουσίας υλικού από στρωµατογραφηµένα σύνολα. Τα αγγεία από το οικόπεδο
Πιπεράκη χρονολογήθηκαν βάσει των παραλλήλων τους και χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα για την αποσαφήνιση του ζητήµατος της χρονολόγησης και του
περιγράµµατός τους.
Γενικά, η κεραµική που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν ήταν
βοηθητική για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την τοπική παραγωγή και
την χρήση επιτραπέζιων οινοχόων στο πλάτωµα της Σικυώνας, ιδιαιτέρως για την
περίοδο των ελληνιστικών χρόνων . 536 Μεταξύ των αντικειµένων αναγνωρίστηκε
µόλις ένα όστρακο χείλους από λεπτότοιχη τριφυλλόστοµη οινοχόη, η οποία είναι
τοπικής παραγωγής και ένα ακόµη όστρακο χείλους και πάλι από τοπικό πηλό
καταγράφηκε ως πιθανό τµήµα αντίστοιχου σχήµατος. Και τα δύο αντικείµενα είναι
κατασκευασµένα από λεπτό ηµι-αδρό πηλό, ερυθρής απόχρωσης και φέρουν ερυθρή
βαφή. Η κατάσταση διατήρησής τους είναι εξαιρετικά αποσπασµατική για την
διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε το ακριβές περίγραµµα και τις αναλογίες
των τοπικών επιτραπέζιων τριφυλλόστοµων οινοχόων, ενώ εντοπίστηκαν σε
στρώµατα µε αναµοχλευµένο υλικό και ως εκ τούτου δεν µπορεί να διεξαχθεί κανένα
συµπέρασµα αναφορικά µε το χρονικό εύρος της παραγωγής του συγκεκριµένου
σχήµατος στην Σικυώνα. Η βάση 238 η οποία, αντιστοίχως, είναι κατασκευασµένη
από τοπικό ηµι-αδρό πηλό ερυθρής απόχρωσης βρίσκει παράλληλο στις
534

Σχετικά βλέπε Corinth VII.2, 78-80.
Σύµφωνα µε την νεότερη έρευνα της S. James ο πρώτος τύπος φαίνεται, ότι παρήχθη έως το 200
π.Χ, ενώ ο δεύτερος, πιθανώς συνέχισε να παράγεται για περισσότερο χρονικό διάστηµα, αλλά
φαίνεται, ότι η παραγωγή του σταµάτησε πριν το 146 π.Χ. Corinth VII.7, 134-136.
536
Η απουσία παραδειγµάτων από επιτραπέζιες οινοχόες της ελληνιστικής περιόδου παρατηρείται και
στο υλικό της επιφανειακής έρευνας και των υπολοίπων ανεσκαµµένων συνόλων που µελετήθηκαν σε
αυτό το πλαίσιο. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί περισσότερο ως προϊόν της αποσπασµατικής
διατήρησης του υλικού, τουλάχιστον σε ό ,τι αφορά τ ο οικόπεδο Πιπεράκη, η οποία δεν είναι
βοηθητική της αναγνώρισης όλων των σχηµάτων και λιγότερο ως απουσία της παραγωγής αυτού του
σχήµατος στη Σικυώνα κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.
535
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τριφυλλόστοµες οινοχόες της Κορίνθου

537

γεγονός που επιτρέπε ι να κάνουµε την

υπόθεση ότι οι τοπικές τριφυλλόστοµες οινοχόες δεν θα απείχαν ως προς το
περίγραµµα και τις αναλογίες τους από τις κορινθιακές, κατ’ αντιστοιχία µε τα
υπόλοιπα σχήµατα που εξετάστηκαν.
Εκτός των τριών οστράκων που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν υπήρξε κανένα
ισχυρό στοιχείο που να αποδεικνύει την παραγωγή οινοχόων αντίστοιχων αυτών που
συναντούµε σε άλλες θέσεις κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Στο υλικό
εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους σε σχήµα κάλυκα (Α.2/7.1.23) κατασκευασµένο
από τοπικό ηµί αδρό πηλό µε τραχιά επιφάνεια σε γκρι απόχρωση, αντίστοιχο των
χειλέων των κορινθιακών οινοχόων µε στρογγυλεµένο στόµιο . 538 Η κατάσταση
διατήρησής του είναι εξαιρετικά αποσπασµατική και δεν επιτρέπει την ασφαλή
ταύτισή του ως τµήµα οινοχόης. Αντιστοίχως, ένα όστρακο βάσης (Β.2/4.2.108) από
ερυθροβαφές αγγείο κατασκευασµένο µε λεπτό τοπικό πηλό βρίσκει παράλληλο σε
κορινθιακή οινοχόη

µε στρογγυλεµένο στόµιο .

539

Η διατήρησή της είναι

αποσπασµατική για την ασφαλή ταύτιση του αντικειµένου και το ενδεχόµενο να
προέρχεται από άλλο σχήµα είναι πιθανό.

540

Το παράδειγµα 239 του καταλόγου

συνιστά οινοχόη, η οποία βρίσκει παράλληλα στην Κόρινθο και το Άργος σε σύνολα
που χρονολογούνται µεταξύ του 2ου και 4ου αι. µ.Χ. 541 Πρόκειται για χονδροειδή
αγγεία, τα οποία διαφοροποιούνται ελαφρώς ως προς την κλίµακα και το προφίλ του

537

Στην βιβλιογραφία οι κορινθιακές επιτραπέζιες τριφυλλόστοµες οινοχόες διαιρούνται σε
υποκατηγορίες βάσει των µορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Ο Edwards διαµόρφωσε τρεις
υποκατηγορίες: το βασικό σχήµα της µικρής τριφυλλόστοµης ονοχόης, τη τριφυλλοστόµη οινοχόη µε
″διακοπή″ του ενιαίου περιγράµµατος του σώµατος στον ώµο και τη παραλλαγή του δεύτερου τύπου.
Corinth VII.3, 53-56. Αυτόν τον διαχωρισµό τον ακολούθησαν οι Mc Phee και Pemberton: Corinth
VII.6, 148-151, αλλά η S. James διαµόρφωσε δύο υποκατηγορίες βασιζόµενη στις αναλογίες των
δοµικών στοιχείων των αγγείων. Έτσι η πρώτη συµπεριλαµβάνει οινοχόες, οι οποίες έχουν µέγιστη
διάµετρο σώµατος στο ύψος της βάσης και υπερυψωµένη βάση, ενώ η δεύτερη κατηγορία
συµπεριλαµβάνει οινοχόες, οι οποίες έχουν µέγιστη διάµετρο κάτω από το µέσον του σώµατος και
ψηλή δισκοειδή βάση . Corinth VII.7, 134-135. Η βάση από το οικόπεδο Πιπεράκη στο βαθ µό που
σώζεται φαίνεται ότι αντιστοιχεί στην κατηγορία 1 της S. James, ενώ ένα ακόµη ένα όστρακο βάσης
(Α.2/3.1.48) από το υλικό που µελετήθηκε, του οποίου ο πηλός δεν έχει ταυτιστεί, φαίνεται ότι
αντιστοιχεί σε αυτόν τον τύπο.
538
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 136-137.
539
Corinth VII.7, 191, ν. 314, εικ. 34, πίν. 38 (απόθεση: 265-250 π.Χ µε υλικό από τον 7ο αι. π.Χ και
εξής).
540
Τα παραδείγµατα των οινοχόων µε στρογγυλεµένο στόµιο από την Κόρινθο φέρουν βαφή από
εµβάπτιση γεγονός που σηµαίνει ότι το κάτω τ µήµα του αγγείου, τουλάχιστον στην εξωτερική όψη
παραµένει ακάλυπτο. Corinth VII.7, 137. Η βάση από το οικόπεδο Πιπεράκη φέρει βαφή σε όλη την
σωζόµενη επιφάνειά της γεγονός που δηµιουργεί σκέψεις για το αν πρόκειται για τον συγκεκριµένο
τύπο οινοχόης. Είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόµενο να ανήκει σε προχοΐσκη ή σε κάποιο κύπελλο µε
παρόµοια χρήση (mug).
541
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Williams και Zervos 1985, 57, ν. 3, εικ. 1, πίν. 8 (β′ ή γ′
τέταρτο 3ου αι. µ.Χ) και από το Άργος Abadie Reynal 2007, 230, ν. 397.1, πίν. 62 (4ος αι. µ.Χ).
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χείλους από το αγγείο του οικοπέδου Πιπεράκη, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για τον
ίδιο τύπο πρόχου - οινοχόης. Το αγγείο που συµπεριλαµβάνεται στη παρούσα
εργασία είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευασµένο µε πηλό ερυθρής απόχρωσης και
φέρει ερυθρό επίχρισµα στην εξωτερική όψ η. 542 Εντοπίστηκε σε στρώµα που
χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και σε αυτό συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική
της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Δεδοµένης της απουσίας στην πάσα
εντοπισµού του οστράκων που χρονολογούνται στον 3ο και 4ο αι. µ.Χ κατ’
αντιστοιχία µε τα παράλληλά του από την Κόρινθο και το Άργος και λαµβάνοντας
υπόψη την χρονολόγηση των περισσοτέρων συνευρηµάτων του, το εν λόγω αγγείο
χρονολογείται µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ.
3.3.3.2 Όλπες 240 Εικ. 47
Οι Όλπες αποτελούν µία κατηγορία αγγείων χοής εύκολα αναγνωρίσιµη στο
αρχαιολογικό υλικό ακόµη και στην περίπτωση που σώζονται αποσπασµατικά,
εξαιτίας του χαρακτηριστικού σχήµατος της βάσης και του σώµατός τους. Πρόκειται
για έναν ιδιαίτερο τύπο αγγείου, ο οποίος έχει επίπεδη βάση και ψηλό κυλινδρικό
σώµα που καταλήγει σε τριφυλλόσχηµο στόµιο και φέρει λαβή, η οποία εκφύεται
στον ώµο και το χείλος και αναπτύσσεται πάνω από αυτό. Η έναρξη της παραγωγής
του συγκεκριµένου σχήµατος στην Κόρινθο έχει προσδιοριστεί στα µέσα του 6ου αι.
π.Χ,543 ενώ βάσει νεότερων µελετών εικάζεται, ότι η παραγωγή του συνεχίστηκε και
κατά την διάρκεια του β′ µισού του 2ου αι. π.Χ.544
Στη Σικυώνα κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας περισυλλέχθηκαν 15
όστρακα από όλπες κορινθιακής παραγωγής

545

και ένα από σικυώνιο πηλό . Τα

συγκεκριµένα αγγεία συµπεριλήφθηκαν στο υλικό της πρώιµης ελληνιστικής
περιόδου, ωστόσο, ο Stone επεσήµανε, ότι αυτά θα µπορούσαν να χρονολογηθούν
από τον 6ο έως τον 2ο αι. π.Χ.546

542

Το συγκεκριµένο αγγείο συµπεριλήφθηκε στην επιτραπέζια κεραµική λαµβάνοντας περισσότερο
υπόψη την παρουσία ερυθρής βαφής στην επιφάνειά του και λιγότερο τις διαστάσεις του.
543
Corinth VII.3 50-51.
544
Ο εντοπισµός ολπών σε στρώµατα των φρεάτων της νότιας στοάς στην Αγορά της Κορίνθου που
χρονολογούνται στη µεταβατική ή τη πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο οδήγησαν στην υπόθεση ότι το
συγκεκριµένο σχήµα συνέχιζε να παράγεται στη Κόρινθο στο β′ µισό του 2ου αι. π .Χ. Corinth VII.7,
137.
545
Stone (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 120).
546
Stone (υπό έκδοση).
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Στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν έξι όστρακα βάσεων, εκ των οποίων
το έ να καταγράφηκε ως πιθανώς τοπικό ή κορινθιακό, ενώ τα υπόλοιπα είναι
κορινθιακής παραγωγής (αρ. κατ. 240). Και τα πέντε προήλθαν από στρώµατα µε
ανάµεικτο υλικό και ως εκ τούτου τα αγγεία χρονολογήθηκαν βάσει των
πλησιέστερων παραλλήλων τους από την Κόρινθο. Το παράδειγµα του καταλόγου
βάσει αυτών χρονολογήθηκε στο γ′ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.
3.3.3.3 Προχοΐσκοι 241-244 Εικ. 48
Οι προχοΐσκοι συνιστούν µία κατηγορία αγγείων, η οποία συναντάται σε
αρκετά µέρη εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου , 547 αλλά µε εξαίρεση την
Αττική

548

φαίνεται, ό τι δεν αποτέλεσαν έναν ιδιαιτέρως δηµοφιλή τύπο της

κεραµικής παραγωγής των ελληνιστικών χρόνων .549 Στην Κόρινθο ο συγκεκριµένος
τύπος προσεγγίζεται ως µέρος του φαινοµένου της εισαγωγής νέων σχηµάτων στην
κεραµική παραγωγή, το οποίο ξεκίνησε στο β′ µισό του 3ου αι. π.Χ και βάσει των
ανασκαφικών δεδοµένων η παραγωγή τους φαίνεται, ότι έπαψε κάπου στο β′ τέταρτο
του 2ου αι. π.Χ.550
Στη Σικυώνα όστρακα προχοΐσκων εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της
επιφανειακής έρευνας , 551 ενώ µόλις ένα παράδειγµα συµπεριλαµβάνετα ι στο υλικό
της ελληνιστικής περιόδου των συνόλων που µελετήθηκαν από τη S. James, το οποίο
είναι τοπικής παραγωγής και χρονολογήθηκε µεταξύ των τελών του 2ου αι. και του 1ου
αι. π.Χ ,552 καταδεικνύοντας την τοπική παραγωγή του σχήµατος κατά την διάρκεια
της ελληνιστικής περιόδου.
Στο

υλικό

που

µελετήθηκε

στο

πλαίσιο

της

παρούσας

εργασίας

αναγνωρίστηκαν ένα όστρακο χείλους (αρ. κατ. 241) και 13 όστρακα βάσεων (αρ.

547

Για βιβλιογραφική αναφορά θέσεων βλέπε Agora XXIX, 132, υποσ. 61, Corinth VII.7, 139, υποσ.

60.

Ο συγκεκριµένος τύπος ξεκίνησε να παράγεται στην Αττική, πιθανώς, στα µέσα του 3ου αι. π .Χ,
ωστόσο βάσει των ευρηµάτων της Αγοράς των Αθηνών η παραγωγή τους κορυφώθηκε τον 2ο και 1ο
αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 132-133.
549
Σύµφωνα µε την S. James η µικρή περιεκτικότητα των συγκεκριµένων αγγείων (75-100ml),
πιθανώς, εξηγεί την αραιή παρουσία του σχήµατος στα αρχαιολογικά σύνολα, το οποίο, ίσως,
προοριζόταν για εξατοµικευµένη χρήση. James (υπό έκδοση).
550
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 138-139.
551
Στο υλικό της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα της Σικυώνας
αναφέρονται τέσσερα όστρακα προχοΐσκων κορινθιακής παραγωγής και ένα από αταύτιστο πηλό. Ο
Stone αναφερόµενος στο υλικό της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου επισηµαίνει, ότι κάποιες
εξ αυτών θα µπορούσαν να προέρχονται από αγγεία του 2ου αι. π.Χ. Stone (υπό έκδοση, ν. 8, εικ. 120).
552
James (υπό έκδοση, ν. 51, εικ. 5).
548
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κατ. 242-244) ως τµήµατα προχοΐσκων,553 εκ των οποίων µία βάση είναι εισηγµένη
από την Αττική (αρ. κατ. 244), ενώ δύο βάσεις είναι κατασκευασµένες από λεπτό
τοπικό πηλό γκρι απόχρωσης.554 Τα συγκεκριµένα όστρακα έχουν λεία επιφάνεια και
φέρουν µελανή βαφή. Ο συγκεκριµένος πηλός διαφοροποιείται από τ ον γκρι ηµιαδρό πηλό µε την τραχιά επιφάνεια, ο οποίος συναντάται σε αλλά επιτραπέζια αγγεία
της Σικυώνας και προδίδει µια τάση για παραγωγή πιο εκλεπτυσµένων αγγείων από
καλύτερη ποιότητα πηλού, τα οποία, όµως, δεν φτάνουν την ποιότητα των αττικών ή
κορινθιακών προϊόντων. Το παράδειγµα 241 του καταλόγου ανήκει σε αυτή τη
κατηγορία, ωστόσο ο πηλός του δεν είναι τόσο καθαρός και λείος, όσο των
παραπάνω αντικείµενων. Μεταξύ των αντικειµένων αναγνωρίστηκαν και κάποια, τα
οποία, πιθανώς, είναι κορινθιακής παραγωγής. Η διάκριση µεταξύ του τοπικού και
του κορινθιακού πηλού δεν ήταν πάντα εύκολη και ως εκ τούτου τα δεδοµένα δεν
ποσοτικοποιήθηκαν

βάσει

της

προελεύσεώς

τους.

Τµήµατα

προχοΐσκων

εντοπίστηκαν σε αρκετά στρώµατα του ανεσκαµµένου χώρου, τα οποία
συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
Η µίξη του υλικού δεν είναι βοηθητική για την αποσαφήνιση του χρονικού εύρους
της παραγωγής του συγκεκριµένου σχήµατος στο πλάτωµα. Ό λα τα αντικείµενα
χρονολογήθηκαν βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων τους από την Κόρινθο και
την Αττική.
3.3.3.4 Διηθητήρες (Filter Vases) 245-246 Εικ. 48
Οι διηθητήρες συνιστούν µικρές πρόχους, οι οποίες έχουν δακτυλιόσχηµη
βάση, σφαιρικό ή ωοειδές σώµα, σχεδόν κάθετο χείλος, του οποίου η απόληξη σε
ορισµένες περιπτώσεις στρέφεται προς τα µέσα και µία κάθετη λαβή, η οποία
εκφύεται και αναπτύσσεται στο µέσον του σώµατος. Τ α ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του σχήµατος είναι η κατασκευή ηθµού στον λαιµό του αγγείου και η διαµόρφωση
ενός ακροστοµίου λίγο πιο πάνω από το µέσον του σώµατος, µέσω των οποίων
553

Η αποσπασµατική διατήρηση των περισσοτέρων εξ αυτών δεν επέτρεψε την ασφαλή ταύτισή τους.
Το ενδεχόµενο ορισµένες βάσεις να προέρχονται από άλλα σχήµατα είναι πιθανό.
554
Πρόκειται για τα αντικείµενα Α .4/11.2.21 και Β.2/5.1.42. Στο υλικό εντοπίστηκε και ακόµη ένα
όστρακο βάσης (Β.2/4.3.52), το οποίο είναι κατασκευασµένο από λεπτό πηλό γκρι απόχρωσης, αλλά η
επιφάνεια του αγγείου στην εξωτερική όψη έχει απόχρωση καστανού ανοικτού. Το αγγείο, πιθανώς,
είναι τοπικής παραγωγής, αλλά ο πηλός δεν έχει ταυτιστεί ασφαλώς. Πρόκειται για πηλό µε 2.5Υ 6/1
light gray απόχρωση στον πυρήνα και 2.5Y 7/2 light gray απόχρωση στην εσωτερική όψη και10YR
8/3 very pale brown στην εξωτερική. Ο πηλός είναι αρκετά καθαρός. Σε αυτόν εντοπίζονται αραιά
λευκά και σκούρα εγκλείσµατα µικρού µεγέθους.
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προσδιορίζεται η χρήση αυτών των αγγείων ως διηθητήρες. Το συγκεκριµένο σχήµα
θεωρείται ελληνιστική επινόησ η,555 ενώ ο ακριβής σκοπός της παραγωγής του δεν
έχει αποσαφηνιστεί. Σε αρκετές περιπτώσεις τα αγγεία αυτά λόγω µεγέθους και
εξαιτίας της οµοιότητάς τους σ’ ένα επίπεδο µε τα θήλαστρα έχουν συνδεθεί µε την
εξυπηρέτηση ενήλικων ατόµων

µε αναπηρία .

556

Άλλες προτεινόµενες χρήσεις

αφορούν την κατασκευή αφεψηµάτων για ιατρικούς σκοπούς 557 ή την αποθήκευση
ακριβών ελαίων.558 Για τα αγγεία µε εκλεπτυσµένη διακόσµηση, τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις εντοπίζονται σε σύνολα που πραγµατοποιούνταν δηµόσια δείπνα,
εικάζεται ότι πρόκειται για σκεύη µε επιτραπέζια χρήση, µέσω των οποίων
πραγµατοποιούνταν η διήθηση του οίνου ή άλλων υγρών.559 Καµία από τις παραπάνω
χρήσεις δεν έχει αποδειχθεί ασφαλώς και το ενδεχόµενο τα συγκεκριµένα αγγεία να
εξυπηρετούσαν όλους αυτούς τους σκοπούς είναι πιθανό.
Διηθητήρες έχουν εντοπιστεί, αν και σε µικρό αριθµό, σ’ ένα ευρύ
γεωγραφικό φάσµα , 560 συµπεριλαµβανοµένης και της Σικυώνας. Αγγεία αυτού του
τύπου εντοπίστηκαν σε στρωµατογραφηµένα σύνολα που ανασκάφτηκαν στο
πλάτωµα και βάσει αυτών εικάζεται ότι στη Σικυώνα το συγκεκριµένο σχήµα ήταν σε
χρήση στα τέλη του 2ου και τον 1ο αι. π.Χ ή και αργότερα.561
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν δύο όστρακα λαιµών, τα οποία σώζουν
τµήµα του ηθµού και πέντε ακροστόµια. Οι λαιµοί (αρ. κατ. 245) προέρχονται από
µελαµβαφή αγγεία, κατασκευασµένα µε λεπτό πηλό καστανής απόχρωσης, ο οποίος
και στις δύο περιπτώσεις δεν ταυτίστηκε. Δύο εκ των ακροστοµίων (αρ. κατ. 246)
είναι κατασκευασµένα από λεπτό ή ηµι-αδρό πηλό γκρι απόχρωσης και έχουν

555

Η υπόθεση προκύπτει από την παραγωγή των αττικών προϊόντων, τα οποία, σύµφωνα µε τη
Rotroff, αν και όχι ασφαλώς αποδεδειγµένα, εµφανίζονται για πρώτη φορά σε σύνολα χρονολογηµένα
πριν τα µέσα του 3ου αι. π.Χ, ″… not certainly appearing before the middle of the 3rd century…″, ενώ
αυτά συνδέονται µε παρόµοια σχήµατα πρωιµότερης παραγωγής. Agora XXIX, 180-181. Στην Κόρινθο
διηθητήρες έχουν εντοπιστεί σε σύνολα, τα οποία χρονολογούνται στο β′ µισό του 4ου π.Χ και του
πρώιµου 3ου αι. π .Χ και έχουν συ µπεριληφθεί στις δηµοσιεύσεις της κορινθιακής κεραµικής της
ύστερης κλασικής περιόδου: Corinth VII.6, 202-203, Corinth XVIII.1, 62-63.
556
Agora XXIX, 181.
557
Kenchreai IV, 21.
558
Ειδικότερα µε την αποθήκευση ελαίων έχουν συνδεθεί οι διηθητήρες σε blister ware. Σχετικά βλέπε
Metzger 1973, 82, Agora XXIX, 181.
559
Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 181, Corinth VII.6, 203.
560
Για βιβλιογραφική αναφορά θέσεων βλέπε Agora XXIX, 181-182, υποσ. 21.
561
Από τα συγκεκριµένα παραδείγµατα δεν αποδεικνύεται η τοπική παραγωγή του σχήµατος, καθώς
αυτά έχουν ταυτιστεί ως προϊόντα της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας και έχουν συ µπεριληφθεί
στην εισηγµένη κεραµική. Η πλειοψηφία είναι κατασκευασµένη σε blister ware, ενώ ένα εξ αυτών
µιµείται τον κυπριακό πηλό, από τον οποίο παράγονταν τα µυροδοχεία (Cypriot unguentarium fabric),
το οποίο χρονολογείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου βάσει
του στρώµατος εντοπισµού του. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 103, 105, εικ. 14).
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καστανή απόχρωση στην επιφάνεια τους (το ένα είναι µελαµβαφές), ενώ ένα στον
πυρήνα έχει πηλό γκρι και ερυθρής απόχρωσης και η επιφάνειά του είναι
πορτοκαλέρυθρη (εν είδει blister ware ;). Κανένα από αυτά δεν ταυτίστηκε ασφαλώς
ως τοπικό προϊόν και το ενδεχόµενο να αποτελούν εισηγµένα προϊόντα είναι πιθανό.
Τα υπόλοιπα δύο ακροστόµια ανήκουν σε αγγεία τοπικής παραγωγής και είναι
κατασκευασµένα από ηµι -αδρό πηλό .562 Η παρουσία τους ανάµεσα στο υλικό δεν
είναι δηλωτική της παραγωγής διηθητήρων στη Σικυώνα, καθώς αυτά θα µπορούσαν
να προέρχονται από αγγεία που φέρουν το αντίστοιχο χαρακτηριστικό, όπως τα
θήλαστρα, 563 αν και δεν έχει αποδειχτεί η παραγωγή αντίστοιχων αγγεί ων στο
πλάτωµα. Όλα τα αντικείµενα προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό και ως εκ
τούτου δεν µπορεί να προσδιοριστεί σαφώς το χρονικό εύρος της χρήσης της
συγκεκριµένης κατηγορίας στη Σικυώνα. Συνεπώς τα εν λόγω αγγεία θα ενταχθούν
στο χρονικό πλαίσιο που ορίστηκε από τις προηγούµενες µελέτες, το οποίο βάσει των
περισσοτέρων συνευρηµάτων των αντικειµένων στις πάσες εντοπισµού τους φαίνεται
να βρίσκει αντιστοιχία.
3.3.4 Αγγεία Λαδιού
3.3.4.1 Αρύβαλλοι 247 Εικ. 49
Οι αρύβαλοι αποτελούν µία από τις βασικές κατηγορίες των αγγείων λαδιού
της ελληνιστικής περιόδου, στα οποία αποθηκευόταν είτε αρωµατικό, είτε απλό λάδι.
Αυτοί που ήταν κατασκευασµένοι σε blister ware αποτέλεσαν έναν από τους πιο
χαρακτηριστικούς τύπους του σχήµατος564 και παράλληλα το κυρίαρχο σχήµα µεταξύ
των αγγείων που παράγονταν µε τη συγκεκριµένη τεχνική.565 Στη Κόρινθο ξεκίνησαν
να παράγονται για πρώτη φορά στα µέσα του 5ου αι. π.Χ και η παραγωγή τους βάσει
των ανασκαφικών δ εδοµένων της περιοχής συνέχισε έως και τις αρχές του 2ου αι.

562

Το ένα εξ αυτών (Α.3/13.2.3) είναι κατασκευασµένο από αδρό πηλό ερυθρής απόχρωσης, ενώ το
δεύτερο (Β.ΦΡ.ΕΠ.1.3) από αδρό πηλό ερυθρής και καστανής (2.5Y 5/2 grayish brown) απόχρωσης.
563
Για αυτή την κατηγορία αγγείων βλέπε Agora XXIX, 183.
564
Πρόκειται για έναν ευρέως διαδεδοµένο τύπο µεταξύ των αρυβάλλων, ο οποίος συναντάται σ’ ένα
ευρύ γεωγραφικό φάσµα. Ενδεικτικά βλέπε Αθήνα: Agora XXXIII, 136-137, 286-287, ν. 386-391, εικ.
60, πίν. 49, Κόρινθος: Corinth VII.3, 146-148, ν. 750-775, πίν. 35, 64, Corinth VII.6, 200, 206, ΙV-16IV19, εικ. 42, πίν. 34, Corinth VII.7, 144-146, 195, ν. 346, εικ. 46, πίν. 51, Corinth XVIII.1, 53-54,
164-165, ν. 97, 475-478, εικ. 17, πίν. 13, 48, Κεγχρεές: Kenchreai IV, 22, GR 51a-b, πίν. 5, Ισθµία:
Anderson Stojanović 1993, 281, ν. 43-44, εικ. 9, πίν. 61.
565
Σχετικά βλέπε σελ. 28, υποσ. 43.
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π.Χ.

566

Πρόκειται για έναν

σχήµα, στο οποίο διατηρήθηκαν

τα βασικά

χαρακτηριστικά του σε όλη την διάρκεια της παραγωγής του, ενώ µικρές
διαφοροποιήσεις στη διακόσµηση των αγγείων και στον τρόπο της κατασκευής τους,
φαίνεται ότι έχουν συνάφεια µε την χρονική περίοδο της παραγωγής τους.567
Στη Σικυώνα κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας περισυλλέχθηκε ένα
ικανός αριθµός οστράκων από αρύβαλλους σε blister were (24), οι οποίο
συµπεριλήφθηκαν στην

κεραµική της πρώιµης ελληνιστικής περιό δο, 568 ενώ η

παρουσία τους στα ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής είναι αραιή.569
Η συγκεκριµένη παρατήρηση έρχεται σε αντιστοιχία µε το υλικό από το
οικόπεδο Πιπεράκη, στο οποίο εντοπίστηκαν µόλις δύο όστρακα χειλέων, τα ο ποία
προέρχονται από αρύβαλλους σε blister ware.570 Ο πηλός τους δεν ταυτίστηκε και το
ενδεχόµενο να αποτελούν εισηγµένα προϊόντα είναι πιθανό. Το ένα εξ αυτών
προήλθε από το πρώτο στρώµα κάτω από το επιφανειακό, στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτη κεραµική. Η αποσπασµατική του διατήρηση δεν
επιτρέπει οποιαδήποτε εικασία αναφορικά µε την χρονολόγησή του και ως εκ τούτου
θα τοποθετηθεί στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής του συγκεκριµένου σχήµατος στη
Κόρινθο. Το δεύτερο αντικείµενο (αρ. κατ. 247) βρίσκει παράλληλα στη Κόρινθο, τα
οποία χρονολογού νται στο β′ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ και στο 300 π.Χ . 571 Το
συγκεκριµένο αγγείο προήλθε από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και
συµπεριλαµβάνει ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
Ως εκ τούτου η ακριβής χρονολόγησή του καθίσταται δύσκολη. Το συγκεκριµένο
αγγείο χρονολογείται βάσει των παραλλήλων του στον 3ο αι. π.Χ.
3.3.4.2 Ατρακτόσχηµα Μυροδοχεία 248-253 Εικ. 49-50
Τα ατρακτόσχηµα µυροδοχεία αποτελούν µία εκ των κατηγοριών των αγγείων,
οι οποίες συναντώνται σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου σε οικιστικά και ταφικά

566

Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 147-148, Corinth VII.6, 200, Corinth VII.7, 145, Corinth XVIII.1, 54.
Σχετικά βλέπε Corinth VII.3, 147-148, Corinth VII.7, 145-146, Corinth XVIII.1, 53-54.
568
Stone (υπό έκδοση, ν. 7, εικ. 120).
569
James (υπό έκδοση).
570
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι το υλικό ήταν εξαιρετικά αποσπασµατικό και το ενδεχόµενο της
µεγαλύτερης παρουσίας τους στο υλικό και της αδυναµίας της αναγνώρισή τους είναι πιθανό.
571
Corinth VII.3, 146-148, ν. 775, πίν. 35, 64 (300 π.Χ), Corinth VII.7, 144-146, 195, ν. 346, εικ. 46,
πίν. 41 (β´τέταρτο 3ου αι. π.Χ).
567
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σύνολα572 της ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.573 Πρόκειται για αγγεία,
στα οποία αποθηκεύονταν υγρά ή στερε ά προϊόντα, ίσως αρωµατικά έλαια,

574

ή

άλλης φύσεως υλικά, όπως σπόροι µπαχαρικών και βοτάνων575 ή και θυµίαµα.576
Το βασικό σχήµα αυτών των αγγείων χαρακτηρίζεται από το πόδι µε
συµπαγές ή κενό στέλεχος577 και επίπεδη επιφάνεια έδρασης , τ ο βολβό σχηµο σώµα
και το µακρύ κυλινδρικό λαιµό, ο οποίος καταλήγει σε έξω νεύον χείλος. Κατά την
διάρκεια της παραγωγής τους παρήχθησαν αγγεία µε διαφοροποιήσεις στα δοµικά
χαρακτηριστικά τους, οι
συνάφεια,

578

οποίες φαίνεται να έχουν γεωγραφική και χρονική

ενώ η κυρίαρχη τά ση της µορφολογικής εξέλιξης του σχήµατος κατά

την διάρκεια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ είναι η αύξηση του ύψους και της
ραδινότητάς τους.579
Μεταξύ των θέσεων που έχουν εντοπιστεί ατρακτόσχηµα µυροδοχεία
συµπεριλαµβάνεται και η Σικυώνα. Κατά την διάρκεια της έρευνας επιφανείας
περισυλλέχθηκαν συνολικά 140 όστρακα ατρακτόσχηµων µυροδοχείων και βάσει
των παραλλήλων τους αυτά τοποθετούνται στη µέση και ύστερη ελληνιστική
περίοδο.580 Ατρακτόσχηµα µυροδοχεία ήλθαν στο φως και στο οικόπεδο Χιονίδη, τα
οποία έχουν λάβει αντίστοιχη χρονολόγηση ,581 ενώ το σχήµα δεν αντιπροσωπεύεται
επαρκώς στα υπόλοιπα ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής, τα οποία µελετήθηκαν
στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας του πλατώµατος.582
572

Η χρήση τους ως κτερίσµατα, εγείρει προβληµατισµούς για το αν κάποια εξ αυτών
κατασκευάζονταν εξ αρχής για αυτό τον σκοπό ή πρόκειται για αγγεία σε δεύτερη χρήση Το
συγκεκριµένο ζήτηµα συζητείται εκτενώς από την Anderson Stojanović, η οποία λαµβάνει υπόψη της
µία σειρά παραµέτρων που αφορούν κυρίως τον όγκο της περιεκτικότητας των αγγείων και τα
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Σχετικά βλέπε Anderson Stojanović 1987, 116-122.
573
Για εκτενή παρουσίαση του σχήµατος και βιβλιογραφική αναφορά των θέσεων εντοπισµού τους
βλέπε Anderson Stojanović 1987, 105-122 και Agora XXXIII, 137-160.
574
Η συγκεκριµένη κατηγορία αγγείων έχει συνδεθεί µε την αρωµατοποιία και το εµπόριο των
αρωµατικών ελαίων. Σχετικά βλέπε Anderson Stojanović 1987, 115 και Agora XXXIII, 137, υποσ. 23.
575
Σχετικά βλέπε Χατζηδάκης 2000, 122-123.
576
Σχετικά βλέπε Anderson Stojanović 1987, 116, Agora XXXIII, 137-138.
577
Σύµφωνα µε τη Rotroff αυτή η διαφοροποίηση σχετίζεται µε το χρονικό πλαίσιο της παραγωγής
των αγγείων. Βάσει των ευρηµάτων από την Αγορά των Αθηνών, το συµπαγές στέλεχος προσεγγίζεται
ως χαρακτηριστικό του 2ου αι. π.Χ και εξής, αν και αυτή η τάση ξεκινά να εµφανίζεται στα τέλη του
3ου αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 153.
578
Σχετικά βλέπε Anderson Stojanović 1987, 106-114.
579
Σχετικά βλέπε Agora XXXIII, 150-157.
580
Stone (υπό έκδοση, ν. 13, εικ. 120). Από το σύνολο των 140 οστράκων, τα 32 ανήκουν σε αγγεία,
των οποίων ο πηλός δεν ταυτίστηκε, 30 σε τοπικά αγγεία και 78 σε αγγεία κατασκευασµένα από πηλό
διαφόρων, ίσως, προελεύσεων µε ροζ – πορτοκαλί απόχρωση στον πυρήνα και γκρι επιφάνεια,
αντίστοιχο αυτού που αποκαλείται στη βιβλιογραφία ″αποµίµηση κυπριακού″ (imitation Cypriot). Για
τον πηλό αυτό και τις πιθανές εκδοχές προελεύσεως του βλέπε Agora XXXIII, 140-149 και Corinth
VII.7, 146, υποσ. 110.
581
Λυκούδη 2013, 85-86, ν. 32-35, εικ. 9, 43-44, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 24-26, εικ. 54).
582
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση).
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Στο υλικό που µελετήθηκε από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν 30
όστρακα ατρακτόσχηµων µυροδοχείων. Από αυτά τα 25 είναι όστρακα από το πόδι
των αγγείων, τέσσερα συνιστούν τµήµατα λαιµών και ένα είναι όστρακο χείλους.
Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βάσεων (συνολικά 25 ό στρακα σώζουν τµήµα
του κατώτερου τµήµατος της βάσης), δύο προέρχονται από µυροδοχεία στον τύπο 2 ή
3 (αρ. κατ. 248) της ταξινόµησης της Rotroff, δύο στον τύπο 4, έξι στον τύπο 5 (αρ.
κατ. 249) και 10 προέρχονται από µυροδοχεία στον τύπο 6 (αρ. κατ. 250-252).583 Τα
περισσότερα εξ αυτών είναι κατασκευασµένα µε τοπικό γκρι πηλό σε αποχρώσεις του
πράσινου και του καφέ, ενώ τρία όστρακα, εκ των οποίων τα δύο πιθανώς
συνανήκουν (αρ. κατ. 251-252) προέρχονται από µυροδοχεία κατασκευασµένα µε
πηλό ερυθρής απόχρωσης. Σ ’ έ ναν ικανό αριθµό αντικειµένων η απόχρωση του
πυρήνα είναι ερυθρή και η επιφάνεια γκρι σε αντιστοιχία µε τον πηλό των
µυροδοχείων, ο οποίος στη βιβλιογραφία αποκαλείται ″αποµίµηση κυπριακού.″584 Σε
αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για µυροδοχεία τοπικής κατασκευ ής, 585 τα οποία,
πιθανώς, µιµούνται αυτόν τον πηλό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν αντίστοιχη όψη
µε τα τοπικά blister ware αγγεία. 586 Τα µυροδοχεία προήλθαν από το µεγαλύτερο
µέρος των στρωµάτων του ανεσκαµµένου χώρου, τα οποία χρονολογούνται στον 2ο
αι. µ.Χ και συµπεριλαµβάνουν ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη το υλικό από την επιφανειακή έρευνα και το οικόπεδο
Χιονίδη, αλλά και τα πλησιέστερα παράλληλά τους από την Αττική αυτά
τοποθετούνται χρονικά µεταξύ της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου µε
εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόµενο της συνέχισης της παραγωγής και της χρήσης τους
κατά τη πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το
αντικείµενο του καταλόγου 253. Πρόκειται για όστρακο βάσης από ατρακτόσχηµο
µυροδοχείο, το οποίο είναι κατασκευασµένο µε πηλό πορτοκαλέρυθρης απόχρωσης,
ενώ η επιφάνεια του αγγείου έχει ροζ απόχρωση και µελανή βαφή. Στην επιφάνεια
έδρασης του συγκεκριµένου αγγείου είναι επικολληµένο τµήµα ά λλου αντικειµένου

583

Για την κατηγοριοποίηση των µυροδοχείων από την Αγορά των Αθηνών βλέπε Agora XXXIII, 150152.
584
Σχετικά βλέπε υποσ. 580.
585
Οι δύο βάσει στις οποίες το στέλεχος του ποδιού είναι κενό εσωτερικά είναι κατασκευασµένες µε
αυτόν τον τρόπο. Ο πυρήνας είναι ερυθρός και η επιφάνεια γκρι. Στη µία περίπτωση ο πηλός
καταγράφηκε ως πιθανώς τοπικός, ενώ στην περίπτωση του αντικειµένου του καταλόγου (αρ. κατ.
248), ο πηλός οπτικά πλησιάζει τον τοπικό πηλό, αλλά αυτός παραµένει αταύτιστος.
586
Αυτές οι δύο τεχνικές κατασκευής των αγγείων δεν είναι ασύνδετες µεταξύ τους και αρκετοί
βασίζονται σε αυτή την ο µοιότητα για την υποστήριξη της προέλευσης των µυροδοχείων από πηλό
που µιµείται τον κυπριακό. Για βιβλιογραφία επί του ζητήµατος βλέπε υποσ. 580.
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από αντίστοιχο πηλό και διακόσµηση, το οποίο, ως φαίνεται, επικολλήθηκε κατά την
όπτηση τους. Δεδοµένης της απουσίας παραδειγµάτων, τα οποία έχουν οποιοδήποτε
στέλεχος ή άλλο δοµικό στοιχείο στην επιφάνεια έδρασής τους, το συγκεκριµένο
αγγείο καταγράφηκε ως απόρριµµα. Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται η υπόθεση της
ύπαρξης τοπικής παραγωγής µυροδοχείων κατασκευασµένων µε ραφιναρισµένο
πορτοκαλέρυθρο πηλό, τα οποία έχουν ροζ απόχρωση στην επιφάνεια τους και
φέρουν βαφή. Η συγκεκριµένη βάση βρίσκει παράλληλο, ως προς το σχήµα και όχι
ως προς τον πηλό, σε ατρακτόσχηµο µυροδοχείο από την Αττική, το οποίο έχει
εντοπιστεί σε σύνολο που χρονολογείται µεταξύ του 110 και του 50 π.Χ.587 Το αγγείο
προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτο υλικό. Λαµβάνοντας υπόψη την συνολική εικόνα
της κεραµικής παραγωγής στη Σικυώνα, όπως έχει σκιαγραφηθεί µέσα από την
έρευνα επιφανείας και την µελέτη των ανεσκαµµένων συνόλων στο πλάτωµα, αλλά
και την παρουσία άλλων µυροδοχείων τοπικής παραγωγής στο εν λόγω πλαίσιο,
αυτός ο τύπος θεωρείται τµήµα της τοπικής παραγωγής της µέσης και ύστερης
ελληνιστικής περιόδου, δηλαδή του 2ου και 1ου αι. π.Χ.
3.3.5 Μικύλλα Αγγεία 254-257 Εικ. 50
Τα µικύλλα αγγεία αποτελούν τµήµα της κεραµικής παραγωγής των
ελληνιστικών χρόνων που άπτεται σε µεγάλο βαθµό των πρακτικών µε θρησκευτικό
και τελετουργικό χαρακτήρα των κοινωνιών αυτής της περιόδου. Τα αγγεία αυτά σε
µεγάλο βαθµό εντοπίζονται σε σύνολα µε δηµόσιο χαρακτήρα, ως επί το πλείστον
θρησκευτικό, 588 αλλά δεν απουσιάζουν από οικιακά σύνολα , λαµβάνοντα ς άλλη
διάσταση ως προς την ιδιότητά τους .589 Ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της απόθεσης
που εντοπίζονται και του σκοπού που εξυπηρετούσαν, σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά
δεδοµένα, πρόκειται για πρακτική, η οποία δεν είχε εφαρµογή σε όλη την διάρκεια
της ελληνιστικής περιόδου, καθώς µικύλλα αγγεία εντοπίζονται τόσο στην Αττική,
όσο και στην Κόρινθο σε σύνολα που χρονολογούνται έως και το α′ τέταρτο του 2ου
587

Agora XXXIII, 160, 299, ν. 523, εικ. 68, πίν. 57 (context: 110-50 π.Χ µε δύο όστρακα της ρωµαϊκής
περιόδου). Ο παραλληλισµός γίνεται βάση του περιγράµµατος της βάσης. Δεδοµένης της απουσίας του
υπόλοιπου τµήµατος αυτός είναι ενδεικτικός.
588
Στη Κόρινθο ο µεγαλύτερος αριθµός µικύλλων αγγείων έχει προέλθει από το Νότιο Νεκροταφείο,
από το Τετράγωνο του Κεραµέα κα ι από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης. Σχετικά βλέπε Corinth
VII.7, 147, υποσ. 114.
589
Η Rotroff προσεγγίζει τα µικύλλα αγγεία από την Αγορά των Αθηνών είτε ως αναθήµατα, είτε ως
παιχνίδια και προβάλλει ως στοιχείο διάκρισής τους τον χαρακτήρα των αποθέσεων στις οποίες
εντοπίστηκαν. Agora XXIX, 203.
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αι. π.Χ. 590 Αυτά αντιγράφουν αγγεία κανονικών διαστάσεων , τα οποία ανήκουν και
στις τρεις βασικές κατηγορίες (χονδροειδή αγγεία, µαγειρικά σκεύη, επιτραπέζια
κεραµική), 591 ενώ η ποικιλία των σχηµάτων που παράγονται σε µικρή κλίµακα
ερµηνεύεται ως προϊόν της κατασκευής τους στα εργαστήρια που παρήγαγαν αγγεία
στο βασικό µέγεθος.592
Στη Σικυώνα έχει εντοπιστεί ένας µικρός αριθµός µικύλλων αγγείων, τα οποία
είναι τοπικής παραγωγής και ως εκ τούτου δηλωτικά της παραγωγής της
συγκεκριµένη κατηγορίας στο πλάτωµα. Αυτά χρονολογήθηκαν µεταξύ του τέλους
του 4ου αι. και των αρχών του 3ου αι. π.Χ, ενώ κάποια εντοπίστηκαν µαζί µε ειδώλια
τοπικής παραγωγής, υποδηλώντας την χρήση τους σε δραστηριότητες µε
τελετουργικό χαρακτήρα.593
Στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν τέσσερα µικύλλα αντικείµενα, τα
οποία αντιστοιχούν σε επιτραπέζια σκεύη (σκύφος / αρ. κατ. 254), σε αντικείµενα της
γυναικείας σκευής (πυξίδα / αρ. κατ. 255) και µαγειρικά σκεύη (λοπάδιο / αρ. κατ.
257), ενώ εντοπίστηκε και ένα πώµα (αρ. κατ. 256). Όλα προήλθαν από στρώµατα µε
ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου και βάσει των
παραπάνω ανασκαφικών δεδοµένων και των δεδοµένων από άλλες θέσεις
εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής των µικύλλων αγγείων κατά την
ελληνιστική περίοδο και χρονολογούνται στη πρώιµη και µέση φάση της . Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείµενο 257 του καταλόγου, το οποίο συνιστά
λοπάδιο και είναι από πηλό αντίστοιχο των τοπικών αγγείων σε blister ware. Τα
λοπάδια στη βιβλιογραφία είναι συνδεδεµένα µε τελετουργικές πυρές.594 Η υπόθεση
αυτή σε πρώτη ανάγνωση δεν προκύπτει για το αντικείµενο από το οικ όπεδο
Πιπεράκη, διότι β άσει των ευρηµάτων πρόκειται για θέση µε οικιακό χαρακτήρα.
Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας, ότι αυτό προήλθε από στρώµα µε
ανάµεικτο υλικό, το οποίο συνιστά δευτερογενή απόθεση ή καλύτερα στρώµα
απόρριψης υλικού.595 Ως εκ τούτου υφίσταται το ενδεχόµενο το συγκεκριµένο αγγείο

590

Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 203, 375-377, ν. 1362-1378, εικ. 84, πίν. 104 και Corinth VII.7, 147148.
591
Σύµφωνα µε τη µελέτη της S. James σε αποθέσεις µε διαφορετικό χαρακτήρα, συναντώνται
διαφορετικά σχήµατα. Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 148.
592
Σχετικά βλέπε Corinth VII.7, 148-149.
593
James (υπό έκδοση, ν. 13-15, εικ. 2).
594
Σχετικά βλέπε Agora XXIX, ν. 216.
595
Στο ίδιο στρώµα εντοπίστηκε το παράδειγµα του καταλόγου 253, το οποίο συνιστά απόρριµα
µυροδοχείου, ενώ σε βαθύτερα στρώµατα έχουν εντοπιστεί και άλλα απορρίµατα. Σχετικά βλέπε
Παράρτηµα 1.
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να συνδέεται µε την πρακτική της τελετουργικής πυράς, η οποία έχει
πραγµατοποιηθεί σε άλλο σηµείο στο πλάτωµα και σε δεύτερη φάση απορρίφθηκε
στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα το οικόπεδο φερόµενης ιδιοκτησίας Πιπεράκη.
3.3.6 Επιτραπέζια ερυθροβαφής Κεραµική
Η επιτραπέζια ερυθροβαφής κεραµική αποτελεί µία ευρέως διαδεδοµένη
κατηγορία αγγείων, η οποία γνώρισε µεγάλη άνθιση κατά την διάρκεια των
ρωµαϊκών χρόνων. Τα ερυθροβαφή αγγεία παράγονταν σε Ανατολή και Δύση και
αποτέλεσαν αναπόσπαστο κοµµάτι του εµπορίου στο µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης
της Μεσογείου. Η ευρεία διασπορά τους είχε ως αποτέλεσµα την αντιγραφή
σχηµάτων µεταξύ των εργαστηρίων που παρήγαγαν την σ υγκεκριµένη κατηγορία
αγγείων σε Δύση και Ανατολή, 596 αλλά και την µίµηση αυτών των προϊόντων από
τοπικά εργαστήρια επιµέρους θέσεων, συνιστώντας την οικονοµικότερη εκδοχή των
πολυτελών σκευών αυτής της κατηγορίας. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι
κατηγορίες της ερυθροβαφούς κεραµικής που αναγνωρίστηκαν ως επείσακτα αγγεία
στο οικόπεδο Πιπεράκη και οι τοπικές αποµιµήσεις τους.
3.3.6.1 Ανατολική ερυθροβαφής A κεραµική (ESA) 258 – 261 Εικ. 50-51
Η αποκαλούµενη Ανατολική Sigillata Α 597 (Eastern Sigillata A / ESA) 598
αποτελεί την πρωιµότερη και πιο εµπορική εκδοχή της ερυθροβαφούς κεραµικής της
ανατολικής µεσογείου, η οποία γνώρισε µεγάλη διάδοση από τα µέσα του 2ου έως και
τα τέλη του 1ου αι. π.Χ σε Ανατολή και Δύση. Ο συγκεκριµένος τύπος χωρίζεται σε

Από τον 1ο αι. και εξή τα εργαστήρια που παρήγαγαν την ανατολική ερυθροβαφή κεραµική
µιµούνται ιταλικά πρότυπα και αυτό στη βιβλιογραφία προσλαµβάνεται ως στοιχείο εκρωµαϊσµού των
ανατολικών επαρχιών. Σχετικά βλέπε Poblome και Zele 2002, 280-281.
597
Ο συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Crowfoot και Kenyon στην
δηµοσίευση του υλικού από τη Σαµάρεια στο Ισραήλ και έκτοτε χρησιµοποιήθηκε από τους
υπόλοιπους µελετητές. Προηγουµένως χρησιµοποιούνταν ο όρος ″Περγαµηνή,″ εξαιτίας της
υπόθεσης, ότι ο συγκεκριµένος τύπος κεραµικής παραγόταν στη Πέργαµο. Σχετικά βλέπε Agora
XXXII, 13 και ειδικότερα για βιβλιογραφία αναφορικά µε την ιστορία της ονοµατολογίας της
ανατολικής ερυθοβαφούς κεραµικής υποσ. 3.
598
Στο εξής θα χρησιµοποιείται η σύντµηση του όρου: ESA.
596
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δύο φάσεις 599 και στη πρωιµότερη εκδοχή του τα αγγεία έχουν συχνά µελανή
επιφάνεια, συνιστώντας τµήµα της µεταβατικής περιόδου από την µελαµβαφή
κεραµική της ανατολής στην ερυθροβαφή.600 Ο πηλός της συγκεκριµένης κατηγορίας
έχει απόχρωση ανοικτού καστανού, είναι λεπτόκοκκος και σκληρός, ενώ απουσιάζει
από αυτόν η µίκα, η οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των αγγείων της
ανατολικής sigillata Β.601 Μεταξύ των ESA αγγείων συµπεριλαµβάνονται ανοικτ ού
τύπου σχήµατα, όπως πινάκια και ηµισφαιρικά κύπελλα, ενώ σπανιότερα είναι τα
αγγεία κλειστού τύπου, όπως οι πρόχοι ή οι λάγηνοι.602 Η βαφή των αγγείων αυτών
στη πρωιµότερη φάση της παραγωγής τους είναι παχιά µε βαθιά ερυθρή απόχρωση,
ενώ από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ και εξής είναι πιο αραιή και συχνά εξίτηλη.603 Συχνά
τα αγγεία αυτά διακοσµούνται στον πυθµένα µε ο µόκεντρους εγχάρακτους
δακτυλίους ή εµπίεστα µοτίβα (ρόδακας, ανθέµια ή φύλλα), τα οποία περιβάλλονται
από εγχάρακτα γραµµίδια (roulettig). Από το ρεπερτόριο της κεραµικής παραγωγής
δεν απουσιάζουν τα κύπελλα µε ανάγλυφη διακόσµηση, ενώ συχνά τα αγγεία φέρουν
την σφραγίδα του κατασκευαστή. 604 Η σταθερή ποιότητα του πηλού και η έντονη
τυποποίηση των σχηµάτων αυτής της κατηγορίας οδήγησε αρκετούς από τους
µελετητές στην υιοθέτηση της άποψης, ότι αυτά κατασκευάζονταν µε µήτρα.605
Μία

σειρά

µελετών

συµπεριλαµβανοµένων

αρχαιοµετρικών

ερευνών 606 έχουν πραγµατοποιηθε ί µε στόχο τον εντοπισµό του αρχικού τόπου
προελεύσεως των συγκεκριµένων αγγείων και µεταξύ άλλων έχει προταθεί η
ευρύτερη περιοχή της Συροπαλαιστίνης, η Κύπρος και η Φοινίκη. Πιθανότερη είναι η
Η πρώτη φάση των ESA αγγείων ξεκινά στο β′ µισό του 2ου αι. π.Χ και συµπεριλαµβάνει αγγεία, ως
επί το πλείστον πινάκια και κύπελλα, τα οποία ακολουθούν την ελληνιστική παράδοση. Η δεύτερη
φάση, η οποία σ’ ένα βαθµό επικαλύπτεται µε την πρώτη (ξεκινά στα τέλη του 2ου αι. π .Χ)
συµπεριλαµβάνει αγγεία που παρουσιάζουν νεωτερικά στοιχεία, ενώ κατά την διάρκεια της
αυτοκρατορικής περιόδου εµφανίζονται σχήµατα, τα οποία έχουν έντονες επιρροές από τη Δύση.
Σχετικά βλέπε Hayes 2001, 145, Lund 2005, 234-235, Agora XXXII, 16.
600
Σχετικά βλέπε Hayes 2000, 287-288 και Agora XXXII, 14.
601
Αναλυτικά βλέπε Agora XXXII, 14-15, πίν. 1
602
Ο Hayes στην δηµοσίευση της ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής από το Πέργαµο ταξινόµησε
τα ESA αγγεία σε 117 κατηγορίες, ενώ διαµόρφωσε και ακό µη µία µε σπάνιους τύπους. Η
συγκεκριµένη δηµοσίευση αποτελεί µέχρι σήµ ερα τον βασικό οδηγό για την ταύτιση και την
χρονολόγηση των εν λόγω αγγείων. Σχετικά βλέπε Atlante II, 9-49, πίν. I-XI. Στη παρούσα εργασία
υιοθετήθηκε αυτή η τυπολογία και ως εκ τούτου οι τύποι που αναφέρονται αντιστοιχούν στην
συγκεκριµένη δηµοσίευση.
603
Η τεχνική που χρησιµοποιείται για τον χρωµατισµό των αγγείων στην δεύτερη φάση της
παραγωγής των αγγείων κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους είναι αυτή της διπλής ε µβάπτισης στο
διάλυµα του χρώµατος, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση συχνά στην επιφάνεια του αγγείου
µίας λωρίδας µε παχύτερο βαθύ χρώµα (double-dipping streak). Σχετικά βλέπε Agora V, 6, Agora
XXXII, 14.
604
Αναλυτικά βλέπε Agora XXXII, 16-17.
605
Hayes 2001, 146.
606
Σχετικά βλέπε Lund 2005, 235-237, Lund, Malfitana και Poblome, 2006, 495-496.
599
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εκδοχή της Βόρειας Συρίας και της κοιλάδας του ποταµού Ορόντη, ενώ ν εότερες
έρευνες συνδέουν τα ESA αγγεία µε τον κόλπο της Ισσού και τα rhosica vasa που
αναφέρονται από τον Κικέρωνα.607 Η διασπορά αυτών των αγγείων ήδη από τα µέσα
του 2ου αι. π.Χ ήταν µεγάλη 608 και πιθανώς αυτή ώθησε σ την παραγωγή της
ερυθροβαφούς κεραµικής σε επιµέρους µικρά κέντρα της ανατολικής µεσογείου.609
Η ανατολική ερυθροβαφής Α κεραµική αποτέλεσε τµήµα της επιτραπέζιας
κεραµικής της ΒΑ Πελοποννήσου,

610

στην οποία το µεγαλύτερο ποσοστό των

εισαγωγών παρατηρείται στους αυτοκρατορικούς χρόνους. 611 Στη Σικυώνα ευρήµατα
ESA αγγείων έχουν έλθει στο φως εντός του πλαισίου της επιφανειακής έρευνας που
πραγµατοποιήθηκε στο πλάτωµα της

Σικυώνας, 612 αλλά και στα ανεσκαµµένα

σύνολα της περιοχής.613
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν τέσσερα όστρακα ESA αγγείων, τα
οποία σε µεγάλο βαθµό συνάδουν µε τα ευρήµατα των υπολοίπων συνόλων και
συνιστούν τύπους και των δύο φάσεων της παραγωγής τους. Μεταξύ αυτών
συµπεριλαµβάνονται ένα όστρακο από πινάκιο στον τύπο 3 από το Atlante II (αρ. κατ.
258) , το οποίο φέρει διακόσµηση στον πυθµένα µε εγχάρακτα γραµµίδια σε κυκλική
διάταξη (rouletting). Το συγκεκριµένο αγγείο είναι σαφώς εισηγµένο. Ο πηλός του

607

Lund 2005, 237-238, Lund, Malfitana και Poblome 2008, 497-504.
Στο αρχικό στάδιο της παραγωγής τους τα συγκεκριµένα αγγεία ήταν διαδεδοµένα κυρίως στην
συρό-παλαιστινιακή ακτή και στην νησιωτική Ελλάδα, ενώ από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα της ανατολικής και κεντρικής λεκάνης της Μεσογείου. Σχετικά βλέπε Malfitana 2002,
139-151, Lund 2005, 240-242 και Agora XXXII, 18.
609
Poblome 2008, 81.
610
Ενδεικτικά βλέπε Κόρινθος: Slane 1980, 143-145, ν. 17-24, εικ. 3, πίν. 28, Slane 1986, ν. 277-278,
ν. 2-6, εικ. 2, πίν. 61, Corinth XVIII.2, 47-48, ν. 89-91, εικ. 5, πίν. 8. Άργος: Abadie Reynal 2007, 6890, ν. 100-135, πιν. 18-21, 100.1-135.1.
611
Στις Κεγχρέες και την Ισθµία τα παραδείγµατα της ανατολικής ερυθοβαφούς κεραµικής Α
χρονολογούνται στον 1ο αι. µ.Χ. Σχετικά βλέπε Kenchreai IV, 53 και Marty Peppers 1979, 39-42.
Eξαίρεση αποτελούν η Κόρινθος και το Άργος, περιοχές στις οποίες οι εισαγωγές είχαν ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα. Σχετικά βλέπε υποσ. 608.
612
Στο υλικό του ύστερου 2ου και 1ου αι. π.Χ συµπεριλαµβάνονται ηµισφαιρικά κύπελλα στον τύπο 22a
(4 παραδείγµατα), πινάκια µε ανεστραµµένο χείλος στον τύπο 2-4 (17 παραδείγµατα), και ένα µικρό
πινάκιο µε ανεστραµµένο τοίχωµα, στον τύπο 5a. Stone (υπό έκδοση, ν. 1-3, εικ. 122). Στο υλικό της
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 2ος αι. µ.Χ) η ESA κεραµική συνιστά το 6% του
συνόλου των εισηγµένων επιτραπέζιων αγγείων και σε αυτή συµπεριλαµβάνονται πινάκια στον τύπο
28, 36, 53, 66 του Atlante II. Σχετικά βλέπε Maher (υπό έκδοση).
613
Στα οικόπεδα Θανόπουλου, Τσούλφα και Σιδηρόπουλου εντοπίστηκε ESA κεραµική σε σύνολα
που χρονολογούνται κυρίως στον 1ο αι. µ.Χ, ενώ κάποια προήλθαν από µεταγενέστερα στρώµατα.
Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται πινάκια στον τύπο 3 και ηµισφαιρικά κύπελλα στον τύπο 22 από
το Atlante II. (Stone, υπό έκδοση, ν. 32, 36, 103, εικ. 4, 23, 30). Στο οικόπεδο Χιονίδη εντοπίστηκε ένα
θραύσµα πινακίου στον τύπο 9. Λυκούδη 2013, 102-103, ν. 64, εικ. 49-50, Lykoudi (υπό έκδοση, ν.
63, εικ. 63).
608
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διαφέρει από τον βασικό λεπτόκοκκο πηλό µε ανοικτή καστανή απόχρωση 614 και
φαίνεται, ότι προέρχεται από αγγείο της πρώιµης φάσης της παραγωγής του σχήµατος,
όπως υποδηλώνεται και από τον τύπο του. Το συγκεκριµένο αγγείο προήλθε από τον
αποθέτη και θα χρονολογηθεί στον 1ο αι. π.Χ, λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό
πλαίσιο της εισαγωγής της ερυθροβαφούς κεραµικής στο πλάτωµα και εν γένει στη
ΒΑ Πελοπόννησο. Τα υπόλοιπα αγγεία είναι ένα µικρό πινάκιο στον τύπο 12 από το
Atlante II (αρ. κατ. 259), το οποίο χρονολογείται βάσει των παραλλήλων του µεταξύ
του β′ µισού του 1ου π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, ένα κύπελλο στον τύπο 22Β (αρ. κατ.
260), το οποίο προήλθε από στρώµα του 2ου αι.µ.Χ και χρονολογήθηκε µεταξύ του β′
µισού του 1ου αι. π.Χ και του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ, βάσει των παραλλήλων του, ενώ
εντοπίστηκε και ένα όστρακο χείλους από πινάκιο ή κύπελλο που ταξινοµείται στους
σπάνιους τύπους του Hayes (αρ. κατ. 261). 615 Το συγκεκρι µένο όστρακο προήλθε
από στρώµα του 2ου αι. µ.Χ και χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ βάσει των παραλλήλων
του, ωστόσο η πιθανότερη εκδοχή είναι να ανήκει στο β′ µισό του 1ου αι. π.Χ.
3.3.6.2 Ερυθροβαφής Κεραµική της Περγάµου 262 Εικ. 51
Υπό αυτό τον όρο στη βιβλιογραφία ταξινοµείται η ερυθροβαφής κεραµική
που παρήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Περγάµου και πρώτος την αναγνώρισε ο
Loeschke σε ανεσκαµµένα σύνολα της σύγχρονης θέσης Çandarli.616 Η συγκεκριµένη
κατηγορία αγγείων παρήχθη για περίπου τέσσερεις αιώνες από τον ύστερο 2ο αι. /
πρώιµο 1ο αι. π.Χ έως το 300 µ.Χ. Δ ιακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, µία πρώιµη
στην οποία συµπεριλαµβάνεται υλικό από τη Πέργαµο και η πρώιµη φάση της
ερυθροβαφούς κεραµικής Çandarli και µία δεύτερη, η οποία συνιστά την ύστερη
φάση της κεραµικής Çandarli. 617 Και οι δύο κατηγορίες απέδωσαν υλικό , το οποίο
διακρίνεται από την καθαρότητα του πηλού και την παρουσία χρυσής µίκας, η οποία
είναι ε µφανής ακόµη και στην επιφάνεια των αγγείων, αποτελώντας τον κυριότερο
οδηγό για την ταύτισή τους.618 Σε όλη την διάρκεια της παραγωγής του παρήχθη µία
σειρά σχηµάτων, ως επί το πλείστον πινάκια και κύπελλα, τα οποία σε µεγάλο βαθµό

614

Για αναλυτική παρουσίαση των αποχρώσεων του πηλού και της βαφής βλέπε Agora XXXII,15, πίν.

1
615

Atlante II, 47-48, τύπος a ή c, πίν. ΧΙ.
Loeschcke 1912.
617
Γενικά και για τις δύο υποκατηγορίες βλέπε Agora XXXII, 49-52.
618
Οι δύο κατηγορίες γενικά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την όψη του πηλού και της
βαφής. Σχετικά βλέπε Loeschcke 1912, 350-352, Agora XXXII, 50.
616
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µιµούνται τα σχήµατα της ιταλικής sigillata. Γνώρισαν µεγάλη εµπορική επιτυχία και
συναντώνται στο µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης της Μεσογείου.619
Στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκε ένα όστρακο χείλους από πινάκιο (αρ.
κατ. 262), το οποίο εµπίπτει στην πρώιµη φάση της εν λόγω κατηγορίας και βάσει
παραλλήλου από την Αγορά των Αθηνών χρονολογείται στον ύστερο 1ο αι. π.Χ.620
3.3.6.3 Τοπικές Αποµιµήσεις Ερυθροβαφούς Κεραµικής 263-283 Εικ. 51-54
Στο υλικό που µελετήθηκε αναγνωρίστηκαν ερυθροβαφή αγγεία, στην
συντριπτική τους πλειοψηφία πινάκια και κύπελλα, τα οποία συνιστούν τοπικές
αποµιµήσεις ερυθροβαφούς κεραµικής από την Ανατολή και την Ιταλία.

621

Τα

περισσότερα εξ αυτών µιµούνται σχήµατα που εµπίπτουν στο χρονικό πλαίσιο
µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και διαπιστώνεται χρονολογική και
τυπολογική συνάφεια µε τα ευρήµατα των ανασκαφικών δεδοµένων των υπολοίπων
συνόλων από το πλά τωµα που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρού σας εργασίας .622
Όπως προκύπτει από το σύνολο της έρευνας τ ο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη
είναι προϊόν και ταυτόχρονα δηλωτικό του χαρακτήρα της τοπικής κεραµικής
παραγωγής των αυτοκρατορικών χρόνων, στην οποία παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό
τυποποίηση στη επιλογή των σχηµάτων.

623

Τα κεραµικά εργαστήρια παράγουν

συγκεκριµένα σχήµατα, τα οποία µιµούνται όχι µόνο τα τυπολογικά χαρακτηριστικά

619

Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 49.
Agora XXXII, 50-51, 196-197, ν. 757, εικ. 23
621
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι µέχρι σήµερα δεν έχει έλθει στο φως οποιοδήποτε απόρριµµα
ερυθροβαφούς αγγείου αντίστοιχου της Ανατολικής ή της Ιταλικής siggilata στο πλατωµα της
Σικυώνας, το οποίο θα στοιχειοθετούσε την ύπαρξη τοπικής παραγωγής αυτού του τύπου. Στη
παρούσα εργασία τα αγγεία ταυτίζονται ως τοπικά βάσει της µακροσκοπικής ανάλυσης του πηλού ,
από την οποία προκύπτουν ο µοιότητες ως προς τη σύσταση και τη ποιότητα µε τον τοπικό πηλό.
Ωστόσο, θα πρέπει να έχουµε κατά νου , ότι µε τον όρο ″τοπικό″ θα πρέπει να συµπεριληφθεί το
ευρύτερο τ µήµα της Κορινθίας ή της ΒΑ Πελοποννήσου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο της
παραγωγής αυτού του τύπου αγγείων στη Σικυώνα.
622
Σχετικά βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 191, 205, εικ. 36-37), James (υπό έκδοση, ν. 32-35,
εικ. 3), Λυκούδη 2013, ν. 69-70, εικ. 20, 51), Likoudi (υπό έκδοση, ν. 68-69, εικ. 59). Τα ευρήµατα
από το οικόπεδο Χιονίδη συνιστούν κορινθιακές αποµ ιµήσεις. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση
παρατηρείται συνάφεια ως προς το σχήµα των αγγείων.
623
Η επιλογή εισαγωγής και παραγωγής συγκεκριµένων σχηµάτων που ανήκουν σε διαφορετικά
κέντρα παραγωγής µπορεί να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως και να αποτελέσει οδηγό για την
αποσαφήνιση του χαρακτήρα της εµπορικής δραστηριότητας στη Σικυώνα. Σχετικά µε τον χαρακτήρα
της ε µπορικής δράσης στη Σικυώνα, όπως προκύπτει από τα εισηγµένα ερυθροβαφή αγγεία βλέπε
Maher (υπό έκδοση). Από το υλικό που συµπεριλήφθηκε στην παρούσα εργασία γίνεται σαφές, ότι η
εµπορική δραστηριότητα της Σικυώνας ήταν στραµµένη ταυτοχρόνως προς Ανατολάς και Δυσµάς είτε
αυτή ασκούνταν απευθείας από και προς τη Σικυώνα, είτε µέσω άλλων εµπορικών σταθµών στην
ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας ή της ΒΑ Πελοποννήσου εν γένει.
620
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των πρωτοτύπων, αλλά επιχειρούν να προσεγγίσουν την όψη και την ποιότητα του
πηλού.
Μεταξύ των αγγείων που αναγνωρίστηκαν στο υλικό συµπεριλαµβάνονται
πινάκια τα οποία µιµούνται τύπους της ESA κεραµικής και κυρίως τον τύπο 2-4 του
Hayes (αρ. κατ. 263-267).624
Ένα πινάκιο µιµείται τον τύπο 28 (αρ. κατ. 268).625 Τα αγγεία προήλθαν από
στρώµατα που χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ ή και αργότερα και εντάσσονται στο
γενικό πλαίσιο της τοπικής παραγωγής της εν λόγω κατηγορίας, η οποία καλύπτει
χρονικά το φάσµα µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Μεταξύ των
αγγείων που µιµούνται την ESA κεραµική αναγνωρίστηκε ένα όστρακο χείλους από
λάγηνο (αρ. κατ. 269), ο οποίος πλησιάζει (δεν αντιγράφει πιστά) τον τύπο 102 του
Hayes που χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ.626 Το συγκεκριµένο όστρακο προήλθε από
στρώµα του 2ου αι. µ.Χ και ως εκ τούτου το αγγείο θα χρονολογηθεί ″χαµηλά″ στον
ύστερο 1ο αι. π.Χ. Ένα ερυθροβαφές κύπελλο µε εχινοειδές τοίχωµα (αρ. κατ. 270)
πλησιάζει τον τύπο 20 του Hayes, 627 ο οποίος ανήκει στην πρώτη φάση της
παραγωγής των αγγείων αυτής της κατηγορίας, τα οποία ακολουθούν την
ελληνιστική παράδοση. Το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη διαφοροποιείται από το
πρωτότυπο, καθώς στο άνω τµήµα του χείλους υφίσταται µία αυλάκωση. Το αγγείο
προσεγγίζεται ως παραλλαγή του συγκεκριµένου τύπου και εξαιτίας αυτού
συµπεριλήφθηκε σε αυτή την κατηγορία .628 Ωστόσο, το ενδεχόµενο να προέρχεται
από άλλο σχήµα είναι πιθανό .629 Το αγγείο , προήλθε από επιφανειακό στρώ µα και
εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της τοπικής ερυθροβαφούς παραγωγής. Αυτό

624

Atlante II, 14-16, τύπος 2-4, πίν. Ι.
Atlante II, 27, τύπος 28, πίν. IV. Το προφίλ του χείλους βρίσκει παράλληλο σε πινάκιο της γκρίζας
κεραµικής από την Αγορά των Αθηνών το οποίο, πιθανώς, µιµείται αυτόν τον τύπο και χρονολογείται
στον ύστερο 1ο αι. π .Χ. Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 60-62, 215, ν. 930, εικ. 30. Η παραγωγή
σχηµάτων της ερυθοβαφούς κεραµικής µε γκρι λεπτό πηλό είναι ένα σύνηθες φαινόµενο. Σ χετικά
βλέπε υποκ. 3.3.7.1, σελ. 167.
626
Atlante II, 43, τύπος 102, πίν. VI.
627
Atlante II, 23-23, τύπος 20, πίν. ΙΙΙ.
628
Αντίστοιχο σχήµα έχει εντοπιστεί στην Κόρινθο σε σύνολο που χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ. Το
συγκεκριµένο αγγείο δεν φέρει αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους και συνιστά ερυθροβαφές αγγείο
κορινθιακής παραγωγής. Η Slane το έχει συµπεριλάβει στην εν λόγω κατηγορία, αλλά δεν το
παραλληλίζει µε τον τύπο 5 του Hayes. Σχετικά βλέπε Slane 1986, 289, ν. 69, εικ. 12.
629
Το συγκεκριµένο χείλος µοιάζει µε παραδείγµατα διηθητήρων από την Αγορά των Αθηνών και την
Κόρινθο και το ενδεχόµενο να προέρχεται από τέτοιο αγγείο είναι πιθανό, αν και δεν έχει αποδειχτεί η
τοπική παραγωγή του σχήµατος. Σχετικά µε το συγκεκριµένο σχήµα από την αγορά των Αθηνών
βλέπε Agora XXIX, 180-182 και για παράδειγµα µε αντίστοιχο χείλος βλέπε ό.π, ν. 1184, εικ. 73, πίν.
87 (250-200 π.Χ). Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέπε Corinth VII.7, ν. 336-337, εικ. 45, πίν. 40.
625
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χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, αλλά διατηρούνται
επιφυλάξεις για την ορθή χρονολόγηση του αγγείου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το όστρακο ενός κυπέλλου, το οποίο είναι
ενσφράγιστο και πιθανώς, φέρει την σφραγίδα του κεραµέα (αρ. κατ. 271). Αυτή
σώζεται ακέραιη, αλλά η επιφάνεια δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να
ταυτιστεί. Διακρίνεται η σύντµηση δύο γραµµάτων (;) εντός ορθογώνιου πλαισίου.
Πιθανώς είναι αποτυπωµένο ΤΑ ή ΤΛ σε σύζευξη και σε πλάγια όψη εντός του
πλαισίου ή ΚΑ σε ορθή . Το συγκεκριµένο αγγείο αποτελεί προϊόν τοπικής
παραγωγής, γεγονός που καθιστά ακόµη πιο ενδιαφέρουσα την παρουσία σφραγίδας
σε αυτό. Το ενδεχόµενο της αποτύπωσης των γραµµάτων ΤΑ εντός του πλαισίου, τα
οποία συναντώνται σε ESA αγγεία 630 γεννά ερωτηµατικά , για το αν οι κεραµείς
µιµούνται ακόµη και τις σφραγίδες των πρωτότυπων σχηµάτων. Το συγκεκριµένο
αγγείο εντοπίστηκε σε στρώµα µε ανάµεικτο υλικό. Η κατάσταση της διατήρησης
τους είναι εξαιρετικά αποσπασµατική για να ταυτιστεί ο τύπος τους και ως εκ τούτου
το

συγκεκριµένο

αγγείο

εντάσσεται

στο

γενικό

πλαίσιο

παραγωγής

της

ερυθροβαφούς κεραµικής στο πλάτωµα και χρονολογείται µε επιφύλαξη µεταξύ του
ύστερου 1ου και του 1ου αι. µ.Χ.
Στο υλικό αναγνωρίστηκαν και όστρακα αγγείων, τα οποία µιµούνται την
ανατολική ερυθροβαφή κεραµική Β (στο εξής ESB). 631 Μεταξύ των ευρηµάτων
αναγνωρίστηκαν σχήµατα, τα οποία ανήκουν στην πρώτη κατηγορία της ESB
κεραµικής (ESB 1), τα οποία σε µεγάλο βαθµό αντιγράφουν σ χήµατα της ιταλικής
sigillata632 και εµπίπτουν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο µε την προηγούµενη κατηγορία.
Τα π ερισσότερα εξ αυτών ανήκουν σε κύπελλα (αρ. κατ. 272-275), ενώ µόλις ένα
630

Το συγκεκριµένο αγγείο συµπεριλήφθηκε µεταξύ των αποµιµήσεων ESA κεραµικής εξαιτίας της
πιθανής αποτύπωσης των εν λόγω γραµµάτων στο αγγείο. Για παραδείγµατα µε αυτή τη σφραγίδα
βλέπε Slane 1997, 305-308, 322-328, ν. 21-23, 32, 34, 35.
631
Ο Zahn αναγνώρισε πρώτος την συγκεκριµένη κατηγορία και θεώρησε ότι το κέντρο της
παραγωγής της ήταν η Σάµος. Zahn 1904, 447. Νεότερες µελέτες τοποθετούν το κέντρο παραγωγής
στη Μικρά Ασία και ειδικότερα στις Τράλλεις και την Έφεσο. Lund 2003, 127-128. Γενικά για την
ESB κεραµική βλέπε Atlante II, 49-70, Agora XXXII, 31-40.
632
Στην βιβλιογραφία η ESB κεραµική υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες ESB 1 και ESB 2. Η πρώτη
κατηγορία εµφανίζεται για πρώτη φορά στα τέλη του 1ου αι. π.Χ και χαρακτηρίζεται από την µίµηση
ιταλικών προτύπων, τα οποία αντιγράφουν την ποιότητα του πηλού και της βαφής, αλλά και τα
διακοσµητικά στοιχεία. Η παραγωγή της µειώθηκε κατά πολύ στο α′ µισό του 1ου αι. π .Χ, αν και
κάποια σχήµατα παρήχθησαν και λίγο αργότερα. Η δεύτερη κατηγορία ESB 2 ακολουθεί ξεχωριστό
δρόµο, όπου και µιµείται µεταλλικά πρότυπα, αν και στην αρχική της φάση παρήχθησαν λίγα σχήµατα
αντίστοιχα της πρώτης κατηγορίας. Η συγκεκριµένη παραγωγή συνεχίζει έως και τα τέλη του 2ου αι.
µ.Χ. Το χαρακτηριστικό του πηλού είναι η παρουσία µίκας, η οποία είναι βοηθητική στην ταύτιση των
αντικειµένων. Εν γένει οι δύο κατηγορίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς τα
µορφολογικά χαρακτηριστικά των σχηµάτων, όσο και ως προς την ποιότητα και τη σύσταση του
πηλού και της βαφής. Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 31-34.
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όστρακο σε τµήµα πινακίου (αρ. κατ. 276). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
παράδειγµα 272 του καταλόγου, το οποίο αντιγράφει τον τύπο 23 του Hayes633και το
οποίο στην συνέχεια βρίσκει παράλληλο σε σχήµα της ιταλικής ερυθροβαφούς
κεραµικής.634 Στην επιφάνεια του αγγείου από το οικόπεδο Πιπεράκη η βαφή είναι
σκούρα καστανέρυθρη έως µελανή στοιχείο που παρατηρείται και σε άλλα
παραδείγµατα από τα υπόλοιπα ανεσκαµµένα σύνολα του πλατώµατος,635 τα οποία σε
κάποιες περιπτώσεις µιµούνται σχήµατα, τα οποία δεν εµπίπτουν στην ESB
κατηγορία.636 Το φαινόµενο αυτό, το οποίο οφείλεται περισσότερο στις συνθήκες της
όπτησης και λιγότερο στην τάση για µίµηση των ESB αγγείων µε µελανή βαφή 637
συναντάται και σε άλλες θέσεις , συµπεριλαµβανοµένη της Κορίνθου . 638 Όλα τα
όστρακα προήλθαν από στρώµατα του 2ου αι. µ.Χ ή και αργότερα και χρονολογούνται
βάσει των παραλλήλων τους µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Το
παράδειγµα 276 βάσει των παραλλήλων του επεκτείνεται χρονολογικά έως τον 2ο αι.
µ.Χ.
Ισχυρή παρουσία έχουν και τα αγγεία, τα οποία µιµούνται την ιταλική
ερυθροβαφή κεραµική (αρ. κατ. 277-280), η οποία παρήχθη σε διαφορετικά σηµεία
της ιταλικής χερσονήσου ήδη από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ (περίπου το 40-30 π.Χ).639
Τα αγγεία αυτής της κατηγορίας διακρίνονται από τον καθαρό και σκληρό πηλό και
την στιλπνή βαφή, η οποία καλύπτει όλη την επιφάνεια του αγγείου και συνήθως
είναι ερυθρή έως καστανέρυθρη. Η εν λόγω κατηγορία αρχικά ήταν διαδεδοµένη στο
δυτικό κοµµάτι της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά από το 15-10 π.Χ διαδόθηκε και
στις ανατολικές επαρχίες, συµπεριλαµβανοµένου και του ελλαδικού χώρου. Η ακµή
των εισαγωγών αυτού του τύπου εντοπίζεται στο α′ µισό του 1ου αι. µ.Χ και η
δηµοτικότητα των εν λόγω αγγείων οδήγησε στην αποµίµηση τους από τοπικά
εργαστήρια.640

633

Atlante II, 57-58, τύπος 23, πίν. ΙΙΙ
Conspectus,76-77, τύπος 14, πίν. 14
635
James (υπό έκδοση, ν. 33-35, εικ. 3).
636
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 205, εικ. 37).
637
Μεταξύ των ESB αγγείων µε ερυθρή βαφή υφίσταται µία κατηγορία, η οποία διακρίνεται από την
γκρι απόχρωση του πηλού και τη γκρι έως µελανή στιλπνή βαφή. Αυτή συµπεριλαµβάνεται στην ESB
1 και την πρώιµη ESB 2 κατηγορία. Σύµφωνα µε τους µελετητές πρόκειται για προϊόν µίµησης
µεταλλικών αγγείων. Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 33.
638
Για παράδειγµα βλέπε Agora XXXII, 33, υποσ. 17.
639
Πρόκειται για αναθεωρηµένη χρονολόγηση έναντι των αρχικών από την Κ. Roth Rubi. Σχετικά
βλέπε Conspectus, 39-43. Για βιβλιογραφία σχετικά µε τις προηγούµενες χρονολογήσεις βλέπε Agora
XXXII, 42, υποσ. 8.
640
Σχετικά βλέπε Goudineau 1968, Conspectus και Agora XXXII, 41-47.
634
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Τα συναφή αγγεία από το οικόπεδο Πιπεράκη είναι όστρακα πινακίων, τα
οποία χρονολογούνται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ.
Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται αγγεία, τα οποία αποτελούν παραλλαγές των
ιταλικών σχηµάτων ή δείχνουν να έχουν δεχθεί ισχυρή επιρροή από την εν λόγω
κατηγορία (αρ. κατ. 279). Αρκετά µιµούνται τύπους που συναντώνται στη Σικυώνα
στην πρωτότυπη εκδοχή τους 641 και είναι ενδεικτικ ά των εµπορικών δεσµών της µε
την Ιταλική χερσόνησο.642
Δύο όστρακα χειλέων προέρχονται από κύπελλα, τα οποία µιµούνται µία
κατηγορία κυπέλλων της ύστερης φάσης της κεραµικής Çandarli (αρ. κατ. 281282). 643 Πρόκειται για τον τύπο L19 του Hayes,644 ο οποίος στην πραγµατικότητα
µιµείται τον τύπο 34 της ιταλικής ερυθροβαφούς κεραµικής

645

και πρόκειται για

ηµισφαιρικό κύπελλο µε εξωτερική στεφάνη. Ο συγκεκριµένος τύπος έχει εντοπιστεί
στο πλάτωµα στην πρωτότυπη ιταλική εκδοχή του,646 αλλά και ως αποµίµηση 647 και
έχει χρονολογηθεί µεταξύ του 1ου και του 3ου αι. µ.Χ. Για το παράδειγµα 281, το
οποίο εντοπίστηκε σε στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ προτείνουµε µία
χρονολόγηση µεταξύ 1ου και 2ου αι. µ.Χ που ισχύει και για το παράδειγµα 282, το
οποίο, ό µως προήλθε από επιφανειακό στρώµα και δεν αποκλείεται το παραπάνω
χρονικό πλαίσιο.
Μεταξύ των αντικείµενων εντοπίστηκε και ένα όστρακο αγγείου, το οποίο
είναι ερυθροβαφές, αλλά βρίσκει παράλληλο σε αγγείο της κατηγορίας της γκρίζας
λεπτής κεραµικής από την Αγορά των Αθηνών. 648 Το αγγείο της Αγοράς δεν έχει
ταυτιστεί ασφαλώς ως πινάκιο και αναφέρεται το ενδεχόµενο να πρόκειται για
όστρακο κρατήρα. Αυτή η εκδοχή δεν είναι τόσο ισχυρή στην περίπτωση του αγγείου
από το οικόπεδο Πιπεράκη, ωστόσο η ευρεία αυλάκωση στην εσωτερική όψη του
χείλους παραπέµπει σε αυτή την κατηγορία. Το συγκεκριµένο αγγείο εντοπίστηκε
στον αποθέτη και βάσει των περισσοτέρων συνευρηµάτων του χρονολογείται µεταξύ
της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.

641

Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 1), Maher (υπό έκδοση).
Maher (υπό έκδοση).
643
Σχετικά βλέπε υποκεφ. 3.3.6.2, σελ. 161-162 και Agora XXXII, 51-52.
644
Atlante II, 76, L19, πίν. XVII
645
Conspectus, 112-113, τύπος 34, πίν. 31.
646
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 133, 224, εικ. 32, 38).
647
Λυκούδη 2013, 112, ν. 69, εικ. 20, 51, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 69, εικ. 59), Grigoropoulos (υπό
έκδοση, ν. 191, εικ. 36).
648
Agora XXIX, 235-236, 402, ν. 1599, εικ. 97, πίν. 125 (β′ µισό 2ου αι. π.Χ).
642
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3.3.7 Γκρίζα Κεραµική
3.3.7.1 Εισηγµένα Αγγεία και Πιθανές Αποµιµήσεις τους 284-294 Εικ. 55-57
Η γκρίζα κεραµική, η οποία λαµβάνει την ονοµασία της από την απόχρωση
του πηλού των αγγείων649 µε την χαρακτηριστική γκρι ή µελανή βαφή στην επιφάνειά
τους αποτελεί µία αυτόνοµη κατηγορία της επιτραπέζιας κεραµικής τ ης ύστερης
ελληνιστικής περιόδου, η οποία παρήχθη σ’ ένα µεγάλο τµήµα της Μεσογείου. Τα
κέντρα της παραγωγής της ποικίλλουν και εντοπίζονται τόσο στη Δύση 650 όσο και
στην Ανατολ ή.651 Η γκρίζα κεραµική

παρήχθη παράλληλα µε την ερυθροβαφή , η

οποία άσκησε έντονη επιρροή ως προς την παραγωγή των σχηµάτων

652

και σε

αντιστοιχία µε αυτή τα αγγεία αυτής της κατηγορίας διαχύθηκαν σ’ ένα ευρύ
γεωγραφικό φάσµα, αποτελώντας ταυτόχρονα αντικείµενα µίµησης.653
Στη Σικυώνα η γκρίζα κεραµική, σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα της
περιοχής αποτελεί µία από τις κατηγορίες που εισάγονται σε µεγάλο βαθµό στα τέλη
της ελληνιστικής περιόδου.654 Τα επείσακτα αγγεία σχετίζονται µε το σερβίρισµα και
µεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται πινάκια, κύπελλα, κρατήρες ή οινοχόες. Για
κάποια εξ αυτών έχει προταθεί η υπόθεση της παραγωγής τους στην ευρύτερη
περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου , 655 ενισχύοντας την αρχική υπόθεση της Romano
αναφορικά µε κάποια εκ των αγγείων της Κορίνθου.656
649

Η απόχρωση προκύπτει από την διαδικασία όπτησης των αγγείων, η οποία τελείται σ’ ένα στάδιο
εντός κλειστού κλιβάνου. Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 59.
650
Σχετικά βλέπε Morel 1981, 45-51 και Agora XXXII, 60.
651
Για συζήτηση σχετικά µε την γκρίζα κεραµική των εργαστηρίων της Ιωνίας βλέπε Delos XXXI, 95107.
652
Στην πρώιµη φάση της παραγωγής αυτών των αγγείων είναι έκδηλες οι επιρροές από την ESA
κεραµική και την ερυθροβαφή κεραµική της περιοχής της Περγάµου και εν συνεχεία µε την εµφάνιση
της ιταλικής sigillata, διαµορφώθηκε ένα νέο ρεπερτόριο προσανατολισµένο σε αυτή. Σχετικά βλέπε
Agora XXXII, 59.
653
Στην Αθήνα οι εισαγωγές γκρίζας κεραµικής ξεκινούν τον 2ο αι. π .Χ, αλλά σύ µφωνα µε τα
ανασκαφικά δεδοµένα από την Αγορά των Αθηνών αυξάνονται δραµατικά τον 1ο αι. π. Χ, ενώ
σταδιακά στο γύρισµα του αιώνα αντικαθίστανται από την ιταλική sigillata. Για την Γκρίζα κεραµική
από την Αγορά των Αθηνών βλέπε Agora XXIX, 232-236, Agora XXXII, 59-65. Παρόµοιο φαινόµενο
παρατηρείται και στην Κόρινθο, όπου η γκρίζα κεραµική είναι περισσότερο εµφανής σε σύνολα του
τέλους του 2ου αι. π .Χ και εξακολουθεί έως και τις αρχές της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Σχετικά
βλέπε Slane 1980, 146-149, Slane 1986, 287-289, James 2010, 180.
654
Σύµφωνα µε την µελέτη της S. James η γκρίζα κεραµική αποτέλεσε την κυρίαρχη κατηγορία των
εισηγµένων αγγείων στις αποθέσεις της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, ενώ ικανός αριθµός
αντίστοιχης κεραµικής εντοπίστηκε και σε στρώµατα της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου ή και αργότερα.
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 106-112, εικ. 15) και Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 1, 33, 106,
110-112, 129, 200, εικ. 20, 23, 30-33, 36).
655
James (υπό έκδοση, ν. 109-111, εικ. 15).
656
Romano 1994, 68-69, ν. 15, εικ. 2, πίν. 16).
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Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε ένας ικανός αριθµός αγγείων, τα οποία
στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πινάκια (αρ. κατ. 284-293), ενώ
αναγνωρίστηκε και ένα κύπελλο (αρ. κατ. 294). Αρκετά από αυτά διαφοροποιούνται
ως προς τον πηλό τους και πιθανώς, προέρχονται από διαφορετικά κέντρα παραγωγής.
Η ταύτιση αυτών των κέντρων δεν ήταν εφικτή, ωστόσο, σε κάποια εξ αυτών
παρατηρήθηκε η έντονη παρουσία µίκας, η οποία υποδηλώνει την προέλευση τους
από την Ιωνία, ενώ σε άλλα απουσιάζει πλήρως και η σύσταση του πηλού θα
µπορούσε να είναι δηλωτική της τοπικής παραγωγής τους.657
Τα πινάκια που αναγνωρίστηκαν βρίσκουν παράλληλα στην Αγορά των
Αθηνών, την Κόρινθο και τη Σικυώνα και σε αυτά είναι φανερές οι τάσεις που
χαρακτηρίζουν την παραγωγή της γκρίζας κεραµικής. Στο υλικό περιλαµβάνονται
πινάκια, τα οποία ως σχήµατα εµπίπτουν στην τυπολογία της επιτραπέζιας κεραµικής
της ελληνιστικής περιόδου, όπως διαρθρώνεται στον ελλαδικό χώρο πριν την
εισαγωγή αγγείων της γκρίζας και ερυθροβαφούς κεραµικής. Το ιχθυοπινάκιο µε αρ.
κατ. 284 είναι τµήµα αυτού του ρεπερτορίου και βρίσκει παράλληλα στην Αγορά των
Αθηνών και τη Σικυώνα, τα οποία χρονολογούνται στον πρώιµο 2ο αι. π.Χ. 658 Η ίδια
χρονολόγηση υιοθετείται και για το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη, αν και δεν
αποκλείεται το ενδεχόµενο το συγκεκριµένο αγγείο να εισήχθη αργότερα στον 2ο αι.,
δεδοµένου του γενικού χρονικού πλαισίου εισαγωγής της γκρίζας κεραµικής στο
πλάτωµα.
Μεταξύ των πινακίων αναγνωρίστηκαν και όστρακα χειλέων, τα οποία
ανήκουν σε πινάκια µεγάλου µεγέθους (platter).

659

Το παράδειγµα 285, βρίσκει

παράλληλο σε πινάκια από την Αγορά των Αθηνών , 660 αλλά για το εν λόγω
αντικείµενο έχει προταθεί ότι πιθανώς συνανήκει µε την βάση 290 του καταλόγου και
ως εκ τούτου ταυτίζεται ως όστρακο πινακίου. Βάσει του πλησιέστερου παραλλήλου
του από την Αγορά των Αθηνών αυτό χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ, όπως και η
προαναφερθείσα βάση. Το παράδειγµα 286 ανήκει στην πιο κοινή κατηγορία των
657

Με τον όρο τοπική παραγωγή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω δεν υπονοείται η παραγωγή
αυτών των αγγείων στη Σικυώνα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου, χωρίς,
ωστόσο, να αποκλείεται και αυτό το ενδεχόµενο.
658
Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 402, 235-236, ν. 1607, εικ. 97 και James (υπό έκδοση, ν. 107, εικ. 15).
659
Πρόκειται για αγγεία σερβιρίσµατος πολύ µεγάλων διαστάσεων και επίπεδα. Τα συγκεκριµένα
σκεύη είναι συνδεδεµένα µε τα εργαστήρια της Ιωνίας και στην βιβλιογραφία διακρίνονται σε
υποκατηγορίες βάσει των µορφολογικών χαρακτηριστικών τους, ως επί το πλείστον του χείλους και τη
διακόσµησή τους. Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα αυτά ξεκινούν να παράγονται γύρω στο 100
π.Χ. Στην περιοχή του Α ιγαίου συνιστούν τµήµα της µετάβασης της κεραµικής παραγωγής από την
ελληνιστική στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο. Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 233, Agora XXXII, 60-61.
660
Agora XXIX, 233, 399, ν. 1573, εικ. 95, πίν. 124.
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µεγάλων πινακίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από το χείλος που αναπτύσσεται
κατακόρυφα και έχει καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη . 661 Η ανάπτυξη του
χείλους είναι αντίστοιχη

µε κάποια εκ των πινακίων της

ESA κεραµικής, 662

καταδεικνύοντας την επιρροή της στην εν λόγω κατηγορία. Μεγάλα πινάκια έχουν
εντοπιστεί και σε άλλα ανεσκαµµένα σύνολα στο πλά τωµα663 και στην Κόρινθο 664
και έχουν προέλθει από σύνολα της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Το αγγείο από το
οικόπεδο Πιπεράκη βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων του από την Αγορά των
Αθηνών χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ. Οι επιρροές της ερυθροβαφούς κεραµικής
είναι φανερές και σε άλλα πινάκια από το υλικό που µελετήθηκε. Το παράδειγµα 287
πλησιάζει τον τύπο 39 από το Conspectus, 665 ενώ οι βάσεις 289-290 φαίνεται να
έχουν σαφ είς επιρροές από την

ESA κεραµική.

666

Τα συγκεκριµένα αγγεία

χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, λαµβάνοντας υπόψη την
χρονολόγηση των πλησιέστερων παραλλήλων τους και τα συνευρήµατά τους στις
πάσες εντοπισµού τους. Το αντικείµενο 288 παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς δεν
εντοπίζεται ακριβές παράλληλο στις δηµοσιεύσεις της γκρίζας κεραµικής. Πρόκειται
για πινάκιο µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος που τείνει ελαφρώς προς τα έξω και
φέρει στο εσωτερικό του δύο αβαθείς αυλακώσεις και µία στην εξωτερική όψη.
Παρόµοιο πινάκιο σε γκρι πηλό έχει εντοπιστεί στην Κόρινθο σε σύνολο της πρώιµης
ρωµαϊκής περιόδου, 667 ενώ παρόµοια είναι µία κατηγορία µικρών πινακίων από την
ESA κεραµική. 668 Πιθανώς πρόκειται για προϊόν τοπικής παραγωγής, το οποίο βάσει
των παραλλήλων του χρονολογείται στο α′ µισό του 1ου αι. µ.Χ. Πολλά εκ των
παραδειγµάτων φέρουν ενσφράγιστη διακόσµηση (αρ. κατ. 287, 290-293), η οποία
τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζεται από εµπίεστα γραµµίδια (roulettimg).
Εξαίρεση αποτελεί το παράδειγµα 293, το οποίο συνιστά όστρακο βάσης και στον
πυθµένα διακρίνεται ένας αστέρας ή ανθέµιο. Κάποιες εκ των βάσεων βρίσκουν
παράλληλα, ως προς το προφίλ του δακτυλίου σε παραδείγµατα από την Αγορά των
Αθηνών, ενώ η βάση 292 βρίσκει παράλληλο σε πινάκιο της ιταλικής sigillata.669 Η

661

Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 399, ν. 1574-1575, εικ. 95, πίν. 124 και Agora XXXII, 212-213, ν. 902906, εικ. 29 και 215, ν. 928-929, εικ. 30.
662
Atlante II, 14-16, τύπος 2-4, πίν. Ι.
663
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 109, ν. 103).
664
Slane 1980, 146-148, ν. 31, πίν. 9, Slane 1986, 287-289, ν. 64, εικ. 11.
665
Cosnpectus, 120-121, τύπος 39.1.2, πίν. 39
666
Atlante II, 14-16, τύπος 3-4, πίν. Ι
667
Slane 1980, 148, ν. 32, εικ. 4
668
Atlante II, 29, τύπος 32, πίν. V (1-30 µ.Χ).
669
Agora XXXII, 41-44, 161, ν. 432, εικ. 14
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διαφοροποίηση στο προφίλ των δακτυλίων, πιθανώς, σχετίζεται µε τα διαφορετικά
κέντρα παραγωγής τους κατ’ αντιστοιχία µε το διαφορετικό πηλό που
χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή τους. Οι συγκεκριµένες βάσεις εµπίπτουν στο
γενικό πλαίσιο της εισαγωγής αυτών των αγγείων στην Σικυώνα και θα
χρονολογηθούν βάσει αυτού µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µεταξύ των αγγείων της γκρίζας κεραµικής
εντοπίστηκε και ένα όστρακο κυπέλλου (αρ. κατ. 294), το οποίο βρίσκει παράλληλα
στην Αγορά των Αθηνών και βάσει αυτών χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και
του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ. 670 Ο συγκεκριµένος τύπος απαντάται και σε αγγεία µε
προέλευση από την Κνίδο,671 αλλά αυτή η προέλευση δεν µπορεί να υποστηριχθεί για
το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη.
3.3.7.2 Αγγεία Τοπικής Παραγωγής Από Γκρι Πηλό672 295-298 Εικ. 57-58
Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλήφθηκαν αγγεία, τα οποία, πιθανώς, είναι
τοπικής παραγωγής και τα οποία εµπίπτουν σε άλλες κατηγορίες της λεπτής
κεραµικής, αλλά επιλέχθηκε να ταξινοµηθούν ξεχωριστά, εξαιτίας της γκρι
απόχρωσης του πηλού, από τον οποίο είναι κατασκευασµένα και ο οποίος τα
διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα των κατηγοριών τους. Σε κανένα από αυτά δεν
εντοπίζεται αντιστοιχία µε τα αγγεία που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο
υποκεφάλαιο κ αι ως εκ τούτου δεν γίνεται συσχετισµός µεταξύ των δύο
υποκατηγοριών.
Αρκετά εκ των πινακίων µε στρογγυλεµένη απόληξη είναι κατασκευασµένα
µε γκρι πηλό673 (αρ. κατ. 295-297). Πιθανώς πρόκειται για αγγεία τοπικής παραγωγής,
τα οποία βρίσκουν παράλληλα στο πλάτωµα της Σικυώνας σε αγγεία που είναι
κατασκευασµένα από πηλό καστανής απόχρωσης και έχουν χρονολογηθεί γενικά
στην ελληνιστική περίοδο , 674 αλλά και στην Κόρινθο , όπου έχουν εντοπιστεί σε
αποθέσεις που χρονολογούνται από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ έως και το α′ µισό του 1ου
670

Agora V, 13, ν. F. 26, πίν. 63, Agora XXIX, 400, 235-236, ν. 1584, εικ. 96, πίν. 124 (context: 110 πρώιµος 1ος αι. µ.Χ), Agora XXXII, 61, 214, ν. 923, εικ. 30 (εποχή Αυγούστου)
671
Benghazi III.i, 62, τύπος Β84, εικ. 10.
672
Για την χρήση του όρου ″τοπική παραγωγή″ βλέπε υποσ. 621. Σε αυτή την κατηγορία
συµπεριλαµβάνονται αγγεία, για τα οποία είναι ισχυρό το ενδεχόµενο της παραγωγής τους στο
πλάτωµα.
673
Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος κατασκευασµένα µε πηλό γκρι απόχρωσης έχουν εντοπιστεί και
σε άλλα σύνολα της περιοχής, αλλά αυτά διαφοροποιούνται κατά πολύ από τα παραδείγµατα στο
οικόπεδο Πιπεράκη. Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση, ν. 109, εικ. 15).
674
James (υπό έκδοση, ν. 49-50, εικ. 5).
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αι. µ.Χ.675 Η χρονολόγησή τους καθίσταται δύσκολη εξαιτίας της προελεύσεως τους
από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό και ως εκ τούτου θα υιοθετηθεί µε επιφύλαξη
αυτή των παραλλήλων τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η οινοχόη 298, η οποία σαν σχήµα βρίσκει ακριβές
παράλληλο στην Αγορά των Αθηνών, αλλά το συγκεκριµένο αγγείο ανήκει στην
κατηγορία της λευκής κεραµικής της Κωνσταντινουπόλεως ή της Αίγινας και
χρονολογείται στην πρώιµη βυζαντινή περίοδο. 676 Το συγκεκριµένο αγγείο υπήρξε
βοηθητικό για την ταύτιση του παραδείγµατος της παρούσας εργασίας, αλλά αυτό
προέρχεται από διαφορετική κατηγορία αγγείων. Πρόκειται για προϊόν τοπικής
παραγωγής και φέρει και στις δύο όψεις ίχνη µελανής βαφής. Προήλθε από στρώµα
που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ και στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ανάµεικτο υλικό
της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση
του στρώµατος, από το οποίο προήλθε και των περισσοτέρων συνευρηµάτων του
αυτό θα χρονολογηθεί µεταξύ του 1ου και 2ου αι. µ.Χ.
3.3.8 Αγγεία µε Λεπτά Τοιχώµατα (thin-walled wares) 299-309 Εικ. 58-59
Η γένεση της κεραµικής µε λεπτό τοίχωµα αποδίδεται στην Ιταλία, στο βόρειο
τµήµα της και βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων φαίνεται ότι η παραγωγή της
ξεκίνησε στο β′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ .677 Η κεραµική αυτού του είδους γνώρισε
µεγάλη διάδοση και η παραγωγή αγγείων µε λεπτό τοίχωµα σύντοµα επεκτάθηκε σ’
ένα µεγάλο τµήµα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας . 678 Αγγεία αυτού του είδους
εισάγονται στον ελλαδικό χώρο κατά την ύστερη ελληνιστική / πρώιµη
αυτοκρατορική περί οδο

679

και αυτά

αποτέλεσαν αντικεί µενα µίµησης

680

και

εσωτερικής εµπορικής διακίνησης.681
675

Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 272-273, εικ. 35, πίν. 31.
Agora XXXII, 91-92, 253, ν. 1458, εικ. 44, πίν. 71.
677
Σχετικά βλέπε Marabini 1973, 35-45.
678
Για βιβλιογραφική αναφορά σχετικά µε διάφορα κέντρα παραγωγής βλέπε Agora XXXII, 95-96.
679
Στην Αττική αγγεία µε λεπτά τοιχώµατα εισάγονται ήδη από τα τέλη του 2ου αι. π .Χ, ενώ στο β′
µισό του 1ου αι. π.Χ η εισαγωγή τους αυξήθηκε κατακόρυφα. Agora XXIX, 221. Αντιστοίχως αγγεία µε
λεπτά τοιχώµατα εισάγονται στην Κόρινθο στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Σχετικά βλέπε Hayes
1973, 460-463, Slane 1980, 155-158, Corinth XVIII.2, 93-96.
680
Η Slane υποστηρίζει, ότι στην Κόρινθο η παραγωγή λεπτότοιχης κεραµικής εδραιώθηκε στο γ′
τέταρτου του 1ου αι. µ.Χ. Corinth XVIII.2, 91. Ωστόσο πιθανά τοπικά αγγεία µε λεπτό τοίχωµα έχουν
εντοπιστεί σε σύνολα που χρονολογούνται νωρίτερα, στο α′ µισό του 1ου αι. µ.Χ. Slane 1980, 158, 171,
ν. 94, πίν. 31.
681
Ο Hayes υποστηρίζει ότι τα αγγεία που εντοπίστηκαν στην Αγορά των Αθηνών εισήχθησαν α πό
την Κόρινθο, η οποία, πιθανώς, αποτέλεσε ενδιάµεσο σταθµό διακίνησης. Agora XXXII, 95.
676
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Στη Σικυώνα λεπτότοιχα αγγεία εισάγονται στους πρώιµους αυτοκρατορικούς
χρόνους από διάφορα κέντρα παραγωγής, κυρίως από την ιταλική χερσόνησο ή την
Κνίδο. Βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων η εισαγωγή τους φθίνει στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο και πιθανώς, παύει κάπου στον 2ο ή 3ο αι. µ.Χ, σε µία περίοδο, κατά
την οποία διαπιστώνεται η αύξηση της τοπικής παραγωγής αγγείων µε λεπτό τοίχωµα,
η οποία έχει ξεκινήσει σαφώς νωρίτερα.682
Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη συµπεριλήφθηκαν σε αυτή την
κατηγορία σχήµατα, τα οποία στην βιβλιογραφία ταξινοµούνται υπό αυτό τον τίτλο,
ακόµη και εάν κάποια εκ των παραδειγµάτων δεν παρουσιάζουν τα τυπικά
χαρακτηριστικά αυτού του είδους της κεραµικής.

683

Η συντριπτική πλειοψηφία

αυτών αναγνωρίστηκε ως τοπική, και τα περισσότερα συνιστούν κύπελλα και σε
µικρότερο βαθµό αγγεία χοής. Τα σχήµατα που συναντώνται είναι αντίστοιχα αυτών
που έχουν εντοπιστεί σε άλλα ανεσκαµµένα σύνολα της περιοχής και έχουν
περισυλλεχθεί κατά την διάρκεια της εντατικής έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα. 684
Σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση διατήρησής τους είναι εξαιρετικά
αποσπασµατική γεγονός που δεν επέτρεψε την ασφαλή ταύτιση του σχήµατός τους.
Μία τέτοια περίπτωση συνιστά το παράδειγµα 299. Πρόκειται για όστρακο
χείλους και προέρχεται από κύπελλο ή άλλο τύπου δοχείο. Το συγκεκριµένο όστρακο
βρίσκει παράλληλο στον τύπο IV της Marabini Moeves, ο οποίος χρονολογείται από
τα µέσα του 2ου αι. π.Χ έως την πρώιµη εποχή του Αυγούστου, 685 ενώ αντιστοιχεί
και σε ένα παράδειγµα κυπέλλου από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης στην Κόρινθο,
το οποίο

χρονολογείται στα

µέσα ή στο γ′ τέταρτο του

1ου αι. µ.Χ. 686 Το

συγκεκριµένο αγγείο προήλθε από στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ. Ως εκ
τούτου, λαµβάνοντας υπόψη την χρονολόγηση των πλησιέστερων παραλλήλων του,
την χρονολόγηση των περισσοτέρων συνευρηµάτων του στο στρώµα εντοπισµού του,
αλλά και την περίοδο της εισαγωγής και παραγωγής κεραµικής µε λεπτό τοίχωµα στο
πλάτωµα, το εν λόγω αγγείο θα χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του
1ου αι. µ.Χ. Το παράδειγµα 300, παρά την αποσπασµατική κατάσταση της διατήρησής
του είναι σαφές, ότι προέρχεται από αγγείο αντίστοιχο του τύπου IV της Marabini

682

Σχετικά βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση).
Το κυριότερο κριτήριο της ταξινόµησης ενός αντικειµένου στα λεπτότοιχα αγγεία συνδέεται µε το
πάχος των τοιχωµάτων του, το οποίο θα πρέπει να είναι µικρότερο των 3εκ.
684
Για παραδείγµατα από την επιφανειακή έρευνα βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-7, εικ. 128).
685
Marabini 1973, 59, ν. 52, πίν. 5, 58
686
Corinth XVIII.2, 96-98 210, εικ. 23
683
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Moeves. Πρόκειται για αγγείο τοπικής παραγωγής, το οποίο, βάσει του τύπου στον
οποίο ανήκει και το χρονικό πλαίσιο της παραγωγής αυτού του είδους της κεραµικής
στο πλάτωµα, χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείµενο 301 του καταλόγου, το
οποίο συνιστά κύπελλο τοπικής παραγωγής. Πρόκειται για αγγείο µε πολύ λεπτά
τοιχώµατα, το οποίο είναι κατασκευασµένο µε πηλό ερυθρής απόχρωσης. Το
συγκεκριµένο σχήµα έχει εντοπιστεί σε σύνολο που ανασκάπτεται εντός της Αγοράς
του πλατώµατος, το οποίο χρονολογείται στο β′ µισό του 1ου αι. π.Χ και ως εκ τούτου
το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη θα χρονολογηθεί βάσει αυτού. 687 Παρόµοια
κύπελλα, αλλά όχι λεπτότοιχα και από διαφορετικό πηλό, έχουν έλθει στο φως στην
Αγορά των Αθηνών και σε άλλες θέ σεις και τα περισσότερα εξ αυτών
χρονολογούνται στο β′ µισό του 1ου αι. π.Χ.688
Αρκετά από τα κύπελλα των αγγείων µε λεπτό τοίχωµα ανήκουν στον
τύπο ″Urnetta / Bocallini a Collarino.″ (αρ. κατ. 302-304) 689 Στην Σικυώνα ο
συγκεκριµένος τύπος συναντάται συχνά και σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα
αυτός παρήχθη στο πλάτωµα από τον ύστερο 1ο αι. έως και τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ.690
Αγγεία αυτού του τύπου παρήχθησαν από πηλό κυρίως γκρι και λιγότερο ερυθρής
απόχρωσης. Τα αγγεία από το οικόπεδο Πιπεράκη είναι τοπικής παραγωγής και τα
περισσότερα προήλθαν από τα επιφανειακά ή ανώτερα στρώµατα των δύο τοµών που
µελετήθηκαν και ως εκ τούτου εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής αυτού
του τύπου στη Σικυώνα και χρονολογούνται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. και του 2ου αι.
µ.Χ.

687

Κύπελλα αυτού του τύπου ήλθαν στο φως εντός του φρεατίου που ανασκάπτεται στην Αγορά της
Σικυώνας υπό την διεύθυνση του Γ. Λώλου και µε την συµβολή του Scott Gallimore στην µελέτη της
κεραµικής της ρωµαϊκής περιόδου. Το µεγαλύτερο µέρος του υλικού από το φ ρεάτιο χρονολογείται
στο β′ µισό του 1ου αι. π.Χ. Η µελλοντική δηµοσίευση αυτού του υλικού θα αποσαφηνίσει την ακριβή
χρονολόγηση και τα παράλληλα του σχήµατος.
688
Σχετικά βλέπε Agora XXIX, 415, ν. 1698-1699, εικ. 101, πίν. 135. Τα κύπελλα αυτά παρουσιάζουν
µερική τυπολογική συνάφεια µε το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη, αλλά δεν προκύπτει σαφής
σύνδεση µε αυτά.
689
Πρόκειται για µία ευρέως διαδεδοµένη κατηγορία κυπέλλων, η οποία θεωρείται σχετικά ύστερη
µεταξύ των σχηµάτων της κατηγορίας των α γγείων µε λεπτό τοίχωµα. Αγγεία αυτού του τύπου
εντοπίζονται σε σύνολα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, τα οποία χρονολογούνται µεταξύ
του ύστερου 1ου αι. και του 3ου αι. µ.Χ και χαρακτηρίζονται από την γκρι απόχρωση της επιφάνειάς
τους. Σχετικά βλέπε Agora XXXII, 101-104.
690
Αγγεία αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί σε σύνολα πέριξ των κλιβάνων που ήλθαν στο φως στο
νότιο τµήµα της αγοράς. Σχετικά βλέπε Λώλος 2016, 197. Για παραδείγµατα από την εντατική έρευνα
επιφανείας στο πλάτωµα και άλλα ανεσκαµµένα σύνολα στην ίδια περιοχή βλέπε Grigoropoulos (υπό
έκδοση, ν.132 172-175, εικ. 32, 35) και Tzavella (υπό έκδοση, 4-7, εικ. 28). Για παραδείγµατα από της
εκτεταµένη έρευνα επιφανείας στην Σικυωνία βλέπε Lolos 2011, 334, εικ. 5.46c-d.
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Τα υπόλοιπα κύπελλα που αναγνωρίστηκαν (αρ. κατ. 305-307) βρίσκουν
παράλληλα σε άλλα ανεσκαµµένα σύνολα στο πλάτωµα ,691 στο ιερό της Δήµητρας
και Κόρης στην Κόρινθο

692

και το Άργος , τα οποία χρονολογούνται στον 3ο αι.

µ.Χ. 693 Ο τύπος στον οποίο ανή κουν αυτά τα αγγεία θεωρείται σύγχρονος του
τύπου ″Urnetta a Collarino″ αλλά οι εν λόγω εκδοχές θεωρούνται ύστερες µέσα στο
πλαίσιο της παραγωγής τους. Τα δύο εξ αυτών είναι τοπικής παραγωγής (αρ. κατ.
305-306), ενώ στο τρίτο (αρ. κατ. 307) ο πηλός δεν ταυτίστηκε. Και τα τρία
προήλθαν από στρώµα µε ανάµεικτο υλικό, από το οποίο θα µπορούσε να
υποστηριχθεί η χρονολόγησή τους στον 3ο αι. µ.Χ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το
ενδεχόµενο να αποτελούν προϊόντα πρωιµότερης παραγωγής, ιδιαιτέρως αν
αναλογιστούµε το χρονικό πλαίσιο της τοπικής παραγωγής των αγγείων µε λεπτό
τοίχωµα και τα περισσότερα ευρήµατα στο στρώµα εντοπισµού τους. Στην παρούσα
φάση θα υιοθετηθεί η χρονολόγηση των παραλλήλων τους, αλλά θα διατηρηθούν
επιφυλάξεις για την ορθή χρονολόγηση τους.
Μεταξύ των αγγείων µε λεπτή κεραµική δύο όστρακα ταυτίστηκαν ως
οινοχόες (αρ. κατ. 308-309). Η κατάσταση της διατήρησής τους είναι εξαιρετικά
αποσπασµατική για να ταυτιστούν µε ασφάλεια, αλλά ο εντοπισµός ενός
απορρίµµατος από αγγείο αντίστοιχου τύπου κατά την διάρκεια της εντατικής
έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα ενίσχυσε την άποψη . 694 Και τα δύο όστρακα
προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό και ως εκ τούτου θα χρονολογηθούν
στο γενικό χρονικό πλαίσιο που έχει προταθεί από τους µελετητές του υλικού της
επιφανειακής έρευνας.695

3.4 Αµφορείς
Κατά την διάρκεια της µελέτης του υλικού 590 όστρακα καταγράφηκαν ως
τµήµατα αµφορέων. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν 176 όστρακα χειλέων, 82 όστρακα
βάσεων και 332 όστρακα λαιµών και λαβών. Από το σύνολο του υλικού το 65% (383
όστρακα) είναι τοπικής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 35% (207 όστρακα) αποτελείται
από όστρακα επείσακτων αγγείων. Η κατάσταση διατήρησης των περισσοτέρων είναι

691

Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 80-81, εικ. 27).
Corinth XVIII.2, 94-95, ν. 198, εικ. 22.
693
Abadie Reynal 2007, 201-202, ν. 330.2, πίν. 49.
694
Σχετικά βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 3, εικ 128).
695
Σχετικά βλέπε Tzavella (υπό έκδοση).
692
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αρκετά αποσπασµατική, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις κατέστη εφικτή η ταύτιση
διαφορετικών τύπων µεταξύ των τοπικών και των εισηγµένων προϊόντων. Στο υλικό
εντοπίστηκαν και απορρίµµατα, τα οποία είναι δηλωτικά της παραγωγής αµφορέων
στο πλάτωµα, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση που έχει γίνει βάσει αντίστοιχων
ευρηµάτων κατά την διάρκεια της εντατικής έρευνας επιφανείας στην Σικυώνα.696

Αμφορείς

Εισηγμένοι
Αμφορείς
35%
Τοπικοί Αμφορείς
65%

Τοπικοί Αμφορείς

Εισηγμένοι Αμφορείς

Γράφηµα 7. Ποσοστό των τοπικών και εισηγµένων αµφορέων επί του συνόλου του αµφορικού υλικού.

3.4.1 Τοπικοί Αµφορείς
Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας που πραγµατοποιείται στο πλάτωµα
την τελευταία δεκεπενταετία έχει αποδειχτεί η τοπική παραγωγή αµφορέων, οι οποίοι
βάσει των επιµέρους µορφολογικών χαρακτηριστικών τους έχουν ταξινοµηθεί από
τους µελετητές σε δύο βασικές κατηγορίες. Η µία εξ αυτών έχει οριστεί ως Σικυώνιος
Αµφορέας Α και η δεύτερη ως Σικυώνιος Αµφορέας Β. Στο υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν θραύσµατα και των δύο κατηγοριών, µε µικρή
διαφοροποίηση ως προς την αριθµητική παρουσία τους στον χώρο, ενώ
αναγνωρίστηκαν και δύο όστρακα, τα οποία στην βιβλιογραφία συµπεριλαµβάνονται
στους τοπικούς αµφορείς της µέσης ρωµαϊκής περιόδου και ένα όστρακο χείλους, το
οποίο πιθανώς αποτελεί τοπική παραλλαγή του Σικυώνιου Α αµφορέα. Από το
σύνολο του υλικού των τοπικών αµφορέων, 134 όστρακα συνιστούν όστρακα
χειλέων, 53 όστρακα βάσεων και 196 όστρακα λαιµών ή λαβών. Το υλικό στο
µεγαλύτερο τµήµα του σώζεται αρκετά αποσπασµατικά, ωστόσο, από τον χώρο
696

Σχετικά βλέπε Stone (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-2, 6, εικ. 123).
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περισυλλέχτηκε µεγάλος όγκος σωµάτων από τοπικούς αµφορείς, για τα οποία
γίνεται η υπόθεση, ότι µέσω αυτών είναι δυνατόν να ανακτηθεί κάποιο εκ των
σχηµάτων των τοπικών αµφορέων.

Αμφορείς της
ύστερης
ρωμαϊκής
περιόδου
2%

Τοπικοί Αµφορείς

Σικυώνιος Β2
28%

Άλλοι
1%

Σικυώνιος Αi
13%

Σικυώνιος Αii
47%
Σικυώνιος Β1
9%

Σικυώνιος Αi

Σικυώνιος Αii

Σικυώνιος Β1

Σικυώνιος Β2

Αµφορείς της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου Άλλοι

Γράφηµα 8. Ποσοστό επί του συνόλου των χειλέων των τοπικών αµφορέων

3.4.1.1 Σικυώνιος Αµφορέας Α
Η συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί την πολυπληθέστερη οµάδα στο σύνολο
των αµφορέων που αναγνωρίστηκαν στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη. Στην
βιβλιογραφία ο Σικυώνιος Αµφορέας Α υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες: Σικυώνιος
Αi και Σικυώνιος Αii, οι οποίες παραλληλίζονται µε τους αµφορείς στον τύπο
Brindisi και Dressel 25 αντίστοιχα. 697 Η παραγωγή τους τοποθετείται µεταξύ του

697

Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 48-53, Grigoropoulos (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση), Tzavella
(υπό έκδοση). Και ι δύο υποκατηγρίες του Σικυώνιου Α Αµφορέα παρήχθησαν στην Σικυώνα από τον
τοπικό αδρό πηλό σε αποχρώσεις του καστανού, του ερυθρού και του γκρι. Ειδικότερα για τον πηλό
βλέπε Trainor 2015, 52 και Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
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ύστερου 2ου αι. π.Χ και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.698 Κατά την αρχαιολογική
έρευνα στο πλάτωµα δεν κατέστη εφικτή η ανάκτηση του συνόλου των πληροφοριών
αναφορικά µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε υποκατηγορίας. Η
παραγωγή αυτού του τύπου έχει συνδεθεί µε το εµπόριο του ελαιόλαδου ή του
οίνου.699
Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη συνολικά αναγνωρίστηκαν 81 όστρακα
χειλέων αυτού του τύπου, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι δύο υποκατηγορίες,
οι οποίες συνυπήρχαν στα στρώµατα εντοπισµού τους.

Σικυώνιος Α Αµφορέας
Σικυώνιος Αi
22%
Σικυώνιος Αii
78%

Σικυώνιος Αi

Σικυώνιος Αii

Γράφηµα 9. Ποσοστό επί του συνόλου των χειλέων του Σικυώνιου Α Αµφορέα

3.4.1.1.Α Σικυώνιος Αi A.1-A.5 Εικ. 60-62
Οι αµφορείς της υποκατηγορίας Αi φέρουν σχεδόν κάθετο χείλος, το οποίο
είναι ελλειπτικής διατοµής και παχαίνει στην εξωτερική όψη, έχουν κυλινδρικές
λαβές, οι οποίες εκφύονται κάτω από το χείλος και καταλήγουν στον ώµο του
αγγείου, ενώ στον λαιµό τους φέρουν µία έως δύο προεξοχές τριγωνικής διατοµής.
Βάσει του τύπου, µε τον οποίο παραλληλίζεται η συγκεκριµένη υποκατηγορία γίνεται
η υπόθεση, ότι το σώµα αυτών των αµφορέων είναι ωοειδές και καταλήγει σε κοντό
698

Με τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονικό πλαίσιο της
παραγωγής του εκάστοτε τύπου και γίνεται η υπόθεση, ότι σε κά ποιες φάσεις οι δύο τύποι
επικαλύπτονται χρονικά. Για τον τύπο Αii έχει γίνει η υπόθεση ότι η παραγωγή του, πιθανώς, συνέχισε
και στον 2ο αι. µ.Χ. Η υπόθεση προέκυψε από παράλληλα στο Άργος και την ανεύρεση οστράκων
κατά την διάρκεια της επιφανειακής έρευνας σε συνδυασµό µε κεραµική της µέσης ρωµαϊκής
περιόδου. Η υπόθεση έχει βάση, ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχτεί ασφαλώς από τα
ανασκαφικά δεδοµένα της περιοχής. Σχετικά βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση), Tzavella (υπό
έκδοση).
699
Trainor 2015, 51, Tzavella (υπό έκδοση).
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δάκτυλο µε τονισµένη απόληξη. Ο τύπος αυτός είναι πιο κοντά στους αµφορείς τύπου
Brindisi, οι οποίοι παρήχθησαν στα εργαστήρια της Νότιας Ιταλίας από τον ύστερο 2ο
αι. έως και τον ύστερο 1ο αι. π.Χ 700 και εξήχθησαν σε µεγάλο βαθµό σε όλη την
λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαιτέρως στο ανατολικό τµήµα της.701 Αµφορείς στον
τύπο Brindisi έχουν εντοπιστεί σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα του ελλαδικού χώρου
σε σύνολα του ύστερου 2ου και του πρώιµου 1ου αι. π.Χ και είναι κατασκευασµένοι
από διάφορα είδη πηλών, υποδηλώνοντας διαφορετικά κέντρα παραγωγής. 702
Από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν συνολικά 18 όστρακα
χειλέων από αµφορείς αυτής της υποκατηγορίας (αρ. κατ. Α1-Α4), συνιστώντας το
22% επί του συνόλου των χειλέων από αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Α και το
13% του συνόλου των χειλέων των τοπικών αµφορέων. Αυτοί είναι κατασκευασµένοι
από αδρό τοπικό πηλό σε αποχρώσεις ως επί το πλείστον του καφέ και του ερυθρού
και λιγότερο του γκρι. Η πλειοψηφία τους προήλθε από στρώµατα µε ανάµεικτο
υλικό, γεγονός που δεν επιτρέπει την διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων
αναφορικά µε το ακριβές πλαίσιο της παραγωγής τους. Σε όλα τα στρώµατα
συνυπάρχουν µε τον τύπο Α ii, αλλά η απουσία καθαρών στρωµάτων δεν επιτρέπει
την υιοθέτηση της άποψης της χρονικής αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των δύο τύπων,
χωρίς, ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόµενο. Σε ορισµένες περιπτώσεις
κάποιοι εξ αυτών εντοπίζονται σε στρώµατα, τα οποία χρονολογούνται στον 2ο αι.
µ.Χ και το υλικό της ελληνιστικής περιόδου, αριθµητικά, είναι σαφώς λιγότερο σε
σχέση µε άλλα στρώµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το χείλος των αµφορέων
πλησιάζει περισσότερο αυτό του τύπου Αii, ο οποίος συνδέεται µε τους αµφορείς
στον τύπο Dressel 25 (αρ. κατ. Α4-Α5).703 Το στοιχείο αυτό, πιθανώς, σχετίζεται µε

700

Για γενικές πληροφορίες βλέπε Peacock και Williams 1991, 82-83 (class 1). Για κέντρα παραγωγής
βλέπε Palazzo 1989.
701
Για θέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και βιβλιογραφική αναφορά βλέπε Lund 2000, 84-85, 98,
υποσ. 84-91.
702
Αµφορείς αυτού του τύπου µεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί στην Αγορά των Αθηνών. Η Grace
συνέδεσε τον συγκεκριµένο τύπο µε τους ύστερους κορινθιακούς αµφορείς στον τύπο Α εκφράζοντας
την θεωρία, ότι ο συγκεκριµένος τύπος, πιθανώς, παρήχθη από κεραµείς της Κορίνθου που γλίτωσαν
της καταστροφής το 146 π.Χ ή και ακόµη από κεραµείς της Σικυώνας. Σχετικά βλέπε Grace 1979. Για
παραδείγµατα από την Αγορά των Αθηνών βλέπε Agora V, 56, J50, πίν. 11 και Grace 1979, εικ. 38
(τρίτος αµφορέας από αριστερά). Για βιβλιογραφική αναφορά από άλλες θέσεις στον ελλαδικό χώρο
βλέπε Lawall 2005, 57, υποσ. 20.
703
Οι συγκεκριµένοι αµφορείς εισήχθησαν στην βάση δεδοµένων ως µεταβατικός τύπος µεταξύ του Αi
και Aii, διότι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να ταξινοµηθούν στην µία ή την άλλη κατηγορία.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του αµφορέα Α6, ο οποίος έχει συµπεριληφθεί στο τύπο του Σικυώνιου
Αii, αλλά δεν έχει ταυτιστεί ασφαλώς. Ωστόσο, από το υλικό της παρούσας εργασίας δεν µπορεί να
στοιχειοθετηθεί η υπόθεση ενός µεταβατικού τύπου και να αποσαφηνιστούν τα ακριβή χρονικά
πλαίσια της παραγωγής του.
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την τυπολογική εξέλιξη του Σικυώνιου Α αµφορέα, ο οποίος στην πρώτη φάση είναι
πιο κοντά στον τύπο Brindisi και στην δεύτερη στον τύπο Dressel 25704 και λιγότερο
στην διαφοροποίηση κάποιου εκ των κεραµικών εργαστηρίων στην περιοχή. Σε κάθε
περίπτωση

αµφορείς

αυτού

του

τύπου

εντοπίστηκαν σε

σ τρώµατα

που

χρονολογούνται στον 2ο αι. µ.Χ, ωστόσο, το ενδεχόµενο η παραγωγή τους να
συνεχίστηκε και σε αυτόν το ν αιώνα δεν είναι ισχυρό .705 Στην παρούσα εργασία ο
συγκεκριµένος τύπος θα ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο παραγωγής που έχει καθοριστεί
από τους µελετητές του υλικού της επιφανειακής έρευνας και των άλλων
ανεσκαµµένων συνόλων στο πλάτωµα και θα χρονολογηθεί µεταξύ της ύστερης
ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
3.4.1.1.Β Σικυώνιος Αii A6-Α8 Εικ. 62-63
Τα ακριβή µορφολογικά χαρακτηριστικά του δεύτερου τύπου της βασικής
κατηγορίας δεν έχουν εξακριβωθεί απόλυτα. Ο συγκεκριµένος τύπος διαφοροποιείται
από τον προηγούµενο ως προς το περίγραµµα του χείλους, το οποίο τώρα είναι
έντονα καµπύλο στην εξωτερική του όψη και κοίλο εσωτερικά. Σε αρκετές
περιπτώσεις στην εξωτερική όψη κάτω από το χείλος ε ίναι διαµορφωµένη µία
αυλάκωση, η οποία δίνει την αίσθηση, ότι αυτό είναι στρογγυλεµένο από τον
κεραµέα.706 Και σε αυτόν τον τύπο οι λαβές είναι κυλινδρικές και αναπτύσσονται
κάτω από το χείλος και στο ανώτερο τµήµα του ώµου.

707

Ο τύπος αυτός , όπως

αναφέρθηκε παραπάνω, είναι συνδεδεµένος µε τον τύπο Dressel 25, ο οποίος
σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα παρήχθη από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ έως και
τον 1ο αι. µ.Χ.708 Στην βιβλιογραφία συχνά γίνεται η σύνδεση της παραγωγής αυτών

704

Σχετικά βλεπε Tzavella (υπό εκδοση) και Grigoropoulos (υπό έκδοση) µε περαιτέρω βιβλιογραφία
για το ζήτηµα.
705
Ο συγκεκριµένος τύπος εντοπίζεται σε στρωµατογραφηµένα σύνολα στο πλάτωµα, τα οποία
χρονολογούνται στον ύστερο 1ο αι. π .Χ και τον 1ο αι. µ.Χ. Ορισµένα όστρακα έχουν εντοπιστεί σε
σύνολα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου, τα οποία, ωστόσο συµπεριλαµβάνουν υλικό της ύστερης
ελληνιστικής περιόδου και ως εκ τούτου είναι ισχυρό το ενδεχόµενο να αποτελούν κατάλοιπα
παλαιότερης φάσης χρήσης του χώρου. Grigoropoulos (υπό έκδοση).
706
Trainor 2015, 50.
707
Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 50, Grigoropoulos (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση).
708
Σχετικά βλέπε Peacock και Williams 1986, 134-135, class 24.
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των αµφορέων µε τον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα το νότιο τµήµα του , 709 ενώ
αµφορείς αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο και το Άργος.710
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν 63 όστρακα χειλέων (αρ. κατ. Α5-Α8)
συνιστώντας το 78% του συνόλου των χειλέων που ανήκουν στον τύπο του
Σικυώνιου Α και το 47% του συνόλου των χειλέων των τοπικών αµφορέων. Ένα
µεγάλο ποσοστό αυτών προήλθε από το στρώµα που έχει οριστεί από την ανασκαφέα
ως αποθέτης ,

711

αλλά και

σε

στρώµατα

υποκείµενα αυτού , τα

οποία

συµπεριλαµβάνουν αντίστοιχο υλικό. Οι αµφορείς αυτοί είναι κατασκευασµένοι από
αδρό πηλό σε αποχρώσεις του ερυθρού, του καφέ και του γκρι. Από το υλικό στον
αποθέτη η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται από πηλό σε απόχρωση
γκριζωπού καστανού (grayish brown) η πρασινίζοντος γκρι (olive η greenish gray),
στοιχείο, το οποίο παρατηρείται και σε άλλα αγγεία του ίδιου στρώµατος
συµπεριλαµβανοµένου και τµήµατος του υπόλοιπου αµφορικού υλικού (όστρακα
Σικυώνιων Β αµφορέων, βάσεις αµφορέων, στηρίγµατα αµφορέων κ.λ.π), ενώ δεν
απουσιάζουν αµφορείς κατασκευασµένοι από πηλό ερυθρής και γκρι απόχρωσης µε
γκρι επιφάνεια. Μεταξύ των αγγείων του αποθέτη εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους
και λαιµού, στο οποίο παρατηρείται αστοχία στο ψήσιµο και την κατασκευή του
αγγείου και αυτό καταγράφηκε ως πιθανό απόρριµµα. Το αγγείο αυτό είναι
κατασκευασµένο µε πηλό πρασινίζουσας γκρι απόχρωσης. Η παρουσία του
στοιχειοθετεί την ύπαρξη δευτερογενούς απόθεσης στον χώρο και ενισχύει το
ενδεχόµενο αρκετά εκ των αγγείων να προέρχονται από ένα εργαστήριο. Όστρακα
αµφορέων στον τύπο του Σικυώνιου Α ii εντοπίστηκαν σε όλα τα στρώµατα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της συστηµατικής συνύπαρξής τους µε τοπικούς

709

Σχετικά βλέπε Van de Werff 1986, 116, Opaiţ 2010, 155-156, Bezeczky 2013, 91. Για περαιτέρω
βιβλιογραφική αναφορά και συζήτηση του θέµατος βλέπε Grigoropoulos (υπό έκδοση), Tzavella (υπό
έκδοση). Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους από αµφορέα στον
τύπο του Dressel 25 (A57), ο οποίος είναι κατασκευασµένος από τον χαρακτηριστικό ερυθρό πηλό µε
τα µελανά στίγµατα στην επιφάνεια των αγγείων, από τον οποίο έχουν κατασκευαστεί αγγεία και
άλλων σχηµάτων. Τα εγκλείσµατα του πηλού πλησιάζουν αυτά του τοπικού πηλού και γίνεται η
υπόθεση, ότι πρόκειται για προϊόν της ευρύτερης περιφέρειας της ΒΑ Πελοποννήσου, υποδηλώνοντας
την ύπαρξη ενός δικτύου παραγωγής αυτού του τύπου στην ΒΑ Πελοπόννησο, όπως έχει ήδη προταθεί
από αρκετούς µελετητές. Σχετικά βλέπε. Lawal 2010, 396-397, Grigoropoulos (υπό έκδοση), Tzavella
(υπό έκδοση),
710
Για παραδείγµατα από την Κόρινθο βλέ πε Slane 1986, 198, ν. 125, εικ. 18. Για το Άργος βλέπε
Abadie Reynal 2007, 243-244, ν. 437.1, 439.1, πίν. 68.
711
Στο υλικό από τον αποθέτη το 74,4% του συνόλου των χειλέων των τοπικών αµφορέων προέρχεται
από α µφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Α ii και το 25,5% στον τύπο του Σικυώνιου Β. Δεν
εντοπίστηκε κανένα όστρακο στον τύπο Αi. Ωστόσο, όστρακα αυτού του τύπου εντοπίστηκαν σε
στρώµατα υποκείµενα του αποθέτη, τα οποία πλησιάζουν περισσότερο τον τύπο Dressel 25, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.
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αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Β, ο οποίος θεωρείται τύπος της µέσης ρωµαϊκής
περιόδου. Το στοιχείο αυτό θα µπορούσε ν α επιβεβαιώσει την υπόθεση της
παραγωγής του Σικυώνιου Αii αµφορέα στον 2ο αι. µ.Χ, ωστόσο, στις πάσες που
εντοπίζονται και τα δύο είδη των αµφορέων είναι λίγα τα όστρακα, τα οποία θα
µπορούσαν να χρονολογηθούν σε αυτόν τον αιώνα. Σε στρώµατα της τοµής Α (Α.4)
το µοναδικό στοιχείο χρονολόγησης τους σε αυτόν τον αιώνα προκύπτει µόνο µέσα
από την παρουσία αυτών των αµφορέων και ειδικότερα την παρουσία του Σικυώνιου
Β και ενός ή δύο ακόµη οστράκων άλλων κατηγοριών που ανήκουν σε τύπους, των
οποίων η παραγωγή ξεκινά νωρίτερα του 2ου αι. µ.Χ. Κατά συνέπεια δεν µπορούµε να
επιβεβαιώσουµε ότι οι αµφορείς στον τύπο Αii από το οικόπεδο Πιπεράκη αποτελούν
προϊόντα του 2ου αι. µ.Χ, αλλά ούτε και να αποκλείσουµε αυτό το ενδεχόµενο.
Πρωτίστως, θα πρέπει να έχουµε κατά νου, ότι οι αποθέσεις στο οικόπεδο συνιστούν
κατά κύριο λόγο απορρίψεις, οι οποίες, πιθανώς, πραγµατοποιήθηκαν σε διαδοχικές
φάσεις και ως εκ τούτου η συνύπαρξη και των δύο τύπων θα µπορούσε να είναι
προϊόν αυτής της δράσης. Σε καµία περίπτωση, ωστόσο, δεν αποκλείεται το
ενδεχόµενο της αλληλοεπικάλυψης των δύο τύπων, ιδιαιτέρως αν αναλογιστούµε τα
καθαρότερα στρώµατα των τοµών. Στα περισσότερα εξ αυτών παρατηρείται σαφής
υπεροχή του υλικού που χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι.
µ.Χ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει, ίσως, πρωτίστως να αναρωτηθούµε για την
έναρξη της παραγωγής του Σικυώνιου Β αµφορέα και εν συνεχεία για την παύση της
παραγωγής του Σικυώνιου Αii. Ως εκ τούτου τα αγγεία του οικοπέδου θα
χρονολογηθούν στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο και ειδικότερα µεταξύ του ύστερου
1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, αλλά δεν θα αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάποια εξ
αυτών να αποτελούν προϊόντα µεταγενέστερης παραγωγής.
3.4.1.2 Σικυώνιος Β
Ο δεύτερος βασικός τύπος των αµφορέων που παρήχθησαν στο πλάτωµα της
Σικυώνας έχει ταξινοµηθεί ως Σικυώνιος Β. Ο συγκεκριµένος τύπος στην δηµοσίευση
του αµφορικού υλικού από την επιφανειακή έρευνα, βάσει του περιγράµµατος των
χειλέων, υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες και διαχωρίζεται στον Σικυώνιο Β1 και τον
Σικυώνιο Β2.

712

Μέχρι σήµερα δεν έχει εξακριβωθεί το πλήρες περίγραµµα του

τύπου, καθώς όλα τα παραδείγµατα που έχουν αναγνωριστεί αφορούν το ανώτερο
712

Tzavella (υπό έκδοση).
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τµήµα του. Θεωρείται ο κύριος τύπος αµφορέα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου, αλλά
τοπικοί αµφορείς του τύπου Β1 έχουν εντοπιστεί σποραδικά σε στρώµατα
ανεσκαµµένων συνόλων που χρονολογούνται στον 1ο αι. µ.Χ, καταδεικνύοντας την
παραγωγή τους σε αυτόν τον αιώνα, αν όχι νωρίτερα.713 Η παραγωγή του Σικυώνιου
Β αµφορέα έχει συνδεθεί µε το εµπόριο του οίνου,
περιφερειακού εµπορικού δικτύου.

715

714

και θεωρείται τµήµα του

Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη

αναγνωρίστηκαν 50 όστρακα χειλέων, τα οποία συνιστούν το 37% του συνόλου των
χειλέων των τοπικών αµφορέων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι δύο τύποι.
Αυτοί προήλθαν από όλα τα στρώµατα του ανεσκαµµένου χώρου που µελετήθηκαν
και όπως αναφέρθηκε παραπάνω συνυπήρχαν και µε τους δύο τύπους του Σικυώνιου
Α αµφορέα.

Σικυώνιος Β Αµφορέας
Σικυώνιος Β1
24%

Σικυώνιος Β2
76%

Σικυώνιος Β1

Σικυώνιος Β2

Γράφηµα 10. Ποσοστό επί του συνόλου των χειλέων του Σικυώνιου Β Αµφορέα

3.4.1.2.Α Σικυώνιος Β1 Α9-12 Εικ. 63-64
Η πρώτη κατηγορία του τύπου χαρακτηρίζεται από το τριγωνικό χείλος και
τον διογκωµένο λαιµό. Φέρει λαβές ελλειπτικής διατοµής µε νευρώσεις στην άνω
όψη, οι οποίες εκφύονται κάτω από το χείλος. Αµφορείς αυτού του τύπου έχουν
εντοπιστεί στην Κόρινθο σε σύνολα που συµπεριλαµβάνουν υλικό από τα µέσα του

713

Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 38, εικ. 4). Ο Γρηγορόπουλος επισηµαίνει το ενδεχόµενο το
συγκεκριµένο όστρακο να αποτελεί διείσδυση στο στρώµα από στρώµατα µεταγενέστερης
χρονολόγησης και ως εκ τούτου να µην εντάσσεται στο χρονικό πλαίσιο του στρώµατος που
εντοπίστηκε.
714
Trainor 2015, 54.
715
Tzavella (υπό έκδοση).
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1ου αι. έως και τον 4ο αι. µ.Χ.716 Η τοπική παραγωγή του έχει αποδειχθεί στο πλάτωµα
µέσω απορριµµάτων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της εντατικής
επιφανειακής έρευνας. 717
Στο οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκε ένας µικρός αριθµός οστράκων από
αµφορείς αυτής της κατηγορίας. Μόλις 12 όστρακα χειλέων ταυτίστηκαν ως
αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Β 1 (24% του συνόλου των χειλέων των
Σικυώνιων Β αµφορέων και 9% του συνόλου των χειλέων των τοπικών αµφορέων),
εκ των οποίων το ένα όστρακο, πιθανώς, προέρχεται από αµφορέα κορινθιακής
παραγωγής.

Οι

περισσότεροι

είναι

κατασκευασµένοι

µε

πηλό

καφέ

ή

πορτοκαλέρυθρης απόχρωσης, ενώ σπανιότεροι είναι αυτοί σε γκρι ή πρασινίζουσα
γκρι απόχρωση. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία προήλθαν από στρώµατα µε
ανάµεικτο υλικό, στα οποία συνυπήρχαν µε τοπικούς αµφορείς και των υπολοίπων
κατηγοριών και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονικό
πλαίσιο της παραγωγής τους. Σε αυτή την περίπτωση θα υιοθετηθεί η υπόθεση του
Γρηγορόπουλου για την έναρξη της παραγωγής αυτού του τύπου στον 1ο αι. µ.Χ και
την περαιτέρω ανάπτυξη του σχήµατος στον 2ο και 3ο αι. µ.Χ. 718 Δεδοµένης της
απουσίας υλικού στα στρώµατα που µελετήθηκαν, µε εξαίρεση τους κρατήρες της
κατηγορίας 7, το οποίο θα µπορούσε να χρονολογηθεί ασφαλώς στον 3ο αι. µ.Χ, η
συγκεκριµένη κατηγορία θα χρονολογηθεί µεταξύ του 1ου, ίσως, του ύστερου 1ου και
του 2ου αι. µ.Χ.
3.4.1.2.Β Σικυώνιος Β2 Α13-Α15 Εικ. 64-65
Στο υλικό που µελετήθηκε συνολικά 38 όστρακα χειλέων ταξινοµήθηκαν
στην κατηγορία του Σικυώνιου Β 2, τα οποία συνιστούν το 76% του συνόλου των
χειλέων των αµφορέων αυτού του τύπου και το 28% του συνόλου των χειλέων των
τοπικών αµφορέων. Ο Σικυώνιος Β2 αµφορέας χαρακτηρίζεται από το χείλος του, το
οποίο είναι τετράγωνης διατοµής και τον διογκωµένο λαιµό, ενώ φέρει λαβές
716

Στην δηµοσίευση της ρωµαϊκής κεραµικής από το ιερό της Δήµητρας και Κόρης
συµπεριλαµβάνονται δύο όστρακα αµ φορέων, τα οποία είναι παρόµοια του Σικυώνιου Β αµ φορέα
(Corinth XVIII.2, 108, 112, ν. 228-229, εικ. 28, πίν. 14). Αυτά χρονολογούνται στα µέσα του 1ου αι. ή
τις αρχές του 2ου αι. µ.Χ. Η Slane παραλληλίζει τους δύο αµφορείς µε όστρακο αµφορέα από άλλη
απόθεση, σε σύνολο χρονολογηµένο στον 2ο αι. π.Χ. Στην ίδια δηµοσίευση έχει συµπεριληφθεί ακόµη
ένα όστρακο χείλους από αµφορέα, όµοιο µε τον τύπο του Σικυώνιου Β, το οποίο έχει προέλθει από
σύνολο χρονολογηµένο από τον 2ο έως τον 4ο αι. µ.Χ. Σχετικά βλέπε Corinth XVIII.2, 116, ν. 250, εικ.
29.
717
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1-2, εικ. 124).
718
Grigoropoulos (υπό έκδοση).
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ελλειπτικής διατοµής µε νευρώσεις στην άνω όψη, οι οποίες εκφύονται κάτω από το
χείλος.719 Αµφορείς αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στην Αγορά των Αθηνών 720
και την Κόρινθο

721

σε σύνολα που χρονολογούνται σ τον 2ο αι. µ.Χ, ενώ στα

στρωµατογραφηµένα σύνολα από το πλάτωµα εντοπίστηκαν σε στρώµατα µε υλικό
της µέσης και ύστερης ρωµαϊκής περιόδου.722
Στο οικόπεδο Πιπεράκη αµφορείς αυτού του τύπου εντοπίστηκαν στα
περισσότερα στρώµατα των τοµών που µελετήθηκαν, ενώ το 26% του συνόλου των
χειλέων προήλθε από τα στρώµατα του αποθέτη. Το µεγαλύτερο τµήµα των
αµφορέων αυτών είναι κατασκευασµένο µε πηλό καστανής ή γκρι απόχρωσης και
λιγότερο ερυθρής ή πορτοκαλέρυθρης. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στους
αµφορείς του αποθέτη, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι κατασκευασµένοι µε
αντίστοιχο ή παρόµοιο πηλό των Σικυώνιων Α ii αµφορέων που εντοπίστηκαν στα
ίδια στρώµατα και πιθανώς αποτελούν προϊόντα του ίδιου κεραµικού εργαστηρίου.
Στην παρούσα εργασία δεν µπορεί να εξακριβωθεί, εάν η επιλογή του πηλού έχει
κάποια χρονική συνάφεια µε την παραγωγή τους.
Μεταξύ των αµφορέων στον τύπο του Σικυώνιου Β συµπεριλήφθηκαν και δύο
αµφορείς, οι οποίοι διαφοροποιούνται ελαφρώς από τον βασικό κανόνα (αρ. κατ.
Α13-Α14). Το παράδειγµα Α13, πιθανώς, ανήκει σε µεταβατικό στάδιο της
τυπολογικής εξέλιξης του Σικυώνιου Β2 αµφορέα, καθώς το χείλος δεν είναι
τριγωνικό, ούτε τετράγωνης διατοµής. Ο λαιµός του είναι ελαφρώς διογκωµένος και
η λαβή είναι ελλειπτικής διατοµής, αλλά δεν φέρει νευρώσεις στην άνω όψη, όπως οι
περισσότεροι αµφορείς αυτού του τύπου. Παρόµοιο όστρακο αµφορέα έχει
εντοπιστεί κατά την διάρκεια της επιφανειακής έρευνας στο πλάτωµα και έχει γίνει
αντίστοιχη υπόθεση. 723 Το συγκεκριµένο αγγείο εντοπίστηκε στον αποθέτη και είναι
κατασκευασµένο από πηλό ερυθρής και γκρι απόχρωσης. Αγγείο µε αντίστοιχο
προφίλ χείλους και λαιµού έχει εντοπιστεί στην Κόρινθο σε σύνολο χρονολογηµένο
στα µέσα του 2ου αι. µ.Χ, το οποίο ταυτίστηκε από τον Williams ως πρόχους µε µία
λαβή.724 Το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη έχει ταυτιστεί ασφαλώς ως αµφορέας,
διότι σώζει τµήµα και των δύο λαβών. Το αντικείµενο Α14 διαφοροποιείται ελαφρώς
719

Για παραδείγµατα από την επιφανειακή έρευνα βλέπε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 14-16, εικ. 124).
Από ανεσκαµµένα σύνολα στο πλάτωµα Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 151, 181, εικ, 33, 35).
720
Agora V, 89, M53, πίν. 19.
721
Corinth XVIII.2, 113-114, ν. 240, εικ. 28.
722
Grigoropoulos (υπό έκδοση).
723
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 4, εικ. 124).
724
Williams και Zervos 1985, 57, εικ. 1 (Corinth notebook 771, B12).
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από τους υπόλοιπους αµφορείς στο χείλος, το οποίο είναι ορθογώνιας διατοµής και
επίπεδο. Αµφορείς µε αντίστοιχο προφίλ χείλους έχουν συµπεριληφθεί στην
κατηγορία των Σικυώνιων Β αµφορέων στο υλικό της επιφανειακής έρευνας .725 Η
απουσία άλλων αµφορέων µε το συγκεκριµένο προφίλ χείλους στο υλικό που
µελετήθηκε οδηγεί στην υπόθεση, ότι το συγκεκριµένο αγγείο, πιθανώς, αποτελεί
παραλλαγή του Σικυώνιου Β 2 αµφορέα, ίσως, ενός κεραµικού εργαστηρίου. Παρά
ταύτα δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να πρόκειται για τρίτη υποκατηγορία του
βασικού σχήµατος. Η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως επισφαλής και δεν µπορεί να
στοιχειοθετηθεί από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη. Ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος
τύπος συµπεριλήφθηκε στην κατηγορία των Σικυώνιων Β 2 αµφορέων, οι οποίοι
αποτελούν το πλησιέστερο παράλληλό του.
Όπως αναφέρθηκε εκτενώς σε προηγούµενο υποκεφάλαιο οι αµφορείς στον
τύπο του Σικυώνιου Αii και Σικυώνιου Β2 συνυπάρχουν συστηµατικά στα στρώµατα
των τοµών που µελετήθηκαν. 726 Το γεγονός ότι σε κάποια εξ αυτών , τα οποία
παρουσιάζουν µεγαλύτερη ο µοιογένεια ως προς το υλικό τους (χρονολογική
συνάφεια και σχήµατα) οι δύο τύποι είναι κατασκευασµένοι από τον ίδιο πηλό,
πιθανώς, είναι ενδεικτικό στοιχείο της παραγωγής τους από κοινό εργαστήριο και της
ταυτόχρονης απόρριψής τους και ως εκ τούτου και της σύγχρονης παραγωγής τους.
Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι ο τύπος του Σικυώνιου Αii
αµφορέα συνέχισε να παράγεται και στον 2ο αι. µ.Χ, ή ότι ο Σικυώνιος Β2 αµφορέας
παρήχθη και στον 1ο αι. µ.Χ. Η πρώτη υπόθεση έχει διατυπωθεί από τους µελετητές
του υλικού που προέκυψε από την έρευνα στο πλάτωµα τα προηγούµενα χρόνια .727
Δεδοµένης της απουσίας καθαρών στρωµάτων από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν µπορεί
να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα. Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο του υλικού στο
οικόπεδο και ιδιαιτέρως των στρωµάτων µε περισσότερο οµοιογενή χαρακτηριστικά,
η εκδοχή της παραγωγής του Σικυώνιου Β2 αµφορέα στον 1ο αι. µ.Χ δείχνει πιθανή.
Ωστόσο, για την αποσαφήνιση του ζητήµατος της χρονολόγησης των δύο τύπων
απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε πλήρως στρωµατογραφηµένα σύνολα.

725

Tzavella (υπό έκδοση, ν. 14, 16, εικ. 124).
Στα στρώµατα συνυπάρχουν και οι 4 υποκατηγορίες των τοπικών αµφορέων, αλλά οι δύο τύποι που
αναφέρονται συνιστούν το µεγαλύτερο τµήµα των τοπικών α µφορέων και εµφανίζονται σε όλα τα
στρώµατα του τοµών που µελετήθηκαν.
727
Trainor 2015, 53, Trainor – Kyriatzi (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση),
726
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3.4.1.3 Βάσεις τοπικών Αµφορέων Α16-Α23 Εικ. 66-68
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο υλικό αναγνωρίστηκαν 53 όστρακα
βάσεων από τοπικούς αµφορείς. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται διαφορετικά
είδη, τα οποία βρίσκουν αντιστοιχία σε παραδείγµατα από την επιφανειακή έρευνα
και άλλα ανεσκαµµένα σύνολα στην περιοχή. Στο υλικό από την επιφανειακή έρευνα
που αφορά τους τοπικούς αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Α έχουν διαµορφωθεί
τρεις διαφορετικές κατηγορίες βάσεων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και στο υλικό
από το οικόπεδο Πιπεράκη. Η πρώτη κατηγορία συµπεριλαµβάνει βάσεις µε µακρύ
δάκτυλο και διαµαντόσχηµη απόληξη (Α16). 728 Η δεύτερη κατηγορία έχει κοντό
δάκτυλο και µανιταρόσχηµη απόληξη (Α17-18)729 και σ ε αυτή συµπεριλή φθηκε το
παράδειγµα Α18, το οποίο θεωρήθηκε παραλλαγή αυτού του τύπου. Η τρίτη
κατηγορία έχει χαµηλή κοµβιόσχηµη απόληξη µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης (Α1920).730 Και οι τρεις κατηγορίες στην βιβλιογραφία έχουν συνδεθεί µε τον τύπο του
Σικυώνιου Α αµφορέα.
Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη αναγνωρίστηκαν απορρίµµατα από τις
δύο πρώτες κατηγορίες (Α16, Α17), τα οποία αποδεικνύουν για ακόµη µία φορά την
τοπική παραγωγή αµφορέων στο πλάτωµα, ενώ διαµορφώθηκε και µία τέταρτη
κατηγορία, η οποία θεωρείται παραλλαγή της τρίτης. (Α21-Α23). Οι βάσεις αυτής της
κατηγορίας έχουν κοµβιόσχηµη απόληξη, η οποία, όµως, είναι πιο ψηλή και πιο
στενή από αυτή της τρίτης κατηγορίας, ενώ το κάτω σώµα έχει σχεδόν ενιαίο
περίγραµµα µε την βάση, αν και διακρίνεται στο τελείωµα της το σηµείο της ένωσης
των δ ύο δοµικών στοιχείων, τα οποία, κατασκευάστηκαν ξεχωριστά. Εξαίρεση
αποτελεί το παράδειγµα Α22, στο οποίο η απόληξη της βάσης είναι εξαιρετικά
χαµηλή και µικρής διαµέτρου.

728

Tzavella (υπό έκδοση, ν. 18-21, εικ. 123).
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 22-Α23, εικ. 123), Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 102, εικ. 29), Λυκούδη
2013, Α9-Α10, εικ. 36, 61, 68), Likoudi (υπό έκδοση, ν. 57, εικ. 58)
730
Tzavella (υπό έκδοση, ν. 24-26, εικ. 123).
729
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Αταύτιστα
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Βάσεις Τοπικών Αµφορέων
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Κατηγορία 2
15%
Κατηγορία 4
23%
Κατηγορία 3
51%

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Αταύτιστα Όστρακα

Γράφηµα 11. Ποσοστό επί του συνόλου των βάσεων από τοπικούς αµφορείς

Βάσεις τοπικών αµφορέων εντοπίστηκαν σε όλα τα στρώµατα και ως εκ
τούτου συνυπήρχαν µε όλα τα είδη των αµφορέων, για τους οποίους γίνεται η
υπόθεση, ότι παράγονταν στο πλάτωµα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι από
το σύνολο του βάσεων η παρουσία της πρώτης κατηγορίας είναι ελάχιστη. Στο υλικό
εντοπίστηκε ένα απόρριµµα αυτού του τύπου (Α16) και ακόµη ένα όστρακο, το οποίο
ταυτίστηκε ως κορινθιακό (Α38). Η πλειοψηφία των βάσεων αντιστοιχεί στην τρίτη
κατηγορία (51% του συνόλου των οστράκων των βάσεων από τοπικούς αµφορείς),
ενώ το 23% του συνόλου αντιστοιχεί στην τέταρτη. Το 15% των βάσεων αντιστοιχεί
στην δεύτερη κατηγορία, ενώ το 9% ήταν εξαιρετικά αποσπασµατικό για να ταυτιστεί,
αλλά εικάζεται, ότι αντιστοιχεί στις βάσεις της τρίτης κατηγορίας. Ένα όστρακο
δακτυλιόσχηµης βάσης κατασκευασµένης µε τοπικό αδρό πηλό σε πρασινίζουσα γκρι
απόχρωση καταγράφηκε ως βάση αµφορέα, αλλά δεν εντοπίστηκε παράλληλο για
αυτή (Β.3/8.6.32). Οι περισσότερες βάσεις της δεύτερης κατηγορίας είναι
κατασκευασµένες ως επί το πλείστον µε πηλό ερυθρής και πορτοκαλέρυθρης
απόχρωσης και λιγότερο µε γκρι απόχρωση, ενώ η πλειοψηφία των βάσεων της
τρίτης κατηγορίας είναι κατασκευασµένες µε πηλό σε απόχρωση του γκρι και του
καφέ.
Στα στρώµατα που ορίστηκαν από την ανασκαφέα ως αποθέτης το 50% του
συνόλου των βάσεων που αναγνωρίστηκαν ως τοπικές αντιστοιχούν στην τρίτη
κατηγορία και το 28% στην τέταρτη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των τοπικών βάσεων
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δεν ταυτίστηκε. Η πλειοψηφία αυτών είναι κατασκευασµένες από πηλό σε καφέ και
γκρι απόχρωση και λιγότερο µε πηλό ερυθρής ή ερυθρής και γκρι απόχρωσης. Από
τα στρώµατα αυτά απουσιάζουν πλήρως βάσεις της πρώτης και της δεύτερης
κατηγορίας, αν και βάσεις της δεύτερης κατηγορίας έχουν εντοπιστεί σε στρώµατα
υποκείµενα του αποθέτη, τα οποία παρουσιάζουν οµοιογένεια µε το υλικό αυτού και
πιθανώς συνιστούν τµήµα του. Στον αποθέτη, αντιστοίχως, κυριαρχούν τα όστρακα
χειλέων του Σικυώνιου Αii αµφορέα (77% του συνόλου των τοπικών αµφορέων) και
του Σικυώνιου Β (23% του συνόλου των τοπικών αµφορέων), τα οποία παρουσιάζουν
οµοιογένεια ως προς την απόχρωση και την σύσταση του πηλού µε τις παραπάνω
βάσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδοµένα γίνεται η υπόθεση, ότι οι
αµφορείς από το οικόπεδο Πιπεράκη στον τύπο του Σικυωνιου Αii και Σικυώνιου Β
έφεραν βάσεις που εµπίπτουν στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία. Ειδικότερα θα
µπορούσαµε να υποθέσουµε, ότι η τρίτη κατηγορία αντιστοιχεί στον Σικυώνιο Α ii
αµφορέα, ακολουθώντας την υπόθεση των µελετητών της κεραµικής από την
επιφανειακή έρευνα και άλλων ανεσκαµµένων συνόλων στο πλάτωµα, ενώ η
παραλλαγή της στον Σικυώνιο Β.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα

αντικείµενα Α9 και Α21. Το πρώτο συνιστά όστρακο χείλους από αµφορέα στον τύπο
του Σικυώνιου Β 1, ενώ το δεύτερο τµήµα βάσης, που εµπίπτει στην τέταρτη
κατηγορία. Και τα δ ύο αντικείµενα προήλθαν από τα στρώµατα του αποθέτη, αλλά
σε διαφορετικές πάσες. Ο πηλός αυτών των δύο είναι σχεδόν πανοµοιότυπος και το
ενδεχόµενο να προέρχονται από το ίδιο αγγείο είναι πιθανό. Ωστόσο, η
αποσπασµατική διατήρηση του συνόλου δεν επιτρέπει την διεξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων και το ενδεχόµενο αυτές οι κατηγορίες βάσεων να προέρχονται και
από τους υπόλοιπους τύπους των τοπικών αµφορέων είναι πιθανό. Το συµπέρασµα
περιορίζεται στο αµφορικό υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη και ειδικότερα του
αποθέτη, για το οποίο έχει γίνει η υπόθεση, ότι µεγάλο τµήµα του πιθανώς, συνιστά
προϊόν ενός κεραµικού εργαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση η ανεύρεση ακέραιων
αµφορέων και των δύο κατηγοριών είναι αυτή που θα διαλευκάνει το ζήτηµα
αναφορικά µε το είδος των βάσεων της εκάστοτε υποκατηγορίας, αλλά και του
συνόλου των δοµικών χαρακτηριστικών τους. Για αυτές δεν θα επιχειρηθεί ακριβής
χρονολόγηση εξαιτίας της απουσίας ισχυρών στοιχείων και θα ενταχθούν συνολικά
στο ευρύ χρονικό πλαίσιο της παραγωγής των τοπικών αµφορέων.
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3.4.1.4 Παραλλαγές των τοπικών αµφορέων Α24-Α25 Εικ. 68
Στο αµφορικό υλικό εντοπίστηκαν και δύο όστρακα από αµφορείς, τα οποία
καταγράφηκαν ως παραλλαγές των τοπικών αµφορέων. Η υπόθεση αυτή είναι πιο
ισχυρή για το αντικείµενο Α24. Το συγκεκριµένο παράδειγµα συνιστά όστρακο
χείλους, το οποίο είναι έντονα κοίλο στην εσωτερική όψη και καµπύλο στην
εξωτερική. Το εν λόγω αγγείο έχει θεωρηθεί τοπική παραλλαγή του Σικυώνιου Αii /
Dressel 25 αµφορέα. Πρόκειται για αµφορέα, πιθανώς, τοπικής παραγωγής
κατασκευασµένο από αδρό πηλό σε ερυθρή απόχρωση. Αυτό προήλθε από την τοµή
Β και γίνεται η υπόθεση, ότι συνανήκει µε την βάση Α18, η οποία έχει καταγραφεί
ως παραλλαγή της δεύτερης κατηγορίας των βάσεων. Και τα δύο είναι
κατασκευασµένα από τον ίδιο πηλό και διαφοροποιούνται ελαφρώς από τον βασικό
κανόνα των τύπων της Σικυώνας. Με τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα, δεν
φαίνεται η διαφοροποίησή τους να έχει οποιαδήποτε χρονολογική συνάφεια µε την
τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος.731
Το παράδειγµα Α25 παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά που µέχρι σήµερα
είναι γνωστά για τον Σικυώνιο Β2 αµφορέα, από τον οποίο διαφοροποιείται εξαιτίας
της αυλάκωσης που φέρει στην άνω όψη του χείλους. Α µφορείς µε αντίστοιχη
αυλάκωση και παρόµοιο προφίλ έχουν εντοπιστεί στην Σικυώνα ,732 την Κόρινθο733
και την Αγορά των Αθηνών

734

και θεωρούνται αµφορείς της ύστερης ρωµαϊκής

περιόδου. Το ενδεχόµενο αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο, η απουσία υλικού
αυτής της περιόδου στις δύο τοµές που µελετήθηκαν καθιστά αδύναµη την υπόθεση.
Πιθανώς αποτελεί ύστερο τύπο του Σικυώνιου Β 2 αµφορέα, ο οποίος µπορεί να
χρονολογηθεί στην µέση ρωµαϊκή περίοδο και συνιστά διείσδυση στο στρώµα
εντοπισµού του από τα ανώτερα στρώµατα. Η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως επισφαλής
και δεν θα επιχειρηθεί περαιτέρω διακινδύνευση υποθέσεων, όπως και η
χρονολόγηση του αγγείου.

731

Παρόµοιο προφίλ βάσης έχει εντοπιστεί στην Κόρινθο, το οποίο χρονολογείται µεταξύ του ύστερου
1ου αι. π.Χ και του πρώιµου 1ου αι. µ.Χ. Slane 1986, 282-283, ν. 29, εικ. 7.
732
Tzavella (υπό έκδοση, 9, 12, 23-24, εικ. 136).
733
Slane και Sanders 2005, 255, 1-26, εικ. 4, 264, 2-30, εικ. 5. Το πρώτο παράδειγµα χρονολογείται
στο α′ µισό του 5ου αι. και το δεύτερο στο β′ µισό του ίδιου αιώνα.
734
Agora V, 114, M324, εικ. 32, 58 (πρώιµος 6ος αι. µ.Χ).
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3.4.1.5 Τοπικοί αµφορείς της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου Α26 Εικ. 69
Στο υλικό εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους (Α26) από αµφορέα, ο οποίος
βρίσκει παράλληλο στο υλικό της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου από την εντατική
έρευνα επιφανείας στο πλάτωµα.735 Το παράλληλο από την Σικυώνα ανήκει στον ίδιο
τύπο που αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος θεωρείται ο βασικός τύπος αµφορέα της
ύστερης ρωµαϊκής περιόδου στο πλάτωµα και συνδέεται µε την παραγωγή αµφορέων
σε περιφερειακό επίπεδο. 736 Το αγγείο από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν έχει ταυτιστεί
ασφαλώς ως τοπικό προϊόν, αλλά τα εγκλείσµατα του πηλού µακροσκοπικά είναι
αντίστοιχα του τοπικού. Αυτό προήλθε από τα ανώτερα στρώµατα της τοµής. Σε αυτά
απουσιάζει υλικό της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου και το ενδεχόµενο το αγγείο να
αποτελεί προϊόν της µέσης ρωµαϊκής είναι πιθανό.
3.4.2 Εισηγµένοι Αµφορείς
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου στο υλικό από το οικόπεδο
Πιπεράκη εντοπίστηκε ένας µεγάλος αριθµός διαγνωστικών οστράκων από αµφορείς
που παρήχθησαν σ’ ένα ευρύ γεωγραφικό φάσµα εντός και εκτός του ελλαδικού
χώρου. Συνολικά στο αµφορικό υλικό εντοπίστηκαν 207 όστρακα εισηγµένων
αµφορέων, εκ των οποίων τα 42 συνιστούν όστρακα χειλέων, τα 29 βάσεων και τα
136 όστρακα λαιµών ή λαβών. Οι αµφορείς που αναγνωρίστηκαν συνιστούν τύπους
της ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, οι οποίοι παρήχθησαν στην
γειτονική Κόρινθο, την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, αλλά και την ιταλική και την
ιβηρική χερσόνησο. Πολλοί τύποι εξ αυτών έχουν εντοπιστεί κατά την διάρκεια της
εντατικής επιφανειακής έρευνας στο πλάτωµα,
ανασκαφτεί στην ίδια περιοχή,

738

737

αλλά και σε σύνολα που έχουν

καταδεικνύοντας την ύπαρξη ενός εµπορικού

δικτύου, του οποίου τµήµα αποτέλεσε και η Σικυώνα. Πολλά από τα σχήµατα που
αναγνωρίστηκαν παρήχθησαν για ένα ευρύ χρονικό διάστηµα και η απουσία
στρωµάτων µε οµοιογενές χρονολογικά υλικό κατέστησε δύσκολη την χρονολόγηση
τους. Μεταξύ των αµφορέων εντοπίστηκαν και όστρακα, τα οποία δεν ταυτίστηκαν,

735

Tzavella (υπό έκδοση, ν. 19, εικ. 136)
Tzavella (υπό έκδοση).
737
Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 81-88, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση), Tzavella
(υπό έκδοση)
738
Λυκούδη 2013, 136-139, 141-142, Likoudi (υπό έκδοση), Grigoropoulos (υπό έκδοση).
736
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αλλά κάποια εξ αυτών συµπεριλήφθηκαν στον κατάλογο για την διαµόρφωση µίας
πιο ολοκληρωµένης εικόνας, αναφορικά µε τους αµφορείς αυτής της κατηγορίας.
3.4.2.1 Κορινθιακοί Αµφορείς Α27-Α38 Εικ. 69-73 Πίν. 4
Οι Κορινθιακοί αµφορείς αποτελέσαν µία κοινή κατηγορία των εισηγµένων
αµφορέων που αναγνωρίστηκαν στο υλικό που µελετήθηκε. Συνολικά έξι όστρακα
χειλέων αναγνωρίστηκαν ως τµήµατα αµφορέων κορινθιακής παραγωγής, 12
όστρακα βάσεων και πλήθος λαβών, εκ των οποίων οι δύο είναι ενσφράγιστες (Α39Α40).
Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν τρία χείλη κορινθιακών Α′ αµφορέων (Α27Α28). Οι αµφορείς αυτού του τύπου παρήχθησαν για πρώτη φορά στον πρώιµο 5ο αι.
π.Χ και µοιράστηκαν µορφολογικά χαρακτηριστικά µε τους Κορινθιακούς Α
αµφορείς,739 τους οποίους σύµφωνα µε την Koehler αντικατέστησαν σταδιακά κατά
τον 3ο και 2ο αι. π.Χ.740
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκαν όστρακα χειλέων τριγωνικής διατοµής,
τα οποία κλίνουν προς τον λαιµό και είναι κατασκευασµένα από αδρό κορινθιακό
πηλό καφέ απόχρωσης. Στο ένα εξ αυτών το χείλος είναι σχεδόν κάθετο και δίνει την
αίσθηση ταινιωτού χείλους. Ο συγκεκριµένος τύπος θεωρείται ύστερος µεταξύ των
αµφορέων αυτού του τύπου, ο οποίος, πιθανώς, αποκτά αυτή την µορφή στα µέσα
του 3ου αι. π.Χ . 741 Ο γενικός κανόνας του περιγρά µµατος των κορινθιακών Α′
αµφορέων χαρακτηρίζεται από αγγεία µε ωοειδές σώµα, χείλη τριγωνικής διατοµής,
τα οποία κλίνουν προς τον λαιµό, τοξωτές λαβές ελλειπτικής διατοµής, οι οποίες
εκφύονται κάτω από το χείλος και απολήγουν στον ώµο και βάση µε κωνική απόληξη
(peg toe).742 Οι βάσεις Α29-Α30 αναγνωρίστηκαν ως τµήµατα των αµφορέων αυτού
του τύπου, αλλά για την τελευταία διατηρούνται επιφυλάξεις και αφήνεται ανοικτό το
ενδεχόµενο να προέρχεται από αµφορέα στον τύπο του κορινθιακού Β. Ένα όστρακο
βάσης από Κορινθιακό Α ′ αµφορέα εντοπίστηκε στο ο ικόπεδο Χιονίδη και

739

Για Κορινθιακούς Α και Α′ αµφορείς βλέπε Koehler 1981, 451-457, 1992, Whitbread 1995, 256258, Corinth VII.6, 48-49.
740
Koehler 1992.
741
Koehler 1992, τύπος c, εικ. 2.
742
Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα υπήρξε τυπολογική εξέλιξη αυτού του σχήµατος, η οποία
σχετίζεται περισσότερο µε τις αναλογίες των επιµέρους δοµικών χαρακτηριστικών τους. Σχετικά βλέπε
Koehler 1992, Whitebread 1995, 258.
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χρονολογήθηκε στον 3ο αι. π.Χ. 743 Τα αγγεία από το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθαν
από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό γεγονός που δεν επιτρέπει την διεξαγωγή
ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την χρονολόγησή τους. Χαρακτηριστικό
είναι το χείλος Α28, το οποίο, πιθανώς, αντιστοιχεί στην ύστερη φάση της παραγωγής
του τύπου, όπως διαµορφώθηκε στα µέσα του 3ου αι. π.Χ, κατά την οποία το χείλος
των αµφορέων αυτών εµφανίζεται σχεδόν κάθετο και µοιάζει µε ταινιωτό.744
Μαζί µε τους αµφορείς αυτού του τύπου εντοπίστηκαν όστρακα χειλέων και
βάσεων από κορινθιακούς Β αµφορείς. Η συνύπαρξη αυτών των δύο τύπων δεν είναι
πρωτόγνωρη δεδοµένου, ότι οι συγκεκριµένες δύο υποκατηγορίες έχουν εντοπιστεί
ταυτόχρονα σε ναυάγια , 745 αλλά και σε ανεσκαµµένα σύνολα στην Κόρινθο.

746

Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα η παραγωγή τους ξεκίνησε στο τελευταίο
τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Αυτή δεν έχει αποδειχθεί ασφαλώς στην Κόρινθο και
συνδέεται µε διάφορες θέσεις της ανατολικής Μεσογείου και ιδιαιτέρως µε την
Κέρκυρα. 747 Οι κορινθιακοί Β αµφορείς είναι αγγεία µε ωοειδές σώµα, κάθετες
τοξωτές λαβές και φέρουν βάση µε κωνική απόληξη. Κατά την διάρκεια της
παραγωγής τους τ ο χείλος τους διαφοροποιείται, όπως και οι

αναλογίες των

υπολοίπων δοµικών χαρακτηριστικών τους και είναι σε άµεση χρονολογική συνάφεια
µε αυτή.748 Η παραγωγή τους έχει συνδεθεί µε το εµπόριο του οίνου και σύµφωνα µε
τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα γίνεται η υπόθεση ότι αυτή συνεχίστηκε έως και
τον 2ο αι. π.Χ.749 Κορινθιακοί Β αµφορείς έχουν εντοπιστεί στο πλάτωµα στο πλαίσιο
της εντατικής επιφανειακής έρευνας ,750 αλλά και σε ανεσκαµµένα σύνολα στην ίδια
περιοχή, οι οποίοι έχουν χρονολογηθεί στο α′ µισό του 3ου και τον 2ο αι. π.Χ.751
Στο οικόπεδο Πιπεράκη τρία όστρακα χειλέων (Α31-Α33) και τέσσερα
όστρακα βάσεων (Α34-Α37) έχουν αναγνωριστεί ως τµήµατα Κορινθιακών Β
αµφορέων, ενώ ακόµη τρία όστρακα βάσεων έχουν καταγραφεί ως πιθανά τµήµατα
Κορινθιακών Α′ ή Β αµφορέων. Όλα είναι κατασκευασµένα µε αδρό πηλό καστανής
η ροδ όχρους απόχρωσης, ενώ η βάση Α37 είναι από πηλό ερυθρής και
743

Λυκούδη 2013, 138, υποσ. 720.
Koehler 1992, τύπος c, εικ. 2
745
Kapitän 1973, 185-186, εικ. 1-2, 1976, 90-91, εικ. 4-5.
746
Koehler 1981, Koehler 1992.
747
Σχετικά βλέπε Koehler 1992, Whitbread 1995, 260-261, 278-285, Corinth VII.6, 51.
748
Για συζήτηση αναφορικά µε την τυπολογική εξέλιξη των κορινθιακών Β αµφορέων βλέπε Koehler
1981, 452-454, Koehler 1992, Whitbread 1995, 259-260.
749
Koehler 1992, Whitbread 1995, 258.
750
Trainor 2015, 83, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
751
Λυκούδη 2013, 136-136, Α1, Α4, Α8, εικ. 35, 59-61, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 53-54, εικ. 58, 62),
James (υπό έκδοση, ν. 104).
744
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καστανέρυθρης απόχρωσης µε καστανή επιφάνεια. Όλα τα όστρακα σε αντιστοιχία
µε τα όστρακα του προηγούµενου τύπου προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτο
υλικό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αποσπασµατική διατήρησή τους δεν
επιτρέπει την ασφαλή χρονολόγησή τους.
Το παράδειγµα Α31 δεν έχει ταυτιστεί ασφαλώς. Πιθανώς αυτό ανήκει σε
πρωιµότερη φάση παραγωγής σε σχέση µε τα χείλη Α32 και Α33, τα οποία σύµφωνα
µε την τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος αντιστοιχούν στον τύπο που διαµορφώθηκε
στο α′ µισό του 3ου αι. π.Χ 752 και εξελίχθηκε περαιτέρω τα επόµενο διάστηµα µέχρι
την παύση της παραγωγής τους. Εξαιτίας της έλλειψης ισχυρών στοιχείων δεν θα
επιχειρηθεί η χρονολόγηση των Κορινθιακών Α′ και Β αµφορέων από το οικόπεδο
Πιπεράκη. Παρά ταύτα λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο πλαίσιο στα στρώµατα
εντοπισµού τους τα αγγεία, τα οποία θεωρούνται πρωιµότερης παραγωγής από τα
υπόλοιπα δεν µπορούν να χρονολογηθούν πριν τα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αι.
π.Χ, καθώς απουσιάζει υλικό προηγούµενων περιόδων. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουµε
κατά νου, ότι οι αµφορείς ως αγγεία δύνανται να χρησιµοποιούνταν για αρκετές
γενιές µετά την παραγωγή τους, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει την διεξαγωγή
ασφαλών συµπερασµάτων, εάν δεν υφίσταται ένα συµπαγές και ξεκάθαρο χρονικό
πλαίσιο.
Οι ενσφράγιστες λαβές (Α39-Α40) θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα ισχυρό
χρονολογικό εργαλείο, αλλά δυστυχώς το αποτύπωµά τους δεν σώζεται σε καλή
κατάσταση και ως εκ τούτου δεν ταυτίστηκαν. Όπως έχει αναφερθεί και στο
κεφάλαιο µε τους τοπικούς αµφορείς, µεταξύ των βάσεων που καταγράφηκαν ως
τµήµατα κορινθιακών αµφορέων εντοπίστηκε και µία βάση (Α38), η οποία είναι
αντίστοιχη των τοπικών αµφορέων στον τύπο του Σικυώνιου Α και του τύπου
Brindisi που ακολουθεί ο συγκεκριµένος τύπος και ως εκ τούτου θα µπορούσε να
χρονολογηθεί στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, αν όχι στην πρώιµη ρωµαϊκή.
3.4.2.2 Αµφορείς στον τύπο της Ρόδου Α41 Εικ. 73
Μεταξύ των εισηγµένων αµφορέων εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους και
λαβής από αµφορέα στον τύπο της Ρόδου. Οι αµφορείς αυτοί χαρακτηρίζονται από
την µακριά και κάθετη τοξωτή λαβή τους, η οποία εκφύεται κάτω από το χείλος και
σχηµατίζει έντονη γωνίωση στην µετάβαση από το ανώτερο τµήµα της στον ώµο
752

Koehler 1992, c, πίν. 4.
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αγγείου. Οι αµφορείς αυτού του τύπου παρήχθησαν για ευρύ χρονικό διάστηµα από
τον 4ο αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. µ.Χ,753 κατά την διάρκεια του οποίου παρατηρείται
τυπολογική εξέλιξη του σχήµατος 754 και έχουν συνδεθεί µε το εµπόριο του οίνου. Η
παραγωγή τους αρχικά συνδέθηκε µε το νησί της Ρόδου. Η πετρογραφική ανάλυση
του πηλού σε διαφορετικά δείγµατα, ωστόσο, κατέδειξε την παραγωγή αυτών των
αµφορέων σε διαφορετικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται και εκτός της ευρύτερης
περιοχής του Αιγαί ου. 755 Αµφορείς στον τύπο τ ης Ρόδου έχουν εντοπιστεί στο
πλάτωµα στο πλαίσιο της εντατικής επιφανειακής έρευνας ,

756

αλλά και σε

757

ανεσκαµµένα σύνολα.

Το παράδειγµα από το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτο
υλικό και ως εκ τούτου η χρονολόγησή του καθίσταται δύσκολη, δεδοµένης της
απουσίας του µεγαλύτερου τµήµατος του αγγείου. Ο συγκεκριµένος αµφορέας είναι
κατασκευασµένος από πηλό, ο οποίος ως προς τα εγκλείσµατά του αντιστοιχεί στον
τύπο 1 του Peacock, ο οποίος θεωρείται ροδιακός, ενώ ως προς την απόχρωσή του
αντιστοιχεί στον τύπο 3, του οποίου η προέλευση δεν έχει εξακριβωθεί. 758 Το χείλος
του αµφορέα είναι αντίστοιχο ενός παραδείγµατος από την Οδη σσό, το οποίο
αντιστοιχεί στον τύπο 1F του Monachov και χρονολογείται στο β′ µισό του 2ου αι.
π.Χ, 759 αλλά και σ ’ ένα παράδειγµα από την Βερενίκη , το οποίο έχει αντίστοιχη
χρονολόγηση.760 Ως εκ τούτου ο αµφορέας θα χρονολογηθεί στο β′ µισό του 2ου αι.
π.Χ βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων του, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο
να αποτελεί προϊόν µεταγενέστερης παραγωγής βάσει των συνευρηµάτων του στο
στρώµα που εντοπίστηκε.
3.4.2.3 Αµφορείς Dressel 2-4 / Κώς Α42-Α45 Εικ. 73-74 Πίν. 4
Οι αµφορείς στον τύπο Dressel 2-4 αποτελούν µία εκ των κατηγοριών των
αµφορέων που εντοπίζονται συχνά στο πλάτωµα. Οι αµφορείς αυτού του τύπου
διακρίνονται από την χαρακτηριστική λαβή τους, η οποία συνίσταται από δύο
753

Για συνοπτική περιγραφή του σχήµατος βλέπε Whitbread 1995, 53-54.
Για συζήτηση αναφορικά µε τους αµφορείς στον τύπο της Ρόδου που παρήχθησαν στην
ελληνιστική περίοδο βλέπε Monachov 2005.
755
Peacock 1977B, 266.
756
Trainor 2015, 82, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση, ν. 5, εικ. 122), Tzavella (υπό
έκδοση, ν. 1, εικ. 125).
757
Grigopoulos (υπό έκδοση, ν. 194, εικ. 36), James (υπό έκδοση, ν. 115).
758
Σχετικά βλέπε Peacock 1977, 266-268.
759
Monackov 2005, 80, 84, ν. 3, εικ. 7.
760
Riley 1979, 122-125, ν. 17, εικ. 69.
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ενωµένα µέρη, τα οποία είναι κυλινδρικής διατοµής (double-barrelled handle). Αυτές
εκφύονται ακριβώς κ άτω από το χείλος, το οποίο είναι στρογγυλεµένο και
αναπτύσσονται κατακόρυφα µέχρι το ύψος του ώµου. Το σώµα αυτών των αµφορέων
είναι ωοειδές και έχει µέγιστη διάµετρο στον ώµο, ενώ καταλήγει σε βραχύ πόδι.761 Η
παραγωγή αυτών των αµφορέων έχει συνδεθεί µε κ έντρα σ’ ένα µεγάλο τµήµα της
Μεσογείου.762
Στο πλαίσιο της εντατικής έρευνας επιφανείας στο πλάτωµα εντοπίστηκε ένα
ικανός αριθµός οστράκων αυτού του τύπου, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά
κέντρα, ως επί το πλείστον από την Ιταλία και την Κώ,763 ενώ αντίστοιχοι αµφορείς
µε προέλευση από το Αιγαίο έχουν εντοπιστεί και σε ανεσκαµµένα σύνολα της ίδιας
περιοχής.764
Στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη έξι όστρακα χειλέων αναγνωρίστηκαν
ως τµήµατα αυτού του τύπου (A42-A44), ενώ εντοπίστηκαν και δύο τµήµατα των
χαρακτηριστικών λαβών (A45). Η απόχρωση και τα εγκλείσµατα του πηλού αυτών
των αγγείων είναι ενδεικτικά της προέλευσής τους από την περιοχή του Αιγαίου, ενώ
η παρουσία χ ρυσής µίκας σε µερικά εξ αυτών είναι, πιθανώς, δηλωτική της
προέλευσής τους από το ανατολικότερο τµήµα του. Οι αµφορείς της Κω παρήχθησαν
από τον 4ο αι. π.Χ έως και τον 1ο αι. µ.Χ και έχουν συνδεθεί µε το εµπόριο του οίνου.
Τα όστρακα από το οικόπεδο Πιπεράκη προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό
γεγονός που δεν επιτρέπει την ασφαλή χ ρονολόγησή τους δεδοµένης και της
απουσίας του µεγαλύτερου τµήµατός τους. Το παράδειγµα Α44 διαφέρει από τα
υπόλοιπα ως προς την λαβή του , η οποία είναι µονή. 765 Το συγκεκριµένο αγγείο
ταυτίστηκε ως αµφορέας στον τύπο της Κω βάσει του πηλού, ο οποίος είναι
αντίστοιχος των αµφορέων από το πλάτωµα µε αυτή την προέ λευση 766 και της
κατηγορίας 3 του Whitbread. 767 Το χείλος βρίσκει παράλληλο στην Βερενίκη , το
οποίο χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και έχει
συµπεριληφθεί στην γενική κατηγορία των αµφορέων µε κερατοειδείς λαβές (horned
761

Σχετικά βλέπε Peacock και Williams 1991, 105-106, class 10, εικ. 39, Whitbread 1995, 81-82.
Για παρουσίαση των περισσοτέρων εξ αυτών, ιδίως στο δυτικό τµήµα της Μεσογείου βλέπε
Peacock και Williams 1991, 105-106.
763
Trainor 2015, 85-86, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση).
764
Grigoropoulos (υπό έκδοση, 146, εικ. 33).
765
Στην δηµοσίευση του Whibread 1995, στους αµφορείς της Κω συµπεριλαµβάνεται ένα παράδειγµα
ενσφράγιστης µονής λαβής, η οποία εµπίπτει στην κατηγορία 3 των πηλών που έχει αναγνωρίσει ο
ίδιος. Σχετικά βλέπε Whibread 1995, πίν. 4.14. Για αυτή την κατηγορία πηλού βλέπε υποσ. 767.
766
Για τον πηλό των αµφορέων από το υλικό της επιφανειακής έρευνας στην Σικυώνα µε προέλευση
από την Κω βλέπε Trainor 2015, 86, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
767
Whibread 1995, 89-91
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handles)768 και όχι σε αυτή του τύπου Dressel 2-4. Το συγκεκριµένο αγγείο προήλθε
από στρώµα, από το οποίο θα µπορούσε να υποστηριχθεί η χρονολόγηση του
πλησιέστερου παραλλήλου του.
3.4.2.4 Αµφορείς της Κνίδου Α46 Πίν. 5
Στην περιοχή της Κνίδου αµφορείς παρήχθησαν από την αρχαϊκή περίοδο έως και
τους µεσαιωνικούς χρόνους. 769 Ο τύπος που αφορά την παρούσα εργασία παρήχθη
από τα µέσα του 3ου αι. π.Χ έως και τον πρώιµο 2ο αι. µ.Χ. Αυτός διακρίνεται από τον
χαρακτηριστικό δακτύλιο του ποδιού, το οποίο, όταν σώζεται, τον καθιστά εύκολα
αναγνωρίσιµο µεταξύ τω ν υπολοίπων αµφορέων. Οι αµφορείς αυτοί έχουν
κυλινδρικό λαιµό, απλό στρογγυλεµένο χείλος, κατακόρυφες λαβές οι οποίες
εκφύονται κάτω από το χείλος και καταλήγουν στον ώµο του αγγείου και ωοειδές
σώµα, το οποίο γίνεται περισσότερο επίµηκες στο πέρασµα του χρόνου.770
Αµφορείς της Κνίδου έχουν εντοπιστεί στο πλάτωµα, στο πλαίσιο της
εντατικής έρευνας επιφανείας,

771

αλλά και στο οικόπεδο Χιονίδη

772

και έχουν

χρονολογηθεί από τον 3ο αιώνα και εξής.
Στο οικόπεδο Πιπεράκη εντοπίστηκε ένα µόλις όστρακο βάσης (Α46) µε τον
χαρακτηριστικό δακτύλιο, η οποία σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά για
οποιαδήποτε άλλο συµπέρασµα, πλην της ταύτισής της. Αυτή εµπίπτει στην
κατηγορία IIG του Monachov, η οποία χρονολογείται από τα τέλη του 3ου αι. έως και
τα µέσα του 1ου αι. π.Χ.773 Η συγκεκριµένη βάση προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτο
υλικό και ως εκ τούτου θα χρονολογηθεί βάσει αυτού του τύπου, χωρίς να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο να αποτελεί προϊόν µεταγενέστερης παραγωγής.

768

Riley 1979, 147-149, ν. 117, εικ. 74.
Monackov 1999, 161.
770
Γενικά για αυτόν τον τύπο βλέπε Whitbread 1995, 82. Για την τυπολογική εξέλιξή του Monachov
1999.
771
Trainor 2015, 82, Τrainor-Kiriatzi (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 122).
772
Λυκούδη 2013, 138, Α5, εικ. 35, 60 Likoudi (υπό έκδοση, ν. 55, εικ. 58).
773
Monackov 1999, 168-169, 171, εικ. 11-12.
769
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3.4.2.5 Αµφορείς Greco-Italian Α47-Α51 Εικ. 74-75
Σε αυτή την ο µάδα συµπεριλαµβάνονται αµφορείς, οι οποίοι είχαν ευρεία
διασπορά στην λεκάνη της Μεσογείου και παρήχθησαν σε πλήθος θέσεων από τον
πρώιµο 4ο αι. έως και τον 2ο αι π.Χ .774 Έχουν τριγωνικό χείλος , κυλινδρικό λαιµό,
κάθετες λαβές, οι οποίες εκφύονται στον λαιµό και αναπτύσσονται στο ύψος του
ώµου, σώµα µε µέγιστη διάµετρο στον ώµο και συµπαγές επίµηκες πόδι. Σε αρκετές
περιπτώσεις φέρουν ενσφράγιστες λαβές µε γράµµατα της ελληνικής, της ιταλικής,
ακόµη και της ιβηρικής.775
Αµφορείς αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στο πλάτωµα, στο πλαίσιο της
επιφανειακής έρευνας, τους οποίους ο Stone σύµφωνα µε την τυπολογία της Will776
τους έχει χρονολογήσει στην ύστερη ελληνιστική περίοδο.777
Στο υλικό που µελετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
αναγνωρίστηκαν πέντε όστρακα χειλέων (Α47-Α50) και δύο όστρακα βάσεων (Α51)
ως τµήµατα Greco-Italian αµφορέων. Αυτά είναι κατασκευασµένα από διαφορετικά
είδη πηλού, κυρίως ανοικτής καστανής ή ροδόχρους απόχρωσης. Η κατάσταση της
διατήρησής τους είναι αρκετά αποσπασµατική για την ακριβή ταύτιση των
συγκεκριµένων αγγείων σύµφωνα µε την τυπολογία της Will. Παρά ταύτα για το
παράδειγµα Α47 έχει γίνει η υπόθεση ότι ανήκει στον τύπο 1 (a) ή 4 (d) και ως εκ
τούτου το εν λόγω αγγείο θα χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 4ου και του α′ µισού
του 2ου αι. π.Χ, το παράδειγµα Α48, πιθανώς προέρχεται από αµφορέα στον τύπο 2
(b) και θα χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 3ου και του πρώιµου 2ου αι. π.Χ, το
παράδειγµα Α49, πιθανώς, προέρχεται από αµφορέα στον τύπο 3 (c) και
χρονολογείται µεταξύ των τελών του 3ου αι. και των αρχών του 2ου αι. π.Χ, ενώ το
παράδειγµα Α50, πιθανώς ανήκει σε αµφορέα του τύπου 3 (c) ή 5 (e) και
χρονολογείται από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ έως το β′ µισό του 2ου αι. π.Χ. Η υπόθεση
για κάθε παράδειγµα είναι αρκετά επισφαλής και ως εκ τούτου θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί µε σκεπτικισµό. Όλα τα όστρακα προήλθαν από στρώµατα µε
ανάµεικτο υλικό και χρονολογήθηκαν βάσει των τύπων που θεωρητικά ακολουθούν.

774

Γενικά βλέπε Will 1982, Peacock και Williams 1986, 1991, ν. 84-85, Class 2, εικ. 24.
Will 1982, 338.
776
H Will έχει διαµορφώσει πέντε διακριτούς τύπους, εκ των οποίων οι τελευταίοι δύο επικαλύπτονται
χρονικά. Σχετικά βλέπε Will 1982, 341-356, πίν. 85.
777
Trainor 2015, 83-84, Trainor (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση).
775
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3.4.2.6 Αµφορείς Brindisi A52 Εικ. 76 Πίν. 5
Οι αµφορείς για τους οποίους γίνεται η υπόθεση, ότι παρήχθησαν στην
ευρύτερη περιοχή του Brundisium (σηµερινό Brindisi) έχει γίνει λόγος στο κεφάλαιο
των τοπικών αµφορέων, καθώς αυτοί συνδέονται µε τον Σικυώνιο Α αµφορέα. Όπως
έχει αναφερθεί αυτοί παρήχθησαν από τα τέλη του 2ου αι. έως το τέλος του 1ου αι. π.Χ
και είναι συνδεδεµένοι µε το εµπόριο του ελαιόλαδου ή του οίνου.778
Εισηγµένοι αµφορείς αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί στο πλάτωµα στο
πλαίσιο της εντατικής

έρευνας επιφανείας ,

779

αλλά απουσιάζουν από τους

καταλόγους της κεραµικής των οικοπέδων που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της
αρχαιολογικής έρευνας στο πλάτωµα.
Στο οικόπεδο Πιπεράκη ένα όστρακο βάσης αναγνωρίστηκε ως πιθανό τµήµα
από εισηγµένο αµφορέα στον τύπο Brindisi (Β.2/13.1.1), ενώ το παράδειγµα Α52
συνιστά όστρακο χείλους, το οποίο διαφοροποιείται από τον βασικό κανόνα του
τύπου.780 Το συγκεκριµένο αγγείο προήλθε από το επιφανειακό στρώµα της τοµής Α
και ως εκ τούτου χρονολογείται σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο της παραγωγής αυτού
του τύπου από τα τέλη του 2ου αι. έως τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. Μεταξύ των
εισηγµένων αµφορέων εντοπίστηκε και ένα όστρακο ενσφράγιστης λαβής, η οποία
δεν ταυτίστηκε (Α60). Σε αυτή έχουν αποτυπωθεί εντός πλαισίου ελλειπτικής
διατοµής τρία γράµµατα σε λατινική γραφή L-SP. Το ενδεχόµενο αυτή να προέρχεται
από αµφορέα αυτού του τύπου είναι πιθανό, αν και ο πηλός δεν ταυτίζεται απόλυτα
µε την περιγραφή του πηλού των αµφορέων που προέρχονται από την ευρύτερη
περιοχή του Brindisi.781 Παρά ταύτα θα πρέπει να σηµειωθεί , ότι οι συγκεκριµένοι
αµφορείς συχνά φέρουν ενσφράγιστες λαβές µε γράµµατα της λατινικής ή της
ελληνικής γραφής.782

778

Σχετικά µε τους αµφορείς αυτούς και βιβλιογραφία βλέπε σελ. 177-181.
Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 85, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση).
780
Το συγκεκριµένο όστρακο ταυτίστηκε από την βάση δεδοµένων για τους αµφορείς της ρωµαϊκής
περιόδου του πανεπιστηµίου του Southampton. Στην κατηγορία των αµφορέων στον τύπο του Brindisi
συµπεριλαµβάνεται ένα παράδειγµα αµ φορέα µε πανοµοιότυπο προφίλ χείλους. Σχετικά βλέπε
University of Southampton 2005. Αµφορείς µε αυτό το προφίλ του χείλους έχουν εντοπιστεί και στο
πλαίσιο της ανασκαφής της Αγοράς υπό την διεύθυνση του Γιάννη Λώλου.
781
Για περιγραφή του πηλού βλέπε Peacock και Williams 1991, 83.
782
Peacock και Williams 1991, 82.
779
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3.4.2.7 Αµφορείς Dressel 7-11 A53-A55 Εικ. 76
Υπό αυτό τον όρο
αµφορέων

µε

συγγενή

στην βιβλιογραφία ταξινοµείται µία ευρεία ο µάδα
τυπολογικά

χαρακτηριστικά,

αλλά

και

επιµέρους

διαφοροποιήσεις. Για τους αµφορείς αυτού του τύπου γίνεται η υπόθεση, ότι
παρήχθησαν στην Ισπανία, σε διάφορα κέντρα της ιβηρικής χερσονήσου, από τα
οποία προέκυψαν προϊόντα µε διαφοροποιηµένο πηλό και επί µέρους δοµικά
χαρακτηριστικά. 783 Σύµφωνα µε τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδοµένα η παραγωγή
τους ξεκίνησε στα τέλη του 1ου αι. π.Χ και σταµάτησε κάπου στα τέλη του 1ου αι. µ.Χ.
Αµφορείς αυτής της κατηγορίας δεν έχουν συµπεριληφθεί στους καταλόγους
της κεραµικής από την επιφανειακή έρευνα και των ανεσκαµµένων οικοπέδων που
µελετήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο, αλλά έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της ανασκαφής της
Αγοράς της Σικυώνας και υπήρξαν βοηθητικοί για την ταύτιση των αµφορέων από το
οικόπεδο Πιπεράκη.
Συνολικά αναγνωρίστηκαν τρία όστρακα χειλέων ως τµήµατα αµφορέων
αυτού του τύπου. Αυτοί είναι κατασκευασµένοι από διαφορετικό πηλό, γεγονός, το
οποίο είναι δηλωτικό της πιθανής παραγωγής τους σε διαφορετικά κέντρα. Ο πηλός
από τον οποίο είναι κατασκευασµένοι είναι ερυθρής ή καστανής απόχρωσης, ενώ η
επιφάνειά τους γκρι, ή σε αποχρώσεις του καστανού ή του κίτρινου. Το χείλος και
των τριών οστράκων αναπτύσσεται σε επίπεδα και οι δύο εξ αυτών εµπίπτουν στον
τύπο Α ή Β των Peacock και Williams. 784 Και τα τρία προήλθαν από στρώµα µε
ανάµεικτο υλικό και θα χρονολογηθούν βάσει του γενικού πλαισίου της παραγωγής
τους από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
3.4.2.8 Αµφορείς Beltran IIA A56 Εικ. 76
Η συγκεκριµένη κατηγορία αµφορέων δεν είναι ασύνδετη µε την
προηγούµενη. Πρόκειται για αµφορείς, οι

οποίοι σύµφωνα µε τα έως τώρα

αρχαιολογικά δεδοµένα παρήχθησαν σε διάφορα κέντρα της νότιας Ισπανίας από τα
τέλη του 1ου αι. π.Χ έως και τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ. Πρόκειται για αµφορείς µε
βραχύ χείλος που νεύει προς τα κάτω (hooked rim), ευρύ λαιµό, πεπλατυσµένες
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Γενικά βλέπε Peacock και Williams 1991, 117-119, κατηγορία 16, εικ. 50.
Σχετικά βλέπε Peacock και Williams 1991, 117-118. Οι εκάστοτε τύποι συνδέονται µε διαφορετικά
κέντρα παραγωγής, τα οποία δεν διαφοροποιούνται ως προς το χρονικό πλαίσιο της παραγωγής τους.
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λαβές, οι οποίες εκφύονται κάτω από το χείλος και καταλήγουν στον ώµο του
αγγείου και σώµα µε µέγιστη διάµετρο στο κατώτερο τµήµα του, το οποίο καταλήγει
σε επίµηκες πόδι ελλειπτικής διατοµή ς που είναι κενό στο εσωτερικό του . 785 Οι
αµφορείς αυτού του τύπου εντοπίζονται στο µεγαλύτερο τµήµα της Μεσογείου,
συµπεριλαµβανοµένης και της βόρειας Αφρικής.786
Στο

οικόπεδο

Πιπεράκη

αναγνωρίστηκε

ένα

όστρακο

χείλους

κατασκευασµένο από πηλό ερυθρής και γκρι απόχρωσης, πιθανώς, µε αραιή µίκα.
Αυτό προήλθε από στρώµα µε ανάµεικτο υλικό και ως εκ τούτου χρονολογείται,
βάσει του γενικού πλαισίου παραγωγής του συγκεκριµένου τύπου, µεταξύ του τέλους
του 1ου αι. π.Χ και τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ.
3.4.2.9 Άλλοι Αµφορείς Α57-Α60 Εικ. 77 Πίν. 5
Μεταξύ των αµφορέων εντοπίστηκαν και όστρακα από αµφορείς, οι οποίοι
δεν ταυτίστηκαν αλλά παρουσιάζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά. Πολλοί από αυτούς
εισήχθησαν στον κατάλογο και άλλοι όχι. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται το
παράδειγµα Α57, το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο των Σικυώνιων Α
αµφορέων αντιστοιχεί στον τύπο Brindisi / Dressel 25, αλλά είναι κατασκευασµένο
από τον χαρακτηριστικό πηλό µε ερυθρή απόχρωση και µελανά στίγµατα στην
επιφάνεια του αγγείου, από τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και αγγεία άλλων
σχηµάτων. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση του παραδείγµατος Α58, το οποίο είναι
κατασκευασµένο από τον ίδιο πηλό και πλησιάζει ως προς το προφίλ του
παραδείγµατα από τον τύπο του Σικυώνιου Β αµφορέα . 787 Μέσω αυτών των δύο
παραδειγµάτων καθίσταται σαφής η ύπαρξη ενός δικτύου παραγωγής αµφορέων στην
ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου, στο οποίο τοπικά εργαστήρια µιµούνται
κοινούς τύπους αµφορέων, οι οποίοι πρωτίστως έ χουν εισαχθεί στην εκάστοτε
περιοχή.788 Και τα δύο παραδείγµατα προήλθαν από στρώµατα µε ανάµεικτο υλικό
και ως εκ τούτου θα χρονολογηθούν βάσει του γενικού πλαισίου της παραγωγής των
τύπων που µιµούνται.
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Σχετικά βλέπε Peacock και Williams 1991, 122-123, κατηγορία 18, εικ. 54.
Riley 1979, 160-161, ν. 143-145, εικ. 76.
787
Tzavella (υπό έκδοση, ν.11, εικ. 124).
788
Ειδικότερα για αυτό το δίκτυο αναφορικά µε τον τύπο που µιµείται τον τύπο Dressel 25 βλέπε
Trainor 2015, 51-52, Grigoropoulos (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση).
786
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παράδειγµα Α59. Πρόκειται για όστρακο
χείλους από αµφορέα κατασκευασµένο από µαλακό πηλό καστανής απόχρωσης µε
άφθονη χρυσή µίκα, η οποία είναι εµφανής σε όλη την επιφάνεια του αγγείου. Ο
συγκεκριµένος αµφορέας δεν ταυτίστηκε, αλλά ο πηλός του οδηγεί στην υπόθεση, ότι
πρόκειται για προϊόν κατασκευασµένο σε εργαστήριο της Μικράς Ασίας. Ακόµη στο
υλικό εντοπίστηκαν και δύο όστρακα, ένα λαβής και ένα σώµατος από αµφορέα
κατασκευασµένο µε τον χ αρακτηριστικό πηλό µε τα µελανά ηφαιστειογενή
εγκλείσµατα (black sand fabric), ο οποίος έχει συνδεθεί µε την ευρύτερη περιοχή της
Καµπανίας.789 Από αυτό τον πηλό παρήχθησαν αµφορείς στον τύπο Dressel 1ή 2-4.
Το ενδεχόµενο τα όστρακα από το οικόπεδο Πιπεράκη να προέρχονται από αµφορέα
στον τύπο Dressel 1790 είναι πιθανό, αν και η υπόθεση δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί
ασφαλώς βάσει των σωζόµενων τµηµάτων του.
Αµφορείς αυτού του τύπου από διαφορετικούς πηλούς εντοπίστηκαν στο
πλάτωµα κατά την διάρκεια της εντατικής έρευνας επιφανείας791 και σε ανεσκαµµένα
σύνολα.792 Η παρουσία αυτών των αµφορέων, των Greco-Italian και αυτού στον τύπο
του Brindisi σε συνδυασµό µε την ο µοιότητα των τοπικών αµφορέων µε τον
συγκεκριµένο τύπο είναι ενδεικτική της συστηµατικής εµπορικής σχέσης είτε άµεσα,
είτε έ µµεσα της Σικυώνας µε την ιταλική χερσόνησο στα τέλη της ελληνιστικής
περιόδου.793

789

Για τον συγκεκριµένο πηλό βλέπε Panella και Fano 1977, 145, 146 (Κατηγορία A), Peacock και
Williams 1991, 87-88.
790
Οι αµφορείς στον Dressel 1 παρήχθησαν σε διάφορα κέ ντρα της Ιταλίας και υποδιαιρούνται σε
τρεις κατηγορίες. Η παραγωγή τους χρονολογείται µεταξύ των µέσω του 2ου αι. και του 1ου αι. π.Χ και
συνδέεται µε το εµπόριο οίνου. Σχετικά βλέπε Peacock και Williams 1991, 86-88, εικ. 26 (Dressel
1A), 89-90 (Dressel 1B), 91-92 (Dressel 1C), Trainor 2015, 84-85.
791
Trainor 2015, 84-85, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Stone (υπό έκδοση).
792
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 35, 72, 135, 201, εικ. 23, 26, 32, 36).
793
Σχετικά βλέπε Tzavella (υπό έκδοση).
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4. Συζήτηση της κεραµικής από το οικόπεδο Πιπεράκη
4.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Η ανασκαφή στο οικόπεδο Πιπεράκη απέδωσε έναν αρκετά µεγάλο όγκο
υλικού, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ χρονικό φάσµα, από την πρώιµη ελληνιστική έως
και την µέση ρωµαϊκή περίοδο. Οι χρονικές περίοδοι δεν αντιπροσωπεύονται
ισοµερώς. Ο κύριος όγκος του υλικού χρονολογείται µεταξύ της ύστερης
ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και ειδικότερα µεταξύ του 1ου αι.
π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Πολλά ήταν τα ευρήµατα που χρονολογήθηκαν στην µέση
ελληνιστική περίοδο, ενώ σαφώς λιγότερα ήταν τα ευρήµατα της πρώιµης
ελληνιστικής και της µέσης ρωµαϊκής περιόδου.
Αυτά συνιστούν οικιακά κατάλοιπα, ενώ ελάχιστα είναι προϊόντα βιοτεχνικής
δράσης, τα οποία προήλθαν από δευτερογενείς αποθέσεις και απορρίφθηκαν στον
χώρο µεταφερόµενα από άλλη θέση, εκτός του χώρου της ανασκαφής. Μεταξύ των
ευρηµάτων αναγνωρίστηκε πλήθος σχηµάτων, τα οποία ταξινοµήθηκαν σε τέσσερεις
βασικές κατηγορίες. Όλα τα ευρήµατα προήλθαν από σύνολα µε ανάµεικτο υλικό,
στα οποία συνυπήρχε κεραµική των ελληνιστικών και των ρωµαϊκών χρόνων. Το
γεγονός αυτό δυσκόλεψε την χρονολόγηση των σχηµάτων, ειδικότερα αυτών που
παράγονταν για ένα ευρύ χρονικό διάστηµα. Η χρονολόγηση τους βασίστηκε στην
χρονολόγηση των παραλλήλων τους και στις περιπτώσεις που αυτό δεν ήταν εφικτό,
αυτά εντάχθηκαν στο γενικό πλαίσιο της παραγωγής του εκάστοτε σχήµατος στο
πλάτωµα της Σικυώνας ή εκτός αυτού.
4.2 Τα σχήµατα και η χρονολόγησή τους
Τα ευρήµατα που χρονολογήθηκαν στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο δεν
ήταν πολλά. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι επιτραπέζια αγγεία, ενώ δεν
απουσιάζουν χρηστικά αγγεία και µαγειρικά σκεύη αυτής της περιόδου.
Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν όστρακα ιγδίων µε στρογγυλεµένο (11-12)
και ταινιωτό χείλος (10), τα οποία ήταν κορινθιακής παραγωγής και όστρακα
λεκανών (23), κατασκευασµένα από τοπικό µαγειρικό πηλό σε ερυθρή και γκρι
απόχρωση. Οι τελευταίες χρονολογήθηκαν βάσει παραλλήλων από την Κόρινθο στην

202
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

πρώιµη ελληνιστική περίοδο, αλλά για τον συγκεκριµένο τύπο, στον οποίο ανήκουν,
έχει γίνει η υπόθεση ότι συνέχισε να παράγεται και κατά τη διάρκεια της ύστερης
ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
Τα µαγειρικά σκεύη, αντιστοίχως, ήταν ελάχιστα και αυτά είναι όστρακα
λοπάδων (128-129). Σε αυτά τα σκεύη ο πηλός δεν ταυτίστηκε, εξαιτίας της
οµοιότητας του τοπικού µαγειρικού πηλού µε τον κορινθιακό. Ωστόσο, ο πηλός
διαφοροποιείται σαφώς από αυτόν των µαγειρικών σκευών των επόµενων περιόδων
και το ενδεχόµενο να συνιστούν επείσακτα αγγεία είναι ισχυρό. Το αντικείµενο 129
χρονολογήθηκε γενικά στον 3ο αι. π.Χ. Αυτό βρίσκει παράλληλο σε άλλο
ανεσκαµµένο σύνολο στο πλάτωµα, το οποίο έχει χρονολογηθεί στις αρχές του 3ου αι.
π.Χ.794 Και τα δύο αντικείµενα συνιστούν προϊόντα τοπικής παραγωγής και ως εκ
τούτου καθίσταται πιθανό το ενδεχόµενο της παραγωγής µαγειρικών σκευών στο
πλάτωµα, ήδη από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.
Τα επιτραπέζια σκεύη συνιστούν επείσακτα αγγεία πόσεως. Στα σύνολα
εντοπίστηκαν όστρακα από µόνωτα κύπελλα (170) και σκύφους αττικού τύπου ή
κοτύλες (171, 173), τα οποία ήταν εισηγµένα από την Κόρινθο, ενώ ένα ήταν
εισηγµένο από την Αττική. (172). Ακόµη αναγνωρίστηκε ένα κύπελλο µε έξω νεύον
χείλος (225), κορινθιακής παραγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στον πρώιµο τύπο της
κατηγορίας και χρονολογήθηκε µεταξύ του τέλους του 4ου αι. π.Χ και του πρώιµου
3ου αι. π.Χ, ενώ αναγνωρίστηκαν και δύο όστρακα από µικύλλα αγγεία. Το ένα εξ
αυτών ανήκει σε λοπάδιο, κατασκευασµένο σε blister ware (257) και πιθανώς είναι
προϊόν τοπικής παραγωγής, ενώ το δεύτερο συνιστά όστρακο πυξίδας (255). Ο πηλός
του συγκεκριµένου αγγείου δεν ταυτίστηκε.
Τα αγγεία που χρονολογήθηκαν στη µέση ελληνιστική περίοδο ήταν σαφώς
περισσότερα σε αριθµό. Η χρήση του χώρου σε αυτή την περίοδο ενισχύεται
περαιτέρω από την εύρεση χάλκινων νοµισµάτων από τοπικό νοµισµατοκοπείο, τα
οποία χρονολογήθηκαν σε αυτή την περίοδο.795 Η πλειοψηφία αυτών ήταν µαγειρικά
σκεύη και επιτραπέζια αγγεία και λιγότερο χρηστικά ή τελετουργικά αγγεία. Εξαιτίας
της απουσίας καθαρών στρωµάτων και της γενικευµένης παραγωγής ορισµένων
σχηµάτων κατά το µεγαλύτερο µέρος της ελληνιστικής περιόδου, τ ις περισσότερες
φορές η χρονολόγηση των αντικειµένων σε στενά χρονικά πλαίσια ήταν αδύνατη.
794

Σχετικά βλέπε σελ. 93, υποσ. 285.
Ειδικότερα για αυτά βλέπε Παράρτηµα 1, στρώµα Α.4/10-13, σελ. 225, Β.2/5, σελ. 229, Β.2/7.2,4,5,
σελ. 232.
795
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Αρκετά από τα χρηστικά αγγεία που αναγνωρίστηκαν συνιστούν προϊόντα της
µέσης ή ύστερης ελληνιστικής περιόδου, όπως όστρακα ιγδίων τα οποία ήταν
κορινθιακής παραγωγής (13-15), ενώ για κάποια εκ των ιγδίων, τα οποία είναι
κατασκευασµένα από αδρό τοπικό πηλό (17), γίνεται η υπόθεση ότι συνιστούν
προϊόντα της ύστερης ελληνιστικής ή και ακόµη της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου.
Αντιστοίχως, λίγες λεκάνες χρονολογήθηκαν βάσει παραλλήλων µεταξύ της µέσης
και της ύστερης ελληνιστικής περιόδου (26). Στην ύστερη ελληνιστική περίοδο
χρονολογήθηκαν και δύο όστρακα πρόχων, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως πρόχοι
νερού (6-7). Η χρονολόγησή τους είναι επισφαλής και το ενδεχόµενο να συνιστούν
προϊόντα πρωιµότερης ή µεταγενέστερης παραγωγής είναι πιθανό. Ακόµη δύο
όστρακα, πιθανώς, συνανήκοντα από δίσκο σερβιρίσµατος (83-84) χρονολογήθηκαν
βάσει παραλλήλων στην µέση ελληνιστική περίοδο.
Από το υλικό δεν απουσιάζουν σχήµατα µε διαφορετική χρήση, τα οποία,
πιθανώς, ανήκουν στην φάση χρήσης του χώρου κατά την µέση ή ύστερη
ελληνιστική περίοδο. Μεταξύ των ευρηµάτων αναγνωρίστηκαν αρκετά όστρακα από
θυµιατήρια (107), τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αντικείµενα τοπικής παραγωγής.
Αντιστοίχως αρκετά ήταν και τα µαγειρικά σκεύη που χρονολογήθηκαν στην
µέση ή ύστερη ελληνιστική περίοδο, τα οποία ήταν προϊόντα της τοπικής παραγωγής.
Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν όστρακα χυτρών µε έξω νεύοντα χείλη (κατηγορία 4,
117-118), αλλά και λοπάδων. Κάποιες χρονολογήθηκαν βάσει παραλλήλων µε
µεγαλύτερη ασφάλεια στον 2ο αι. π.Χ (131, 132, 136, 137), ενώ άλλες εντάχθηκαν
στο ευρύτερο χρονικό πλαίσιο της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου (134135).
Για κάποια εκ των πωµάτων των µαγειρικών σκευών (155-163) η
χρονολόγηση αποδείχτηκε ακόµη δυσκολότερη εξαιτίας της αποσπασµατικής
διατήρησής τους και της τυποποίησης του σχήµατος την περίοδο που εξετάζουµε. Ως
εκ τούτου αυτά εντάχθηκαν στο ευρύτερο χρονικό πλαίσιο της παραγωγής αυτών και
των αντικειµένων που συνόδευαν.
Σαφώς µεγαλύτερος ήταν ο αριθµός των επιτραπέζιων σκευών, τα οποία
χρονολογήθηκαν µεταξύ της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου. Αυτά
συνιστούν αγγεία πόσεως, σερβιρίσµατος, αγγεία χοής και αγγεία λαδιού.
Μεταξύ των αντικειµένων αναγνωρίστηκαν κάνθαροι µε ενιαίο περίγραµµα
σώµατος (174-176), οι οποίοι χρονολογήθηκαν βάσει των παραλλήλων τους µεταξύ
του β′ ή γ′ τετάρτου του 3ου αι. π.Χ, κάνθαροι µε γωνιώδες περίγραµµα σώµατος
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(177-179), οι οποίοι, αντιστοίχως, βάσει παραλλήλων, χρονολογήθηκαν στο α′ µισό
του 2ου αι. π.Χ και δύο όστρακα από καλυκωτούς κανθάρους (180-181), τα οποία
χρονολογήθηκαν µεταξύ του 3ου και του 2ου αι. π.Χ. Τα συγκεκριµένα αγγεία δεν
διαχωρίστηκαν σε τοπικά ή εισηγµένα αγγεία, διότι ο λεπτός πηλός της Σικυώνας
οµοιάζει κατά πολύ µε τον λεπτό πηλό της Κορίνθου. Αντιθέτως, ένα όστρακο
κυπέλλου στον τύπο των Εξαµιλίων (182), το οποίο χρονολογήθηκε µεταξύ του 2ου
και 1ου αι. π.Χ είναι κατασκευασµένο από τοπικό µαγειρικό πηλό. Αυτό συνιστά
προϊόν της τοπικής κεραµικής παραγωγής της µέσης και ύστερης ελληνιστικής
περιόδου,

στην

οποία

παράγονταν

εκτός

των

άλλων

επιτραπέζια

σκεύη

κατασκευασµένα από µαγειρικό πηλό.
Ακόµη αναγνωρίστηκε ένας ικανός αριθµός οστράκων από κύπελλα µε
ανάγλυφη διακόσµηση, τα οποία βάσει αυτής και των παραλλήλων τους
χρονολογήθηκαν είτε στην µέση ελληνιστική (183-190), είτε στην ύστερη
ελληνιστική περίοδο (191-194). Σε αντιστοιχία µε τους κανθάρους αυτά δεν
διαχωρίστηκαν µεταξύ τοπικών και εισηγµένων αγγείων, ωστόσο, ένα εξ αυτών µε
διακόσµηση µακρών πετάλων (191), πιθανώς, είναι κατασκευασµένο από πηλό της
κατηγορίας 2 του C. Edwards, ο οποίος έχει συνδεθεί µε τη Σικυώνα.796
Πολλά ήταν και τα όστρακα από αγγεία σερβιρίσµατος, τα οποία προέρχονταν
από διαφορετικές υποκατηγορίες. Τα πρωιµότερα χρονολογήσιµα αγγεία ήταν
όστρακα ιχθυοπινακίων (195-197), τα οποία χρονολογήθηκαν µεταξύ του τέλους του
3ου αι. π.Χ και των αρχών του 2ου αι. π.Χ. Για ένα εξ αυτών γίνεται η υπόθεση ότι
συνιστά αγγείο τοπικής παραγωγής (195) και ως εκ τούτου είναι δηλωτικό της
παραγωγής του σχήµατος στο πλάτωµα στις αρχές της µέσης ελληνιστικής περιόδου.
Η πλειοψηφία των οστράκων των αγγείων σερβιρίσµατος α ποτελείται από
όστρακα πινακίων µε στρογγυλεµένο χείλος (198-212), τα οποία χρονολογήθηκαν
µεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ. Για τα περισσότερα εξ αυτών έχει γίνει η υπόθεση
ότι είναι προϊόντα τοπικής παραγωγής (198, 200, 201, 204, 205, 210, 212) ή έχουν
ταυτιστεί ασφαλώς ως τοπικά αγγεία (202, 203, 207, 208, 211). Σε κάποια εξ αυτών ο
πηλός δεν ταυτίστηκε και το ενδεχόµενο να συνιστούν προϊόντα κορινθιακής
παραγωγής είναι πιθανό (199, 206, 209). Επιπροσθέτως αναγνωρίστηκε ένα όστρακο
πινακίου µε επίπεδο χείλος (213), το οποίο χρονολογήθηκε µεταξύ του 2ου αι. και του
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Σχετικά βλέπε υποκ. 3.3.1.5.Γ, σελ. 126, υποσ. 441.
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1ου αι. π.Χ και για το οποίο έχει γίνει η υπόθεση ότι πρόκειται για προϊόν επείσακτο
από την Κόρινθο.
Μεταξύ του υλικού αναγνωρίστηκαν και µικρά αβαθή πινάκια. Ένα εξ αυτών,
κορινθιακής παραγωγής (214), έχει χρονολογηθεί µεταξύ του τέλους του 4ου και του
β′ µισού του 3ου αι. π.Χ, ενώ άλλα δύο χρονολογήθηκαν στην ύστερη ελληνιστική
περίοδο (215-216). Ο πηλός και των δύο δεν έχει ταυτιστεί µε ασφάλεια. Ωστόσο, το
ενδεχόµενο για το ένα εξ αυτών (215) να συνιστά προϊόν τοπικής παραγωγής είναι
πιθανό. Ακόµη αναγνωρίστηκαν και δύο όστρακα, πιθανώς, συνανήκοντα από µικρό
πινάκιο µε προεξέχον χείλος, εισηγµένο από την Αττική, το οποίο χρονολογήθηκε
µεταξύ του α′ και του β′ τετάρτου του 2ου αι. π.Χ (217-218).
Την ίδια περίοδο στο πλάτωµα για το σερβίρισµα χρησιµοποιούνταν και
κύπελλα. Πρόκειται για κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα. Κάποια εξ αυτών
χρονολογήθηκαν βάσει των παραλλήλων τους στην µέση ελληνιστική περίοδο (219221), άλλα µεταξύ του 2ου και 1ου αι. π.Χ (222), ενώ σε κάποια δεν ήταν εφικτή η
χρονολόγησή τους (223). Και σε αυτή την κατηγορία δεν έγινε η διάκριση µεταξύ
τοπικών και εισηγµένων προϊόντων, αν και αναγνωρίστηκαν προϊόντα τοπικής και
κορινθιακής παραγωγής. Το αντικείµενο 223 συνιστά προϊόν τοπικής παραγωγής,
αλλά αυτό δεν έχει ταυτιστεί ασφαλώς ως κύπελλο µε εχινοειδές τοίχωµα.
Ακόµη αναγνωρίστηκαν κύπελλα µε έξω νεύον χείλος. Μεταξύ αυτό
αναγνωρίστηκε ένα µερικώς γανωµένο κύπελλο (224), το οποίο χρονολογήθηκε
µεταξύ του 3ου και του πρώιµου 2ου αι. π.Χ και ο πηλός του δεν ταυτίστηκε. Τα
περισσότερα κύπελλα µε έξω νεύον χείλος, βάσει των παραλλήλων τους,
χρονολογήθηκαν στον 2ο αι. π.Χ (226-229), ενώ κάποια χρονολογήθηκαν µεταξύ του
2ου και 1ου αι. π.Χ (230-231). Τα δύο τελευταία παραδείγµατα είναι κατασκευασµένα
από µαγειρικό πηλό και εντάσσονται στο ευρύ πλαίσιο παραγωγής στο πλάτωµα κατά
την µέση και ύστερη ελληνιστική περίοδο επιτραπέζιας κεραµικής από µαγειρικό
πηλό. Για τα υπόλοιπα κύπελλα, τα οποία είναι κατασκευασµένα από λεπτό πηλό δεν
έγινε διαχωρισµός µεταξύ των τοπικών και εισηγµένων προϊόντων.
Μεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ χρονολογήθηκαν και κρατήρες µε
επιτραπέζια χρήση (232-237). Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν κωδωνόσχηµοι
κρατήρες χωρίς γάνωµα (232-234), οι δύο εκ των οποίων είναι τοπικής παραγωγής
(232, 234), ενώ ο τρίτος κορινθιακός (233), αλλά και όστρακα βάσεων από κρατήρες
µε κυλινδρικές λαβές (235-236). Ο πηλός του πρώτου παραδείγµατος δεν ταυτίστηκε,
ενώ το δεύτερο αναγνωρίστηκε ως τοπικό προϊόν. Ακόµη εντοπίστηκε και ένα
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όστρακο κρατήρα (237), τοπικής παραγωγής, το οποίο βρίσκει παράλληλο στο Άργος
και χρονολογήθηκε στον 1ο αι. π.Χ.
Τα όστρακα από τ α αγγεία χοής δεν ήταν πολλά. Μεταξύ αυτών
αναγνωρίστηκε ένα όστρακο οινοχόης (238), τοπικής παραγωγής, η οποία
χρονολογήθηκε, βάσει παραλλήλου, στα τέλη του 3ου αι. π.Χ, όστρακα βάσεων από
όλπες κορινθιακής παραγωγής (240), οι

οποίες χρονολογήθηκαν στη µέση

ελληνιστική περίοδο, ενώ σαφώς περισσότερα ήταν τα όστρακα των προχοΐσκων
(241-243). Αυτές χρονολογήθηκαν µεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ. Οι
περισσότερες συνιστούν προϊόντα τοπικής παραγωγής κατασκευασµένα από λεπτό
πηλό, ενώ αναγνωρίστηκε και ένα ό στρακο βάσης από αγγείο εισηγµένο από την
Αττική (244), το οποίο, βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων του, χρονολογήθηκε
µεταξύ των µέσων του 3ου και του 1ου αι. π.Χ.
Αρκετά ήταν και τα αγγεία λαδιού. Σπανιότεροι είναι οι αρύβαλλοι, οι οποίοι
είναι κατασκευασµένοι σε blister ware (247), ενώ περισσότερα ήταν τα όστρακα από
ατρακτόσχηµα µυροδοχεία, τα οποία βάσει των παραλλήλων τους χρονολογήθηκαν
µεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ (248-253). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
τελευταίο παράδειγµα, το οποίο αναγνωρίστηκε ως απόρριµµα και ως εκ τούτου αυτό
επιβεβαιώνει την υπόθεση της παραγωγής αυτού του σχήµατος στο πλάτωµα κατά
την µέση και ύστερη ελληνιστική περίοδο, η οποία έχει γίνει ήδη από τους µελετητές
του υλικού της επιφανειακής έρευνας.797
Στο υλικό µεταξύ άλλων αναγνωρίστηκε και ένα όστρακο από µικύλλο
αγγείο, το οποίο χρονολογήθηκε στην µέση ελληνιστική περίοδο (254), αν και όχι
ασφαλώς, ενώ ακόµη ένα (256) χρονολογήθηκε µεταξύ της πρώιµης και µέσης
ελληνιστικής περιόδου.
Μεταξύ του 2ου και του 1ου αι. π.Χ χρονολογήθηκαν και επιτραπέζια σκεύη,
τα οποία ήταν κατασκευασµένα από γκρι πηλό. Ένα εξ αυτών είναι όστρακο χείλους
από εισηγµένο ιχθυοπινάκιο (284), ενώ αναγνωρίστηκαν και λίγα όστρακα από
τοπικά πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος, κατασκευασµένα από γκρι πηλό (295).
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο

µεγαλύτερος όγκος του υλικού

χρονολογήθηκε µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου και ειδικότερα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Σε αυτή την
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Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 106-108, Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση).
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περίοδο χρονολογούνται σχήµατα όλων των κατηγοριών, στα οποία περιλαµβάνονται
στον µεγαλύτερο βαθµό αγγεία τοπικής παραγωγής.
Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν όστρακα οινοχόων, τριφυλλόστοµων
οινοχόων (1), οινοχόων µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος (2) ή οινοχόων µε
οριζόντιο, επίπεδο χείλος (3). Ένα όστρακο από λάγηνο (8), το οποίο προήλθε από
σύνολο του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου,
πιθανώς, ανήκει σε αυτή τη χρονική φάση, αλλά η υπόθεση δεν µπορεί να
υποστηριχθεί ασφαλώς εξαιτίας της αναµόχλευσης του υλικού στο στρώµα
εντοπισµού του και της απουσίας ακριβούς παραλλήλου. Αντιστοίχως, στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο χρονολογήθηκε ένα όστρακο από χωνί (9), όπως και το όστρακο
µίας εστίας (106).
Πολλά από τα αγγεία που χρονολογήθηκαν σε αυτή την περίοδο συνιστούν
λεκάνες µε την χαρακτηριστική διπλή αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους (27-29).
Τα περισσότερα είναι προϊόντα τοπικής παραγωγής (27, 29), ενώ κάποια
αναγνωρίστηκαν ως, πιθανώς τοπικά ή πιθανώς κορινθιακά (28). Ακόµη
αναγνωρίστηκαν λεκάνες µε έξω νεύοντα χείλη µε παράλληλα από την Σπάρτη (30)
και το Άργος (31). Στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο χρονολογήθηκε

και µία

χονδροειδής λεκάνη, τοπικής παραγωγής, µε αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους
(34), ενώ µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου
χρονολογήθηκε ακόµη µία χονδροειδής λεκάνη τοπικής παραγωγής µε παράλληλο
από την Αγορά των Αθηνών (39). Σε αυτή την περίοδο χρονολογήθηκαν και αρκετά
όστρακα λεκανών µικρού µεγέθους. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν µικρές λεκάνες
µε αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους (40) κατ’ αντιστοιχία των µεγαλύτερων
λεκανών, οι οποίες ήταν τοπικής παραγωγής, µικρές λεκάνες µε απλά έξω νεύοντα
χείλη (42, 44) κατασκευασµένες από αδρό τοπικό πηλό, µία µικρή λεκάνη µε
αναδιπλούµενο χείλος (45) και πάλι τοπικής παραγωγής, αλλά και µία µικρή λεκάνη
µε έξω νεύον χείλος και αυλακώσεις στην άνω όψη του σώµατος (46).
Μεγάλος όγκος του υλικού που χρονολογήθηκε µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του
1ου αι. µ.Χ προήλθε από όστρακα κρατήρων. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν
κρατήρες µε προεξέχον χείλος (48-53) κατασκευασµένοι σε αδρό ή µαγειρικό πηλό.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν τοπικής παραγωγής, αλλά καταγράφηκαν και
όστρακα µε πιθανή κορινθιακή προέλευση (52). Ο συγκεκριµένος τύπος
χρονολογείται νωρίτερα του 1ου αι. π.Χ, ωστόσο, οι κρατήρες από το οικόπεδο
Πιπεράκη χρονολογήθηκαν µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Ακόµη
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αναγνωρίστηκαν κρατήρες, οι οποίοι θεωρούνται παραλλαγή του προηγούµενου
τύπου (56-57), οι οποίοι χρονολογήθηκαν στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, κρατήρες
µε µετατοπισµένο χείλος σε σχέση µε τον κεντρικό άξονα του σώµατος, ο ι οποίοι
χρονολογήθηκαν µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ (58-62), αλλά και
κρατήρες που φέρουν προεξέχον χείλος µε καµπύλο περίγραµµα (63). Η συντριπτική
πλειοψηφία των αγγείων αυτών των τύπων, όπως και όλων των κατηγοριών του
σχήµατος ήταν τοπικής παραγωγής.
Στο πλάτωµα οι κρατήρες συνέχισαν να παράγονται σε όλη την διάρκεια της
πρώιµης

ρωµαϊκής

περιόδου,

αλλά

και

µεταγενέστερα.

Οι

κρατήρες

µε

αναδιπλούµενο χείλος (64-70) χρονολογήθηκαν γενικά στην πρώιµη ρωµαϊκή
περίοδο και ειδικότερα στον 1ο αι. µ.Χ. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκε και ένα
απόρριµµα (71), το οποίο είναι δηλωτικό της παραγωγής αυτού του σχήµατος στη
Σικυώνα. Στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο χρονολογήθηκαν και οι κρατήρες, οι οποίοι
είχαν προξέχον χείλος µε αβαθείς αυλακώσεις στη εξωτερική του όψη (72-74), αλλά
και άλλοι κρατήρες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κάποια κατηγορία και αποτελέσαν
µεµονωµένα παραδείγµατα (80-82).
Ακόµη στην ίδια περίοδο χρονολογήθηκαν τοπικά δοχεία µε εµπίεστη
διακόσµηση στην κάτω όψη του χείλους (86), αλλά και ένα αγγείο αποθήκευσης (87),
το οποίο είναι κορινθιακής παραγωγής και για το οποίο έχει γίνει η υπόθεση, ότι θα
µπορούσε να αποτελεί προϊόν πρωιµότερης παραγωγής.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώµα 94, το οποίο χρονολογήθηκε στην ύστερη
ελληνιστική περίοδο, αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να αποτελεί προϊόν
πρωιµότερης παραγωγής. Το συγκεκριµένο αγγείο είναι τοπικής παραγωγής και
προέρχεται από σχήµα όχι ιδιαιτέρως συνηθισµένο, για το οποίο έχουν προταθεί
διάφορες χρήσεις πλην αυτής της σφράγισης αγγείων.798
Μεταξύ των αγγείων αυτής της περιόδου αναγνωρίστηκαν και όστρακα
τελετουργικών αγγείων, όπως θυµιατήρια (108).
Αντιστοίχως, η πλειοψηφία των µαγειρικών σκευών χρονολογήθηκε µεταξύ
του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Πρόκειται για χύτρες τοπικής παραγωγής µε
ωοειδές σώµα και κατακόρυφο χείλος, λοξότµητο στην εσωτερική όψη (110-111),
χύτρες µε κάθετο χείλος τριγωνικής διατοµής (112-115) και χύτρες µε ευρύ,
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Σχετικά βλέπε υποκ. 3.1.2.8, σελ. 76, υποσ. 220.
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κεκλιµένο χείλος και κάθετη λαβή (116). Στον 1ο αι. µ.Χ χρονολογήθηκαν χύτες µε
έξω νεύον χείλος (119, 121) και χύτρες µε κάθετο χείλος (124-125).
Μεγάλος ήταν και ο αριθµός των λοπάδων που χρονολογήθηκαν µεταξύ του
ου

1

αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν

λοπάδες µε κάθετο χείλος (138-139), ενώ λιγότερες ήταν αυτές µε κεκλιµένο χείλος
(133). Σε αυτή την περίοδο χρονολογήθηκαν λοπάδες µε διαφοροποιηµένα από το
ευρύ σύνολο χείλη (140-141), αλλά και ένα λοπάδιο κατασκευασµένο από τοπικό
µαγειρικό πηλό (142).
Μεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου
χρονολογήθηκαν όλα τα ταψιά που εντοπίστηκαν στον χώρο (143), τα οποία ήταν
τοπικής παραγωγής. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν και τοπικές αποµιµήσεις ταψιών
µε ερυθρό επίχρισµα (″pompeian red″ ware baking dishes), τα οποία µιµούνται
τύπους που χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ (147-150),
αλλά και ένα όστρακο ταψιού, τοπικής παραγωγής, µε αυλακώσεις στον πυθµένα του
(146). Από το υλικό δεν απουσίαζαν και όστρακα τηγανιών, τα οποία
χρονολογήθηκαν µε σχετική ασφάλεια µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της
πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου (152-153).
Αρκετά ήταν και τα πώµατα των µαγειρικών σκευών, τα οποία βάσει των
παραλλήλων τους χρονολογήθηκαν µε σχετική ασφάλεια µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ (164-169).
Σε αυτή την περίοδο χρονολογήθηκε και πλήθος οστράκων από επιτραπέζια
αγγεία. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν λίγα όστρακα εισηγµένων πινακίων (258-259,
261) ή κυπέλλων (260) της ανατολικής Α ερυθροβαφούς κεραµικής και ένα όστρακο
πινακίου ερυθροβαφούς κεραµικής από την ευρύτερη περιοχή της Περγάµου (262).
Περισσότερα ήταν τα αγγεία, τα οποία µιµούνταν τύπους της ανατολικής
ερυθροβαφούς κεραµικής Α και Β
χρονολογούνται µεταξύ του ύστερου 1

και της ιταλικής sigillata, οι
ου

αι. π.Χ και του 1

ου

οποίοι

αι. µ.Χ. Μεταξύ αυτών

αναγνωρίστηκαν αποµιµήσεις πινακίων (263-268), κυπέλλων (270) και ένα όστρακο
λάγηνου της ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής Α (269), αλλά και ένα αταύτιστο
ερυθροβαφές κύπελλο τοπικής παραγωγής, στο οποίο σώζεται το αποτύπωµα της
σφραγίδας του (271). Ακόµη αναγνωρίστηκαν κύπελλα που µιµούνται τύπους της
ανατολικής Β και της ιταλικής ερυθροβαφούς κεραµικής (272-275), ένα πινάκιο που
µιµείται τύπο της ανατολικής Β ερυθροβαφούς κεραµικής (276) και αρκετά όστρακα
πινακίων που µιµούνται τύπους της ιταλικής sigillata (277-280). Ακόµη εντοπίστηκαν
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δύο όστρακα τοπικών κυπέλλων που µιµούνται τύπο της ερυθροβαφούς κεραµικής
Çandarli (281-282) και ένα όστρακο από πινάκιο ή κρατήρα, το οποίο βρήκε
παράλληλο από την Αγορά των Αθηνών σε αγγείο της γκρίζας κεραµικής (283).
Αρκετά ήταν και τα όστρακα των εισηγµένων επιτραπέζιων αγγείων από γκρι
πηλό, τα οποία προήλθαν από διαφορετικά κέντρα παραγωγής και µεταξύ αυτών,
πιθανώς, κάποια είναι προϊόντα τοπικής παραγωγής ή παραγωγής της ευρύτερης
περιοχής της ΒΑ Πελοποννήσου. Τα περισσότερα είναι όστρακα πινακίων (285-293),
αρκετά εκ των οποίων µιµούνται τύπους της ανατολικής ερυθροβαφούς κεραµικής ή
της ιταλικής sigillata, ενώ µόλις ένα όστρακο αναγνωρίστηκε ως όστρακο κυπέλλου
(294).
Στην καταγραφή του υλικού ξεχωριστή κατηγορία αποτέλεσαν τα τοπικά
πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος, τα οποία ήταν κατασκευασµένα από τοπικό γκρι
πηλό. Κάποια εξ αυτών χρονολογήθηκαν βάσει των παραλλήλων τους στην πρώιµη
ρωµαϊκή περίοδο (296), ενώ κάποια χ ρονολογήθηκαν γενικά στην ελληνιστική
περίοδο (297).
Στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο χρονολογήθηκε το όστρακο µίας οινοχόης
κατασκευασµένης από τοπικό γκρι πηλό (298), ενώ αρκετά ήταν τα όστρακα των
αγγείων µε λεπτό τοίχωµα που εντάσσονται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Τα
περισσότερα είναι όστρακα κυπέλλων (299-301), ενώ σπανιότερα είναι όστρακα
λεπτότοιχων οινοχόων (308-309).
Σαφώς λιγότερα ήταν τα όστρακα των αγγείων, τα οποία χρονολογήθηκαν
µεταξύ του 1ου αι. και του 2ου αι. µ.Χ, ενώ ακόµη λιγότερα ήταν τα όστρακα των
αγγείων που θα µπορούσαν να χρονολογηθούν ακόµη και στον 3ο αι. µ.Χ.
Μεταξύ των αγγείων αναγνωρίστηκαν µία τοπική οινοχόη µε ευρύ έξω νεύον
χείλος (5), η οποία βάσει παραλλήλου χρονολογήθηκε µεταξύ της πρώιµης και µέσης
ρωµαϊκής περιόδου, δύο όστρακα λεκανών κορινθιακής παραγωγής (24-25), τα οποία
χρονολογήθηκαν µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ, όστρακα κρατήρων, τα οποία
χρονολογήθηκαν στην µέση ρωµαϊκή περίοδο (75-79) και όστρακα χυτρών µε έξω
νεύον (120, 122, 123) ή κάθετο χείλος (126), οι οποίες χρονολογήθηκαν µεταξύ του
1ου και του 3ου αι. µ.Χ.
Λίγα ήταν και τα επιτραπέζια σκεύη, τα οποία χρονολογήθηκαν σε αυτή την
περίοδο. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν όστρακα τοπικών κυπέλλων στον
τύπο ″Urnetta / Bocallini a Collarino″ (302-304), τα οποία χρονολογήθηκαν µεταξύ
του ύστερου 1ου και του 2ου αι. µ.Χ και ελάχιστα όστρακα τοπικών κυπέλλων (305-
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306) και ίσως ενός κορινθιακού (307) µε παράλληλα από την Κόρινθο και το Άργος,
τα οποία χρονολογήθηκαν στον 3ο αι. µ.Χ βάσει των παραλλήλων τους και όχι µε
σχετική ασφάλεια.
Στην καταγραφή του υλικού ξεχωριστή κατηγορία αποτέλεσαν οι αµφορείς.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των διαγνωστικών οστράκων προήλθε από τοπικούς
αµφορείς, όλων των κατηγοριών που έχουν διαµορφωθεί από τους µελετητές του
υλικού της επιφανειακής έρευνας στο πλάτωµα και των άλλων ανεσκαµµένων
συνόλων.
Η πλειοψηφία αυτών προέρχεται από αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Αii
(A5-A8), ενώ δεν ήταν λίγα τα όστρακα από αµφορείς στον τύπο του Σικυωνιου Αi
(A1-A4). Ο συγκεκριµένος τύπος στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη
χρονολογήθηκε µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου, ενώ για την περίπτωση του Σικυώνιου Α ii αµφορέα έχει διατυπωθεί η
υπόθεση της πιθανής συνέχισης της παραγωγής του στον 2ο αι. µ.Χ.
Αρκετά ήταν και τα όστρακα χειλέων των αµφορέων στον τύπο του
Σικυώνιου Β 1 (Α9-Α12) και Β 2 (Α13-Α15). Ο συγκεκριµένος τύπος αποτελεί τον
τύπο του τοπικού αµφορέα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου. Για τον συγκεκριµένο τύπο
διατυπώθηκε η υπόθεση της πιθανής έναρξης της παραγωγής του στον 1ο αι. µ.Χ και
αυτός χρονολογήθηκε µεταξύ του 1ου και του 2ου αι. µ.Χ.
Αρκετά ήταν και τα όστρακα των βάσεων από τοπικούς αµφορείς (Α16-Α23).
Σε αυτές εντοπίστηκαν και δύο όστρακα, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως απορρίµµατα
(Α16-Α17), ενώ αναγνωρίστηκε και ένα απόρριµµα από όστρακο χείλους, τα οποία
επιβεβαιώνουν την ήδη αποδεδειγµένη άποψη της παραγωγής αυτού του τύπου στο
πλάτωµα.
Μεταξύ άλλων εντοπίστηκε και ένα όστρακο χείλους, το οποίο θεωρήθηκε
παραλλαγή του Σικυώνιου Αii αµφορέα (Α24), το οποίο χρονολογήθηκε µεταξύ του
ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, ένα όστρακο χείλους από αµφορέα, ο οποίος
θεωρήθηκε παραλλαγή του Σικυώνιου Β2 αµφορέα (Α25), αλλά βρίσκει παράλληλο
στους αµφορείς της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου στο πλάτωµα, και ένα όστρακο από
αµφορέα, ο οποίος, αντιστοίχως, βρίσκει παράλληλο στους αµφορείς της ύστερης
ρωµαϊκής περιόδου (Α26), αλλά εξαιτίας της απουσίας στον χώρο υλικού αντίστοιχης
χρονολόγησης, αυτό χρονολογήθηκε στη µέση ρωµαϊκή περίοδο.
Στο

υλικό

εντοπίστηκαν

και

όστρακα

στηριγµάτων

αµφορέων

κατασκευασµένων από τοπικό αδρό πηλό, αντίστοιχο αυτού που χρησιµοποιήθηκε
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για την κατασκευή των τοπικών αµφορέων και ως εκ τούτου αυτές συνδέθηκαν µε
τους τοπικούς αµφορείς (88-93), ενώ αναγνωρίστηκαν και πώµατα κατασκευασµένα
από αδρό ή µαγειρικό πηλό, τα οποία, αντιστοίχως, συνδέθηκαν µε τους τοπικούς
αµφορείς (99-104).
Λιγότερα ήταν τα όστρακα των εισηγµένων αµφορέων, οι οποίοι είχαν
προέλευση από διαφορετικά σηµεία της Μεσογείου. Η χρονολόγηση τους δεν ήταν
πάντα εύκολη, ιδιαιτέρως αυτών που παρήχθησαν στην ελληνιστική περίοδο για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεδοµένης της απουσίας στρωµάτων µε αντίστοιχη
χρονολόγηση.
Στο υλικό αναγνωρίστηκαν αµφορείς µε κορινθιακή προέλευση, και
ειδικότερα όστρακα χ ειλέων και βάσεων από Κορινθιακούς Α′ (Α27-Α30) και
Κορινθιακούς Β

αµφορείς (Α31-Α37), για τους οποίους δεν επιχειρήθηκε

χρονολόγηση. Η εύρεση δύο ενσφράγιστων λαβών θα ήταν εξαιρετικά βοηθητική για
την χρονολόγηση τους, ωστόσο, αυτές δεν ταυτίστηκαν εξαιτίας της κακής
κατάστασης της διατήρησής τους (Α39-Α40). Η ο µοιότητα µίας βάσης από
κορινθιακό αµφορέα στον τύπο του Brindisi (A38) θα µπορούσε να επιτρέψει την
χρονολόγησή της µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµη ρωµαϊκής
περιόδου. Στο υλικό αναγνωρίστηκαν και δύο όστρακα από χονδροειδή πώµατα (9798), κορινθιακής παραγωγής, για τα οποία έγινε η υπόθεση ότι σφράγιζαν
κορινθιακούς αµφορείς.
Ακόµη στο υλικό αναγνωρίστηκαν αµφορείς µε προέλευση από το ανατολικό
Αιγαίο. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκε ένα όστρακο χείλους από αµφορέα στον τύπο
της Ρόδου (Α41), ο οποίος βάσει παραλλήλων χρονολογήθηκε στον 2ο αι. π.Χ, ενώ
δεν αποκλείστηκε το ενδεχόµενο να αποτελεί προϊόν µεταγενέστερης παραγωγής,
όστρακα χειλέων από αµφορείς στον τύπο Dressel 2-4 / Κως (Α42-Α45), ενώ µόλις
ένα όστρακο αναγνωρίστηκε ως όστρακο βάσης από αµφορέα στον τύπο της Κνίδου
(Α46).
Αρκετοί αµφορείς ήταν εισηγµένοι από την Ιταλία. Μεταξύ αυτών
αναγνωρίστηκαν όστρακα χειλέων και βάσεων από αµφορείς στον τύπο Greco-italian
(A47-A51), οι οποίοι βάσει παραλλήλων χρονολογήθηκαν µεταξύ του τέλους του 3ου
και του α′ µισού του 2ου αι. π.Χ και ελάχιστα όστρακα αµφορέων στον τύπο του
Brindisi (Α52), τα οποία χρονολογήθηκαν µεταξύ του τέλους του 2ου αι. π.Χ και του
1ου αι. π.Χ.
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Ενδιαφέρον έχει η παρουσία αµφορέων εισηγµένων από την ιβηρική
χερσόνησο. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε αµφορείς στον τύπου του Dressel
7-11 (Α53-Α55), οι οποίοι χρονολογούνται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του
1ου αι. µ.Χ, ενώ αναγνωρίστηκε και ένα όστρακο χείλους από αµφορέα στον τύπο του
Beltran IIA (A56), ο οποίος χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 2ου
αι. µ.Χ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο όστρακα αµφορέων, τα οποία, πιθανώς, είναι
κορινθιακής παραγωγής και τα οποία µιµούνται τον τύπο Dressel 25 (Α57,
αντίστοιχος του Σικυώνιου Α ii) και του Σικυώνιου Β αµφορέα (Α58). Οι αµφορείς
αυτοί είναι δηλωτικοί της ύπαρξης στη ΒΑ Πελοπόννησο ενός δικτύου παραγωγής
αµφορέων που µιµούνται κοινούς τύπους, οι οποίοι εισάγονται στις επιµέρους θέσεις
που τους αντιγράφουν. Ακόµη εντοπίστηκαν δύο όστρακα συνανήκοντα και
συγκολλώµενα από έναν αταύτιστο αµφορέα, για τον οποίο έχει γίνει η υπόθεση ότι
προέρχεται από την Ιωνία (Α59) και ένα τµήµα ενσφράγιστης λαβής, η σφραγίδα της
οποίας δεν ταυτίστηκε, αλλά έχει γίνει η υπόθεση, ότι ανήκει σε αµφορέα στον τύπο
του Brindisi (A60).
4.3 Η κεραµική παραγωγή στη Σικυώνα
Η ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στο οικόπεδο Πιπεράκη απέδωσε µεγάλο
αριθµό ευρηµάτων, τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν τοπικής
παραγωγής. Το γεγονός της ύπαρξης δευτερογενών αποθέσεων στον χώρο και της
απουσίας πλήρως στρωµατογραφηµένων συνόλων δεν επέτρεψε την διεξαγωγή
συµπερασµάτων αναφορικά µε το ακριβές χρονικό πλαίσιο της παραγωγής των
σχηµάτων και της τυπολογικής εξέλιξής τους. Ωστόσο, από αυτές τις αποθέσεις
προήλθε µεγάλος αριθµός διαφορετικών σχηµάτων και όστρακα απορριµµάτων, τα
οποία επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά µε την τοπική
κεραµική παραγωγή της Σικυώνας κατά την µελέτη του υλικού της επιφανειακής
έρευνας που διεξήχθη στο πλάτωµα και άλλων ανεσκαµµένων συνόλων στην ίδια
θέση, ενώ εντοπίστηκαν και όστρακα τοπικών αγγείων, τα οποία είναι δηλωτικά της
παραγωγής σχηµάτων, τα οποία δεν είχαν εξακριβωθεί µέχρι σήµερα.
Το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν ήταν ιδιαιτέρως βοηθητικό για την
αποσαφήνιση της τοπικής κεραµικής παραγωγής κατά την πρώιµη ελληνιστική
περίοδο. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών στο πλάτωµα, η κεραµική
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παραγωγή ξεκινά σε αυτή την περίοδο, έστω και σε µικρή κλίµακα και φαίνεται ότι
αναπτύσσεται περαιτέρω στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. 799 Η εικόνα
του υλικού της ανασκαφής είναι ανάλογη των ερευνών αυτών και φαίνεται ότι οι
κάτοικοι της Σικυώνας στην πρώιµη φάση της κατοίκησης του πλατώµατος
βασίστηκαν σε µεγάλο βαθµό στην Κόρινθο και λιγότερο στην Αττική για τον
εξοπλισµό των οικιών τους. Η τοπική κεραµική παραγωγή φαίνεται ότι εκτινάχθηκε
τον 2ο αι. π.Χ και ειδικότερα στο β′ µισό του. Η έντονη διαφοροποίηση στον όγκο της
τοπικής παραγωγής από τα µέσα του 2ου αι. π.Χ και εξής έχει συνδεθεί µε το πολιτικό
γίγνεσθαι όχι µόνο της Σικυώνας , αλλά και της Κορίνθου.

800

Η καταστροφή της

δεύτερης το 146 π.Χ από τον Λεύκιο Μόµµιο και η χορήγηση προνοµίων από την
Ρώµη στην πρώτη οδήγησε στον µαρασµό της Κορίνθου, αλλά και την αύξηση της
πολιτικής δύναµης της Σικυώνας. 801 Η τοπική κεραµική παραγωγή κάλυψε το κενό
που δηµιουργήθηκε µε την παύση ή την µείωση της κεραµικής παραγωγής στην
Κόρινθο.802 Το στοιχείο αυτό είναι εµφανές στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη,
στο οποίο ο µεγαλύτερος όγκος του υλικού που χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ και
εξής είναι τοπικής παραγωγής. Τα εργαστήρια της Σικυώνας παράγουν ένα µεγάλο
αριθµό σχηµάτων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των κατοίκων του
πλατώµατος, ακολουθώντας τις τάσεις της κ εραµικής παραγωγής στην ΒΑ
Πελοπόννησο, αλλά και εκτός αυτής. Η ιδιαιτερότητα της κεραµικής παραγωγής της
Σικυώνας έγκειται στην παραγωγή αγγείων όλων των κατηγοριών από µαγειρικό
πηλό, γεγονός, το οποίο χαρακτηρίζει και τµήµα της κεραµικής παραγωγής της
Κορίνθου τον ίδιο αιώνα.

803

Ωστόσο, οι κεραµείς της Σικυώνας κατασκευάζουν

επιτραπέζια αγγεία από λεπτό πηλό καφέ απόχρωσης, ο οποίος οµοιάζει µε τον πηλό
της Κορίνθου, ενώ δεν απουσιάζουν επιτραπέζια σκεύη κατασκευασµένα από ηµιαδρό πηλό. Η τάση της παραγωγής αγγείων όλων των κατηγοριών από µαγειρικό ή
αδρό και ηµι-αδρό πηλό συνεχίζεται και τους επόµενους αιώνες.

799

Σχετικά βλέπε Λυκούδη 2013, 163, Likoudi (υπό έκδοση), James (υπό έκδοση), Stone (υπό
έκδοση), Trainor-Kiriatzi (υπό έκδοση).
800
Σχετικά βλέπε Trainor - Stone 2012, Trainor 2015, 111-112, James (υπό έκδοση).
801
Αναλυτικότερα βλέπε υποκ. 1.2, σελ. 11-12.
802
Νεότερες έρευνες των στρωµατογραφηµένων συνόλων στην Κόρινθο έχουν καταδείξει την
συνέχιση της κεραµικής παραγωγής στην Κόρινθο κατά την διάρκεια της αποκαλούµενης µεταβατικής
περιόδου από την καταστροφή τ ης το 146 π .Χ έως και τα τέλη του 1ου αι. π .Χ, όπου η Κόρινθος
επανιδρύθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα. Σχετικά µε την τοπική κεραµική παραγωγή αυτής της
περιόδου βλέπε Corinth VII.7, 10-18.
803
Σχετικά βλέπε James (υπό έκδοση).
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Από το υλικό στο οικόπεδο της ανασκαφής καθίσταται σαφές, ότι η κεραµική
παραγωγή της πόλης δεν µειώθηκε από τα τέλη του 1ο αι. π.Χ και εξής, όταν δηλαδή
η Σικυώνα έχασε µέρος των προνοµίων της µετά την επανίδρυση της Κορίνθου το 44
π.Χ από τον Ιούλιο Καίσαρα. Η συνέχιση και η αύξηση ακόµη της τοπικής
παραγωγής κατά την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο είναι εµφανής και στο υλικό από την
επιφανειακή έρευνα και των υπολοίπων ανεσκαµµένων συνόλων της περιοχής.804
Τα σχήµατα που παράγονται σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν παραλλαγές
παλαιότερων τύπων, ενώ κατασκευάζονται και νέα, τα οποία σε µεγάλο βαθµό
αφορούν την επιτραπέζια σκευή. Τα περισσότερα εξ αυτών µιµούνται τύπους
εισηγµένων αγγείων και ειδικότερα αγγείων της ανατολικής και ιταλικής
ερυθροβαφούς κεραµικής, συνιστώντας φθηνότερες εκδοχές των πολυτελών αυτών
σκευών. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως ενδεικτικό στοιχείο της
οικονοµικής ύφεσης που βίωσε η πόλη στα τέλη του 1ου αι. π.Χ, η οποία, όπως µας
ενηµερώνει ο Πλίνιος, το 56 π.Χ αναγκάστηκε να πουλήσει µέρος της δηµόσιας
πινακοθήκης της. 805 Ωστόσο, η παραγωγή τοπικών αµφορέων κατά την διάρκεια της
ύστερης ελληνιστικής περιόδου ή και νωρίτερα, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε το
εµπόριο του ελαιόλαδου είναι ενδεικτική της ύπαρξης ενός εµπορικού δικτύου, στο
οποίο συµµετείχε η Σικυώνα και το οποίο, πιθανώς, απέφερε οικονοµικά οφέλη σ’
ένα τµήµα του πληθυσµού που καταπιανόταν µε αυτό 806. Η εικόνα της κεραµ ικής
παραγωγής του 2ου αι. µ.Χ και εξής είναι αρκετά περιορισµένη βάσει του υλικού από
το οικόπεδο Πιπεράκη. Τα τοπικά όστρακα που χρονολογήθηκαν σε αυτή την
περίοδο ήταν λίγα. Αυτά ανήκουν και στις τέσσερεις βασικές κατηγορίες που
διαµορφώθηκαν κατά την µελέτη του υλικού, καταδεικνύοντας την κάλυψη όλων των
βασικών αναγκών των πολιτών.
Ο εντοπισµός στο υλικό της ανασκαφής απορριµµάτων από διαφορετικά
σχήµατα είναι δηλωτικός του µεγάλου εύρους παραγωγής κεραµικών προϊόντων, τα
οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής
περιόδου. Η πλειοψηφία αυτών ανήκει σε τοπικούς αµφορείς και ειδικότερα στον
τύπου του Σικυώνιου Α αµφορέα, ενώ αναγνωρίστηκε ένα απόρριµµα κρατήρα, το
οποίο ανήκει σε τύπο της πρώιµη ρωµαϊκής περιόδου. Το απόρριµµα ενός
µυροδοχείου αποδεικνύει την παραγωγή αυτού του σχήµατος στο πλάτωµα, όπως
804

Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 112, Λυκούδη 2013, 164-165, Grigoropouloς (υπό έκδοση), James
(υπό έκδοση), Likoudi (υπό έκδοση), Trainor – Kiriatzi (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση)
805
Πλιν. 35.127, Griffin 1982, 89.
806
Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα βλέπε Trainor 2015, 105.
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είχαν υποθέσει νωρίτερα οι µελετητές του υλικού της επιφανειακής έρευνας. Ο
Trainor συνέδεσε αυτό το σχήµα µε την πιθανή ύπαρξη αρωµατοποιίας στη Σικυώνα
κατά την διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου.807 Εκτός των απορριµµάτων στο υλικό
αναγνωρίστηκαν

και

όστρακα

µητρών

για

την

κατασκευή

λύχνων,

ενώ

αναγνωρίστηκαν και όστρακα τοπικών αγγείων (θυµιατήρια της ελληνιστικής
περιόδου, ένα όστρακο από λάγηνο και ένα όστρακο χείλους από δίωτο πώµα) ή
τµήµατα οικιακού εξοπλισµού (όστρακο εστίας), τα οποία δεν περιλαµβάνονταν στο
υλικό της επιφανειακής έρευνας ή των υπολοίπων ανεσκαµµένων συνόλων.
Αντιστρόφως, στο υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη δεν αναγνωρίστηκαν όστρακα
του σικυώνιου ‘δισκοπότηρου,’808 το οποίο αποτέλεσε ένα από τα λίγα σχήµατα που
παρήχθησαν στο πλάτωµα στην πρώιµη φάση της κατοίκησής του.
4.4 Οι εµπορικές σχέσεις
Το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη ήταν αρκετά βοηθητικό για την
διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις εµπορικές σχέσεις της Σικυώνας.
Πληροφορίες αναφορικά µε αυτό το ζήτηµα απέδωσαν όχι µόνο τα εισηγµένα
προϊόντα, αλλά και τα τοπικά.
Ξεκινώντας από τα εισηγµένα προϊόντα, αυτά στην συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι αµφορείς, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά κέντρα της
ανατολικής και δυτικής Μεσογείου, καταδεικνύοντας την συµµετοχή της Σικυώνας σ’
ένα ευρύ δίκτυο εµπορικών συναλλαγών. Το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη σε
έναν µεγάλο βαθµό ταυτίζεται µε το υλικό της επιφανειακής έρευνας και των
υπολοίπων ανεσκαµµένων συνόλων.809
Σε αυτό αναγνωρίστηκαν όστρακα αµφορέων από το ανατολικό Αιγαίο, για
τους οποίους γίνεται η υπόθεση ότι µετέφεραν κρασί, ενώ ένα ικανός αριθµός
επείσακτων αµφορέων έχει προέλευση από την Κόρινθο. Οι περισσότεροι από αυτούς
δεν χρονολογήθηκαν µε ακρίβεια. Ωστόσο, η παρουσία τους στον χώρο είναι
ενδεικτική της συµµετοχής της Σικυώνας σ’ ένα εµπορικό δίκτυο διακίνησης οίνου µε
ανατολική προέλευση. Βάσει της γενικής εικόνας της κεραµικής, η ανάπτυξη αυτής
807

Trainor 2015, 106-107.
Πρόκειται για αγγείο πόσεως µε πόδι, το οποίο στο πλάτωµα έχει εντοπιστεί σε σύνολα
χρονολογηµένα στον 3ο αι. π.Χ. Σχετικά βλέπε Λυκούδη 2013, 69-71, ν. 12-15, 2-3, 39-40, 68, Likoudi
(υπό έκδοση, 9-12, εικ. 53), James υπό έκδοση, ν. 1-7, εικ. 1).
809
Σχετικά βλέπε Λυκούδη 2013, 136-143, Likoudi (υπό έκδοση), Grigoropoulos (υπό έκδοση),
Trainor-Kiriatzi (υπό έκδοση), Tzavella (υπό έκδοση).
808
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της δραστηριότητας µπορεί να συνδεθεί µε την αύξηση της πολιτικής της δύναµης
και την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής της από τον 2ο αι. π.Χ και εξής.
Σε αυτή την περίοδο χρονολογούνται αµφορείς µε προέλευση από την ιταλική
χερσόνησο, οι οποίοι, αντιστοίχως, είναι συνδεδεµένοι µε την διακίνηση του οίνου,
αλλά και του ελαιόλαδου. Κάποιοι εξ αυτών και ειδικότερα αυτοί στον τύπο GrecoItalian χρονολογούνται µεταξύ του τέλους του 3ου αι. π.Χ και των αρχών του 2ου αι.
π.Χ, καταδεικνύοντας την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µε την Δύση, ίσως λίγο
νωρίτερα.
Η παρουσία κορινθιακών αµφορέων στα ίδια στρώµατα είναι ενδεικτική της
εµπορικής συνδιαλλαγής µε τη Σικυώνα, αλλά και της πιθανής διακίνησης των
εισηγµένων αµφορέων σε αυτή µέσω της Κορίνθου, τουλάχιστον µέχρι την περίοδο
της καταστροφής της, όπου ακόµη ήταν η µεγαλύτερη δύναµη στη ΒΑ
Πελοπόννησο.810
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αµφορείς µε προέλευση από την
ιβηρική χερσόνησο, οι οποίοι χρονολογούνται από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ έως και τον
2ο αι. µ.Χ. Πρόκειται για αµφορείς, οι οποίοι συνδέονται µε προϊόντα που έχουν ως
βάση το ψάρι. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό όχι µόνο των διατροφικών
συνηθειών των κατοίκων του πλατώµατος σε αυτή την περίοδο, αλλά και της
εισαγωγής προϊόντων που ξεφεύγουν των βασικών τους αναγκών.
Η διακίνηση αυτών των αµφορέων γίνεται σε µία περίοδο, κατά την οποία η
Σικυώνα χαρακτηρίζεται από οικονοµική ύφεση και στην οποία τοπικά εργαστήρια
µιµούνται πολυτελή επιτραπέζια αγγεία τόσο της Δύσης, όσο και της Ανατολής, ως
φθηνότερες εκδοχές των πολυτελών σκευών που µιµούνται. Ωστόσο, αυτά τα αγγεία
εισάγονται ταυτοχρόνως στο πλάτωµα. Στο υλικό του οικοπέδου εντοπίστηκαν
επείσακτα αγγεία ερυθροβαφούς κεραµικής µε ανατολική προέλευση, ενώ
απουσιάζουν πλήρως εισηγµένα προϊόντα της ιταλικής sigillata. Το στοιχείο αυτό
έρχεται σε αντίθεση µε το υλικό από την επιφανειακή έρευνα και άλλα ανεσκαµµένα
σύνολα, στα οποία έχουν εντοπιστεί επείσακτα ερυθροβαφή αγγεία από την Ιταλία811
και σε αρκετές περιπτώσεις σε τέτοιο βαθµό που οδήγησαν τους µελετητές στην
διατύπωση της άποψης ότι η Σικυώνα ως προς την εµπορική της δραστηριότητα ήταν
Η άποψη για την εισαγωγή αµφορέων στην Σικυώνα µέσω της Κορίνθου στις αρχές του 2ου αι. π.Χ
αν όχι και αργότερα έχει διατυπωθεί από τον Trainor στο πλαίσιο της µελέτης του υλικού από την
επιφανειακή έρευνα στο πλάτωµα. Σχετικά βλέπε Trainor 2015, 110.
811
Σχετικά βλέπε Λυκούδη 2013, 109-110, Likoudi (υπό έκδοση), Grigoropoulos (υπό έκδοση), Maher
(υπό έκδοση).
810
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προσανατολισµένη σε µεγάλο βαθµό στη Δύση. 812 Ο εντοπισµός τοπικών προϊόντων
που

µιµούνται

ιταλικούς

τύπους

πινακίων,

αλλά

και

όστρακα

πινακίων

κατασκευασµένων µε γκρι πηλό µε πιθανή ιταλική προέλευση καλύπτει αυτό το κενό.
Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη, η Σικυώνα
συµµετείχε σ’ ένα εµπορικό δίκτυο µε προσανατολισµό και στις δύο πλευρές της
Μεσογείου. Ωστόσο, µέσω αυτού δεν µπόρεσε να εξακριβωθεί εάν τα προϊόντα που
εισάγονταν στη Σικυώνα έφθαναν απευθείας σε αυτή ή µέσω της Κορίνθου. Εκτός
των πρώτων υλών, οι οποίες σε µεγάλα βαθµό ήταν ο οίνος και το ελαιόλαδο σε αυτή
εισάγονται και προϊόντα που σχετίζονται µε το ψάρι, αλλά και πολυτελή επιτραπέζια
σκεύη, τα οποία διακινήθηκαν στο µεγαλύτερο τµήµα της Μεσογείου. Ως εκ τούτου
καθίσταται σαφές, ότι η Σικυώνα ακόµη και την περίοδο που χάνει µέρος της
πολιτικής της δύναµης συνεχίζει να συµµετέχει σε αυτό το δίκτυο και να εισάγει
προϊόντα, τα οποία ξεφεύγουν των βασικών αναγκών των πολιτών της.

Επίλογος
Για να αντιληφθούµε καλύτερα τη φύση του υλικού θα πρέπει πρωτίστως να
κατανοήσουµε τ ον χώρο, από τον οποίο προήλθε, στα ΝΑ της αρχαίας Αγοράς.
Πρόκειται για έναν χώρο µε αποδεδειγµένη δραστηριότητα από την πρώιµη φάση της
κατοίκησης του πλατώµατος, στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο, η οποία συνεχίστηκε
έως και τη µέση ρωµαϊκή περίοδο. Αρχικά ο χώρος χρησιµοποιήθηκε ως χώρος
κατοίκησης, ο οποίος κατοικήθηκε σαφώς στη µέση ελληνιστική περίοδο, αν όχι
νωρίτερα και σε όλη την διάρκεια της ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης
ρωµαϊκής περιόδου. Βάσει των ευρηµάτων, η κατοίκησή του σταµάτησε κάπου στα
τέλη του 1ου και των αρχών του 2ου αι. µ.Χ και εν συνεχεία ο χώρος µετατράπηκε σε
χώρο απόρριψης υλικού από θέσεις εκτός αυτού.
Το γεγονός της ύπαρξης δευτερογενών αποθέσεων στον χώρο είχε ως
αποτέλεσµα την δυσκολία στην αποσαφήνιση των χρονικών πλαισίων των σχηµάτων
που παρήχθησαν στο πλάτωµα και της τυπολογικής εξέλιξής τους. Ωστόσο, η µελέτη
του υλικού ενός χώρου απόρριψης, εκτός των δυσκολιών που εµπερικλείει, παρέχει
ταυτόχρονα µεγάλο αριθµό ευρηµάτων, µε πληθώρα σχηµάτων, τα οποία είναι
βοηθητικά της κατανόησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στις περιόδους που
ανήκουν.
812

Maher (υπό έκδοση).
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Στο υλικό που µελετήθηκε εντοπίστηκαν µεταξύ άλλων απορρίµµατα
αµφορέων, ενός κρατήρας, αλλά και ενός µυροδοχείου, τα οποία επιβεβαιώνουν την
τοπική παραγωγή αυτών των σχηµάτων που είχε προταθεί παλαιότερα. Ακόµη στο
υλικό αναγνωρίστηκαν αντικείµενα, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στο υλικό των
προηγούµενων µελετών και τα οποία άπτονται του εξοπλισµού της οικιακής
σκευοθήκης και ενός νοικοκυριού γενικότερα.
Ο χαρακτήρας του υλικού είναι οικιακός. Σε αυτό αναγνωρίστηκε πλήθος
οστράκων από χρηστικά ή τελετουργικά αγγεία, µαγειρικά σκεύη, όστρακα
επιτραπέζιας κεραµικής και αµφορέων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν
τοπικής παραγωγής µε εξαίρεση το υλικό της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου, από το
οποίο γίνεται σαφές, ότι οι κάτοικοι του πλατώµατος βασίστηκαν στην κεραµική
παραγωγή της Κορίνθου για τον εξοπλισµό των νοικοκυριών τους. Αύξηση των
τοπικών προϊόντων παρατηρήθηκε στο υλικό που χρονολογήθηκε από τον 2ου αι. π.Χ
και εξής. Η παρατήρηση αυτή συµπίπτει µε την περίοδο της αύξησης της πολιτικής
δύναµης της Σικυώνας και της παρακµής της Κορίνθου µετά την καταστροφή της το
146 π.Χ. Τα τοπικά εργαστήρια καλύπτουν το κενό της Κορίνθου, τουλάχιστον σε
τοπικό επίπεδο, παράγοντας µία ευρεία γκάµα σχηµάτων που ικανοποιούν όλες τις
καθηµερινές ανάγκες των πολιτών. Χαρακτηριστικό αυτής της παραγωγής είναι η
κατασκευή αγγείων όλων των σχηµάτων από µαγειρικό πηλό. Βάσει του υλικού η
κεραµική παραγωγή στο πλάτωµα συνέχισε και κατά την διάρκεια της ύστερης
ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, παρά την οικονοµική ύφεση της
πόλης. Ως εκ τούτου γίνεται η υπόθεση ότι παρά την οικονοµική δυσπραγία, ένα
τµήµα της κοινότητας παραµένει ανεπηρέαστο από αυτή.
Αυτή η διττή φύση της οικονοµίας είναι εµφανής και στην κεραµική που
εισάγεται. Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ και τον 1ου αι. µ.Χ στο πλάτωµα εισάγονται
πολυτελή επιτραπέζια σκεύη της ερυθροβαφούς κεραµικής και αµφορείς, οι οποίοι
είναι συνδεδεµένοι µε την διακίνηση προϊόντων που ξεφεύγουν των βασικών
αναγκών των πολιτών. Παρά ταύτα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι την ίδια περίοδο
παράγονται τοπικές αποµιµήσεις της ερυθροβαφούς κεραµικής είτε ανατολικής
προελεύσεως, είτε από την ιταλική χερσόνησο, οι οποίες λειτουργούν ως οικονοµικές
εκδοχές των πρώτων.
Την ίδια περίοδο στο πλάτωµα παράγονται τοπικοί αµφορείς, οι οποίοι έχουν
συνδεθεί µε το εµπόριο του ελαιόλαδου, ενώ η παραγωγή των τοπικών αµφορέων
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συνεχίζεται και κατά την διάρκεια της µέσης ρωµαϊκής περιόδου, η οποία είναι
συνδεδεµένη µε το εµπόριο του οίνου.
Βάσει των ευρηµάτων από το υλικό στο οικόπεδο Πιπεράκη καθίσταται
σαφές ότι η Σικυώνα αποτέλεσε τµήµα ενός εµπορικού δικτύου ελαιόλαδου και οίνου
για ένα ευρύ χρονικό διάστηµα µε προσανατολισµό τόσο στη Δύση όσο και στην
Ανατολή. Η απευθείας εισαγωγή των προϊόντων σε αυτή ή

µέσω άλλου

διαµετακοµιστικού σταθµού, όπως η Κόρινθος δεν εξακριβώθηκε. Από το υλικό έγινε
σαφές ότι στην ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου κατά την διάρκεια της
ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης και µέσης ρωµαϊκής περιόδου διαµορφώθηκε
ένα δίκτυο π αραγωγής εµπορικών αµφορέων µε κοινό σχήµα, οι οποίοι µιµούνται
αµφορείς που εισάγονται σε αυτή.
Το υλικό από το οικόπεδο Πιπεράκη σε µεγάλο βαθµό είναι ανάλογο του
υλικού από την επιφανειακή έρευνα και των άλλων ανεσκαµµένων συνόλων στο
πλάτωµα. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι µε την συνεχή αρχαιολογική έρευνα
του πλατώµατος αρχίζει να διαµορφώνεται µία συµπαγής εικόνα αναφορικά µε την
κατοίκηση του κατά την διάρκεια των ελληνιστικών και των ρωµαϊκών χρόνων.
Σταδιακά ο

ιδιωτικός βίος της πόλης έρχεται σ το προσκήνιο και ξεκινά η

αποκρυστάλλωση

των

διακριτών

χαρακτηριστικών

του.

Η

συνέχιση

της

αρχαιολογικής έρευνας στο πλάτωµα και εκτός της Αγοράς αναµένεται να ρίξει
περισσότερο φως σε αυτό το τµήµα της ανθρώπινης δράσης, το οποίο για ένα µεγάλο
διάστηµα π αρέµεινε στην αφάνεια. Η παρούσα εργασία ξεκίνησε και παρέµεινε
σταθερή σε αυτόν τον προσανατολισµό µε την ελπίδα να επιτευχθεί έστω και σε
µικρό βαθµό ο στόχος της.
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Παράρτηµα 1
Συνοπτική παρουσίαση των στρωµάτων από τις δύο τοµές που µελετήθηκαν813
Τοµή Α
Το σταθερό σηµείο των µετρήσεων του βάθους (R) των στρωµάτων πλην του επιφανειακού ορίστηκε
στην ΝΔ γωνία του τετραγώνου σε βάθος -1,30µ.

Επιφανειακό Στρώµα Α.ΕΠ/1-3
Περιγραφή: Επιφανειακό στρώµα. Προήλθε από τον καθαρισµό του οικοπέδου, την αποµάκρυνση της
αυτοφυούς βλάστησης και της επίχωσης των δοκιµαστικών τοµών που πραγµατοποιήθηκαν πριν την
έναρξη της ανασκαφής. Κατά την διάρκεια αυτών των εργασιών αφαιρέθηκε επίχωση πάχους 1,30µ
από την ανώτερη επιφάνεια του εδάφους.
Βάθος: 0 έως -1,30µ.
Χρονολόγηση: Ανάµεικτο υλικό. Μέση ρωµαϊκή περίοδος.
Σύνολο οστράκων: 420
Συνολικό βάρος οστράκων: 13,08κ.
Χονδροειδής κεραµική: 170 όστρακα (140 διαγνωστικά, 30 αδιάγνωστα), Συνολικό βάρος: 10,29κ.
Μαγειρικά σκεύη: 90 όστρακα (67 διαγνωστικά και 23 αδιάγνωστα), Συνολικό βάρος: 1,25κ.
Λεπτή κεραµική: 135 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,42κ.
Αµφορείς: 25 διαγνωστικά όστρακα
Κέραµοι: 7 όστρακα
Λύχνοι: 5 όστρακα
Αντικείµενα από Χαλκό: 2 (χάλκινος δακτύλιος και διακοσµητικό επίπλων)
Πήλινα µικρά αντικείµενα: 1 αδιάγνωστο
Άλλα αντικείµενα: 3 τµήµατα αγωγών
Αντικείµενα του καταλόγου: 16, 34, 39, 43, 45, 46, 69, 96, 191,192, 202, 249, 270, 276, 282, 303,
304, A11, A43, A47, A52, A59

Τοµή Α
Στρώµα Α.1/1-2 (2 πάσες)
Περιγραφή: Χώµατα ερυθροκάστανα µε διάσπαρτες ρίζες δέντρων και µικρούς αργούς λίθους. Στο
νότιο τµήµα του τετραγώνου, σε βάθος -,140µ αποκαλύφθηκε λαξευµένος λίθος (λίθος Ι). Νότια αυτού
εντοπίστηκαν τ µήµατα κεράµων. Μεταξύ των κεράµων και του λίθου εντοπίστηκαν τ µήµατα
ξυλανθράκων.
Bάθος: - 1,30 έως -145µ
Χρονολόγηση: Ανάµεικτο υλικό. 2ος αι. µ.Χ. Η χ ρονολόγηση του συνόλου πρ οέκυψε από την
παρουσία ενός οστράκου από κρατήρα στον τύπο του Σικυώνιου Β2. Στο υλικό εντοπίστηκαν όστρακα
της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, µεταξύ των οποίων κρατήρες της κατηγορίας 1 και 5 (64). Τα
όστρακα που θα µπορούσαν να χρονολογηθούν ήταν ελάχιστα και µεταξύ αυτών αναγνωρίστηκε ένα
όστρακο χείλους της κατηγορίας 2, ένα όστρακο από ταψί µε καµπύλο περίγραµµα στην επιφάνεια
έδρασης και ένα όστρακο από τηγάνι (151). Πολλά ήταν τα αγγεία που χρονολογούνται στην
ελληνιστική περίοδο. Μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν όστρακα κανθάρων, σκύφων µε ανάγλυφη
διακόσµηση, ένα όστρακο χείλους από αρύβαλλο σε blister ware και ένα µικρό πινάκιο (216), το οποίο
βάσει παραλλήλων χρονολογήθηκε µεταξύ του τέλους του 4ου αι. π.Χ και του β′ µισού του 3ου αι. π.Χ.
Σύνολο Οστράκων: 337
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 4,9κ.
Χονδροειδής Κεραµική: 137 όστρακα (48 διαγνωστικά, 89 αδιάγνωστα), Συνολικό βάρος: 2,236κ.
Μαγειρικά Σκεύη: 116 όστρακα (35 διαγνωστικά, 81 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,625κ.
Λεπτή κεραµική: 71, Συνολικό Βάρος: 0,498κ.
813

Στην ποσοτικοποιήση των δεδοµένων στο τµήµα του συνόλου των οστράκων έχουν υπολογιστεί τα όστρακα
των αγγείων της χονδροειδούς κεραµικής, των µαγειρικών σκευών, της λεπτής κεραµικής και των αµφορέων. Οι
κέραµοι και τα υπόλοιπα αντικείµενα καταµετρήθηκαν ξεχωριστά.
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Αµφορείς: 13 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 1 (πιθανώς ένα τµήµα µήτρας)
Αγνύθες: 1 Σχεδόν ακέραιη κωνική αγνύθα
Κέραµοι: 28 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 2, 016κ
Πήλινα αντικείµενα: 1 τµήµα πήλινου πλακιδίου µε ανάγλυφη διακόσµηση
Αντικείµενα του καταλόγου: 64, 151, 159, 216

Στρώµα Α.2/3-7 (5 πάσες)
Περιγραφή: Χώµατα ξανθοκάστανα, πετρώδη µε διάσπαρτες ρίζες δέντρων. Στην τέταρτη πάσα του
στρώµατος (Α.2/6) εντοπίστηκε µεγάλη ποσότητα ξ υλανθράκων. Στο συγκεκριµένο στρώµα
αποκαλύφθηκαν ο λίθος (ΙΙ) και spolia κιόνων σε δεύτερη χρήση. Στο στρώµα αυτό αποκαλύφθηκαν
τα βάθη εδράσεως των λίθων Ι και ΙΙ, -1,72µ και -1,95. Αντιστοίχως, σε βάθος -1,90µ αποκαλύφθηκε
το βάθος έδρασης ενός εκ των κιόνων, ο οποίος εφάπτεται µε τον λίθο Ι στη νότια πλευρά του. Στην
νοτιοδυτική γωνία της τοµής αποκαλύφθηκε τµήµα του φυσικού βράχου σε βάθος -1,80µ.
Βάθος: - 1,55 έως -2µ.
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος. Στο συγκεκριµένο σύνολο εντοπίστηκαν όστρακα όλων των
κατηγοριών της παρούσας εργασίας, τα οποία καλύπτουν όλο το χρονικό φάσµα της ελληνιστικής
περιόδου και καλύπτουν τµήµα της ρωµαϊκής. Η χρονολόγηση του στρώµατος προέκυψε από την
παρουσία ενός οστράκου χείλους από αµφορέα (Α26), ο οποίος χρονολογείται γενικά στην ύστερη
ρωµαϊκή περίοδο. Η απουσία, ωστόσο, υλικού αυτής της περιόδου από το στρώµα και η παρουσία
οστράκων από κρατήρες της κατηγορίας 7 της παρούσας εργασίας (75, 76), η οποία θωρείται ο
βασικός τύπος της µέσης ρωµαϊκής περιόδου ‘κατεβάζουν’ την χρονολόγηση του αµφορέα και τον
τοποθετούν στην µέση ρωµαϊκή περίοδο και πιθανώς, στις αρχές της περιόδου, δεδοµένης της
απουσίας υλικού που να χρονολογείται πέραν του 2ου αι. µ.Χ. Ακόµη ο εντοπισµός οστράκων χειλέων
από Σικυώνιους Β αµφορείς ενισχύουν την άποψη της χρονολόγησης στον 2ο αι. µ.Χ, αν όχι νωρίτερα.
Το όστρακο χείλους ενός σκύφου α ττικού τύπου ή κοτύλης (171) συνιστά ένα εκ των αγγείων που
χρονολογούνται στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο ή νωρίτερα.
Σύνολο Οστράκων: 2.233
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 38κ
Χονδροειδής Κεραµική: 844 όστρακα ( 209 διαγνωστικά, 635 αδιάγνωστα), Συνολικό βάρος: 27,5κ.
Μαγειρικά Σκεύη: 754 όστρακα (223 διαγνωστικά, 531 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 6,649κ.
Λεπτή Κεραµική: 551 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 3,9κ.
Αµφορείς: 84 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 9 όστρακα
Αγνύθες: 4 όστρακα
Kέραµοι: 36 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,68κ.
Πήλινα Αντικείµενα: 1 όστρακο (δεν ταυτίστηκε)
Γυάλινα Αντικείµενα: 3 όστρακα
Σιδερένια Αντικείµενα: 2 ήλοι, 3 αδιάγνωστα όστρακα και µία σκωρία σιδήρου
Οστά: 0,236κ.
Άλλα αντικείµενα: 1 τµήµα αγωγού και 1 τµήµα επένδυσης τοίχου (;)
Νοµίσµατα: 1 χάλκινο από ξένο νοµισµατοκοπείο. Στην εµπρόσθια όψη, πιθανώς, κεφαλή του
Αγρίππα σε τοµής προς τα δεξιά και στην οπίσθια όψη κηρύκειον.814
Αντικείµενα του καταλόγου: 2, 5, 24, 25, 30, 37, 40, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 72, 75,79, 87, 88, 92, 94,
97, 98, 105, 120, 124, 132, 140, 144, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 160, 164, 165, 167, 171, 177, 185,
187, 200, 206, 207, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 229, 232, 234, 238, 240, 241, 246, 262, 263, 264, 271,
278, 291, 292, 296, 297, 309, Α3, Α10, Α20, Α26, Α27, Α32, Α35, Α48, Α50, Α55, Α57, Α58

Στρώµα A.3/8-13 (6 πάσες)
Περιγραφή: Τα χώµατα αυτού του στρώµατος είναι ερυθροκαστάνα. Στην τοµή σε αυτό το στρώµα
παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των χωµάτων. Το στρώµα Α.3/8-13 αποτελεί το ένα εκ των δύο που
συνδιαµορφώθηκαν. Κατά την αφαίρεση των στρώσεών του αποκαλύφθηκαν ένας κατεργασµένος
πωρόλιθος, ο οποίος εδραζόταν σε βάθος -2,08µ και άλλοι λαξευµένοι λίθοι µε διαφορετικά βάθη
εδράσεως και σε κάποιες στρώσεις εντοπίστηκαν τεµάχια ξυλανθράκων, τα οποία εντοπίστηκαν σε
συνάφεια µε τους λαξευµένους λίθους. Από την αρχή του στρώµατος αυτού στο νότιο τµήµα της τοµής
814

Η κεφαλή µοιάζει µε LHS 2006, ν. 925, αλλά το κηρύκειον δεν ταυτίζεται.
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ξεκίνησε να αποκαλύπτεται ο φυσικός βράχος, ο οποίος αποκαλύφθηκε πλήρως σε όλη την έκτασή της
έως την τελική στρώση. Η τελευταία στρώση (Β: 2,95 – 3,05µ) έλαβε την έ νδειξη Α .3 και προήλθε
από τον καθαρισµό του χώµατος από την επιφάνεια του βράχου και τις κοιλότητες που διαµορφώνει.
Το χώµα που κάλυπτε την ανώτερη επιφάνεια του βράχου ήταν νωπό και ερυθρό. Από τον καθαρισµό
του βράχου και πιθανώς από το βόρειο τµήµα της τοµής (δεν διευκρινίζεται σαφώς) περισυλλέχθηκε
ένα τµήµα πήλινου ειδωλίου, το οποίο συνιστά µία γυναικεία κεφαλή και ένας σχεδόν ακέραιος λύχνος,
τοπικής παραγωγής στον τύπο XVI του Broneer,815 ο οποίος χρονολογείται από τον 1ο έως τον 2ο αι.
µ.Χ.
Βάθος: -2 έως -3,05µ
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ. Στρώµα µε ανάµεικτο υλικό. Η χρονολόγηση του στρώµατος βασίστηκε
στην παρουσία οστράκων χειλέων του Σικυώνιου Β αµ φορέα, ο οποίος συνιστά το µοναδικό σχήµα
που θα µπορούσε να χρονολογηθεί σε αυτή την περίοδο µαζί µε την παρουσία ενός λύχνου στον τύπο
XVI του Broneer. Ο µεγαλύτερος όγκος του υλικού χρονολογείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής
και πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και πιο συγκεκριµένα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Στο
υλικό µεταξύ άλλων αναγνωρίστηκαν µία τριφυλλόστοµη οινοχόη (1), ένα δοχείο µε pie-crust
διακόσµηση (86) κρατήρες της κατηγορίας 1, 3 (60), 4 (63) και 5 (65) και λεκάνες (27, 42, 44).
Ωστόσο, εντοπίστηκε και χονδροειδής κεραµική η οποία χρονολογήθηκε νωρίτερα στην ελληνιστική
περίοδο, όπως ένα ιγδίο µε ταινιωτό χείλος (10) και ένα µε καµπύλο περίγραµµα χείλους (12), τα
οποία, πιθανώς, συνιστούν προϊόντα της πρώιµης ελληνιστικής περιόδου. Το συγκεκριµένο σύνολο
απέδωσε πολλά από τα µαγειρικά σκεύη του καταλόγου. Σε αυτό αναγνωρίστηκαν χύτρες των
κατηγοριών 1 (110-111), 2 (112-113) και 4 (117-118), λοπάδες του 3ου αι. π.Χ (129), του 2ου αι. π.Χ
(130,137) και του 1ου αι. π .Χ – 1ου αι. µ.Χ (134, 135, 138). Η επιτραπέζια κεραµική είχε ανάλογο
χρονικό βάθος µε τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες. Εντοπίστηκαν ένας σκύφος αττικού τύπου (173),
κάνθαροι µε γωνιώδες (175) και ενιαίο περίγραµµα σώµατος (176), αλλά και ένα όστρακο σώµατος
και λαβής από καλυκωτό κάνθαρο (180). Ακόµη εντοπίστηκε ένα όστρακο από τοπικό κύπελλο στον
τύπο των Εξαµιλίων (182). Επιπροσθέτως αναγνωρίστηκαν σκ ύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση (184,
188, 189), ένα όστρακο από ιχθυοπινάκιο µε λοξότµητο χείλος (197), πινάκια µε στρογγυλεµένο
χείλος (203, 210), αλλά και κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα (221) ή µε έξω νεύον χείλος (225, 227,
231). Από το σύνολο δεν απουσίασε η ερυθροβαφής κεραµική, κυρίως τοπικές αποµιµήσεις πινακίων
ESA κεραµικής (266) ή ιταλικής sigillata (280), ενώ εντοπίστηκε ένα όστρακο από τοπικό
ερυθροβαφές λάγηνο (269). Τέλος αναγνωρίστηκαν πινάκια από γκρι πηλό (286, 288, 289), αλλά και
όστρακα από τοπικούς (Α1, Α4) και εισηγµένους αµφορείς (Α30, Α41).
Σύνολο Οστράκων: 1089
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 27,47κ.
Χονδροειδής Κεραµική: 419 όστρακα (138 διαγνωστικά, 281 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 20,6κ.
Μαγειρικά Σκεύη: 364 όστρακα (107 διαγνωστικά, 257 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 4,07κ.
Λεπτή Κεραµική: 257 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 2,75κ.
Αµφορείς: 49 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 8 όστρακα και 1 σχεδόν ακέραιος
Αγνύθες: 1 όστρακο, 1 σχεδόν ακέραιη και 1 ακέραιη
Κέραµοι: 27 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,462κ.
Πήλινα Αντικείµενα: Τµήµα ειδωλίου (Γυναικεία κεφαλή)
Γυάλινα αντικείµενα: 6 όστρακα και 1 πεσσός (;)
Σιδερένια Αντικείµενα: 3 ήλοι, 1 σκωρία σιδήρου και 1 σιδερένια γραφίδα (;) 816
Χάλκινα Αντικείµενα: 1 Χάλκινο έλασµα
Οστά: 0,537κ, 1 όστρεο πορφύρας
Άλλα αντικείµενα: 1 τµήµα αγωγού και 1 από µεγάλο αποθηκευτικό αγγείο
Αντικείµενα καταλόγου: 1, 9, 10, 12, 13, 22, 27, 33, 38, 42, 44, 55, 60, 63, 65, 68, 86, 110, 111, 113,
114, 117, 118, 129, 130, 134, 135, 137, 138, 152, 158, 161,163, 173, 175, 176, 180, 182, 184, 188, 189,
194, 197, 203, 205, 210, 221, 227, 231, 235, 242, 244, 252, 266, 269, 280, 286, 288, 289, 299, 301, A1,
A4, A30, A41.

815

Isthmia III, 31, ν. 488, πίν. 5, 21 (τύπος XVIB)
Παρόµοιες γραφίδες από χαλκό Corinth XII, 185-186, ν. 1350, πίν. 83 και Anderson - Stojanović 1993, 296, ν.
136, πίν. 67

816
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Στρώµα Α.4/10-13 (4 πάσες)
Περιγραφή: Συνιστά διαφοροποιηµένο στρώµα εντός της τοµής Α , το οποίο έγινε ορατό κατά την
αφαίρεση του προηγούµενου στρώµατος. Η αλλαγή παρατηρήθηκε σε βάθος -2,10µ αφού
ολοκληρώθηκε η αφαίρεση της δεύτερης στρώσης του προηγούµενου στρώµατος (Α.3/9). Το στρώµα
αυτό καταλάµβανε χώρο του βορειοδυτικού ή και δυτικού τµήµατος της τοµής και συνυπήρχε µε το
τρίτο στρώµα στις πάσες 10-13 (Α.3/10-13). Σε αυτό συµπεριλήφθηκε και στρώµα, το οποίο από την
ανασκαφέα αναγνωρίστηκε ως στρώµα καταστροφής και είχε ε µφανιστεί στην πρώτη στρώση του
προηγούµενου στρώµατος (Α.3/8, βάθος : -2 έως -2,10µ). Το στρώµα καταστροφής εκτεινόταν στο
δυτικό τµήµα της τοµής. Στην ένδειξη που είχαν οι σάκοι της κεραµικής το στρώµα καταστροφής
αναφερόταν µόνον στους σάκους της πρώτης στρώσης του σ τρώµατος Α.4 (Α.4/10, Β : - 2,18 έως 2,32µ). Τα χώµατα και των τεσσάρων στρώσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του στρώµατος
καταστροφής είναι ξανθοκάστανα µε αργούς λίθους. Στο κατώτερο τµήµα του στρώµατος αυτού το
χώµα εµφανίστηκε ερυθροκάστανο µε ίχνη καύσης, η οποία δεν ήταν ορατή στην κεραµική.
Βάθος: -2,18µ έως -2,95µ.
Χρονολόγηση: Στρώµα καταστροφής (Α.4/10): ύστερος 1ος – 1ος αι. µ.Χ. Υπόλοιπες στρώσεις του
στρώµατος (Α4/11-13): 2ος αι. µ.Χ.
Σε αυτό το υλικό είναι ανάµεικτο. Το στρώµα καταστροφής χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι.
π.Χ και 1ου αι. µ.Χ, αλλά σε αυτό συ µπεριλαµβάνονται λίγα όστρακα, τα οποία θα µπορούσαν να
χρονολογηθούν νωρίτερα στην ελληνιστική περίοδο, όπως ένα όστρακο λύχνου, το οποίο ανήκει στον
τύπο VII του Broneer, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.817 Σε αυτό εντοπίστηκε και ένα
όστρακο από πόδι αµφορέα στον τύπο του Σικυώνιου Αii, το οποίο έχει θεωρηθεί απόρριµµα. Πιθανώς
το στρώµα καταστροφής που αναγνώρισε η ανασκαφέας συνιστά στρώµα απόρριψης. Το υπόλοιπο
τµήµα του στρώµατος, στρώσεις 11-13 (Α.4/11-13), οι οποίες δεν συνδέθηκαν µε το στρώµα
καταστροφής συµπεριλαµβάνουν υλικό αντίστοιχο αυτού και γίνεται η υπόθεση, ότι οι τέσσερεις
στρώσεις συνιστούν τµήµα µίας ενιαίας απόθεσης. Οι τρεις τελευταίες στρώσεις χρονολογούνται στον
2ο αι. µ.Χ. Σε αυτές συ µπεριλαµβάνονται α µφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Α ii και B2 (Α14). Οι
τελευταίοι επεκτείνουν την χρονολόγηση του στρώµατος στον 2ο αι. µ.Χ. Επιπροσθέτως στις στρώσεις
αυτές εντοπίστηκε και το όστρακο ενός αµφορέα, ο οποίος θωρείται παραλλαγή του τύπου Β2, αλλά
βρίσκει παράλληλα στους τοπικούς αµφορείς της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου (Α25) και ένα όστρακο
χύτρας που ανήκει στην κατηγορία 5 της παρούσας εργασίας, η οποία στο οικόπεδο Πιπεράκη
χρονολογείται µεταξύ του 1ου και 2ου αι. µ.Χ. Το µεγαλύτερο τµήµα του υλικού των τριών στρώσεων
αποτελείται από όστρακα αµφορέων, τοπικών και εισηγµένων (Α29, Α31, Α36, Α39, Α40, κορινθιακοί
Α′ και Β και οι δύο ενσφράγιστες λαβές).
Σύνολο Οστράκων: 837 όστρακα
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 35,2κ
Xονδροειδής Κεραµική: 506 όστρακα (85 διαγνωστικά, 421 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 31,1κ
Μαγειρικά Σκεύη: 168 όστρακα (41 διαγνωστικά, 127 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,1κ
Λεπτή Κεραµική: 94 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,9κ
Αµφορείς: 69 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 3 όστρακα
Αγνύθες: 1 ακέραιη και 1 όστρακο
Κέραµοι: 17 όστρακα
Νοµίσµατα: 1 χάλκινο από τοπικό νοµισµατοκοπείο, το οποίο, πιθανώς, ανήκει στην ο µάδα 8 της
Warren (196-146 π .Χ)818 και ένα εξαιρετικά αποσπασµατικό όστρακο από χάλκινο νόµισµα. Και τα
δύο προήλθαν από την πρώτη στρώση του στρώµατος, η οποία αναγνωρίστηκε από την ανασκαφέα ως
στρώµα καταστροφής.
Οστά: 0,356κ
Άλλα αντικείµενα: 5 όστρακα αγωγού και τµήµατα ξυλανθράκων
Αντικείµενα Καταλόγου: 15, 19, 21, 28, 35, 51, 62, 76, 125, 131, 149, 186, 196, 204, 209, 214, 245,
250, 251, 255, 277, 284, 287, A7, A14, A15, A16, A25, A29, A31, A36, A39, A40, A51, A54.

817
818

Isthmia III, 15, ν. 109, πίν. 3, 16 (VIIA / τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ)
Σχετικά βλέπε LHS 2006.
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Στρώµα A5/11 (1 πάσα)
Περιγραφή: Τµήµα του τετραγώνου Α, στο οποίο παρατηρήθηκε διαφοροποίηση του χώµατος κατά
την αφαίρεση της τέταρτης στρώσης του τρίτου στρώµατος (Α.3/11) και την δεύτερη στρώση του
τέταρτου στρώµατος (Α.4/11). Στο στρώµα αυτό το χώµα παρατηρήθηκε νωπό και ερυθρό. Σύµφωνα
µε το ηµερολόγιο αυτό εντοπίστηκε σε βάθος - 2,38µ στο δυτικό σηµείο του τετραγώνου σε απόσταση
1,80µ από την νότια παρειά της τοµής και είχε διαστάσεις 1,50 (Ν-Β) Χ 1,90µ (Δ-Α). Στο σηµείο που
εντοπίστηκε σταµατούσε εντός της τοµής η αποκάλυψη του βραχώδους υπεδάφους που είχε ξεκινήσει
στις προηγούµενες στρώσεις. Πιθανώς στον χώρο η επιφάνεια του υπεδάφους ήταν ανισοϋψής και ως
εκ τούτου η επίχωση άνωθέν του είχε διαφορετικά πάχη. Συνεπώς το συγκεκριµένο στρώµα, θα πρέπει
να συνδεθεί µε τη στρώση του ερυθρού νωπού χώµατος που κάλυπτε την επιφάνεια του βράχου στα
προηγούµενα στρώµατα.
Βάθος: -2,38µ έως - 2,52µ.
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος
Αυτή η στρώση ήταν σχεδόν στείρα ευρηµάτων, καθώς προήλθε ένα όστρακο ποδιού κορινθιακού Β
αµφορέα και ένα όστρακο σώµατος από λεπτό επιτραπέζιο αγγείο.
Λεπτή κεραµική: 1 όστρακο σώµατος
Αµφορείς: 1 όστρακο από πόδι Κορινθιακού Β αµφορέα

Στρώµα ΑΙΙΙ
Περιγραφή: Πρόκειται για στρώµα από τµήµα επίχωσης στην δυτική παρειά της τοµής Α. Η δυτική
παρειά του ήταν σε επαφή µε την ανατολική παρειά της δοκιµαστικής τοµής 1 που διανοίχτηκε πριν
την έναρξη της ανασκαφής. Σε αυτό το τ µήµα αρχικά αφαιρέθηκε επίχωση 50εκ. µε τον µηχανικό
εκσκαφέα και στην συνέχεια διενέργηθηκε ανασκαφή στο πλαίσιο των εργασιών εντός του οικοπέδου.
Πρόκειται για την τρίτη στρώση του στρώµατος, η οποία έ χει πάχος 30 εκ. Το χώµα αυτής της
στρώσης περιγράφτηκε ως καστανό.
Βάθος: -0,50 έως 0,80µ. Δεν διευκρινίζεται επαρκώς το σηµείο µέτρησης του βάθους. Πιθανώς από το
σταθερό που ορίστηκε στο νοτιοδυτικό τµήµα του τετραγώνου και ως εκ τούτου το στρώµα σε σχέση
µε αυτό εντοπίστηκε σε βάθος -1, 80 έως -2,10µ.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ
Σε αυτό εντοπίστηκαν δύο όστρακα χυτρών των κατηγοριών 1 και 2, οι οποίες χρονολογούνται µεταξύ
του ύστερου 1ου π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και ένα όστρακο χείλους, πιθανώς, από Σικυώνιο Β1 αµφορέα,
το οποίο σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά.
Σύνολο Οστράκων: 28 όστρακα
Συνολικό Βάρος: 0,218κ
Χονδροειδής Κεραµική: 4 όστρακα (4 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,032κ
Μαγειρικά Σκεύη: 16 όστρακα (4 διαγνωστικά και 12 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,141κ
Λεπτή Κεραµική: 7 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,045κ
Αµφορείς: 1 διαγνωστικό όστρακο από Σικυώνιο Β ;
Οστά: 0,148κ

Στρώµα A.IV
Περιγραφή: Προήλθε από το σηµείο, από το οποίο αφαιρέθηκε το στρώµα ΑΙΙΙ και συνιστά την
αµέσως επόµενη στρώση υποκείµενά του. Είχε πάχος 40εκ. Το χώµα του ήταν ξανθοκάστανο και
εφαπτόταν µε το στρώµα καταστροφής που αναγνωρίστηκε στο τέταρτο στρώµα (Α.4/10). Το υλικό
που προήλθε από το στρώµα ΑIV ήταν ανάλογο του σ τρώµατος καταστροφής και ως εκ τούτου
θεωρείται τµήµα του.
Βάθος: -0,80 έως -1,15µ Δεν διευκρινίζεται επαρκώς το σηµείο µέτρησης του βάθους. Πιθανώς από το
σταθερό που ορίστηκε στο νοτιοδυτικό τµήµα του τετραγώνου και ως εκ τούτου το στρώµα σε σχέση
µε αυτό εντοπίστηκε σε βάθος -2,10 έως -2,45µ.
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Σε αυτό το στρώµα αναγνωρίστηκε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
Μεταξύ των αγγείων εντοπίστηκε ένα όστρακο ταψιού, το οποίο βάσει παραλλήλου έχει χρονολογηθεί
στην πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο (143) και δύο όστρακα χύτρας που εµπίπτουν στην κατηγορία 4 της
παρούσας εργασίας. Το ένα είναι αντίστοιχο του παραδείγµατος 122 του καταλόγου, το οποίο έχει
χρονολογηθεί µεταξύ του 1ου και του 3ου αι. µ.Χ και το άλ λο αντίστοιχο του παραδείγµατο; 119, το
οποίο βάσει παραλλήλου έχει χρονολογηθεί στον 1ο αι. µ.Χ. Ακόµη έχουν αναγνωριστεί δύο κρατήρες,
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οι οποίοι εµπίπτουν στην τρίτη κατηγορία της εργασίας (60), και έχει χρονολογηθεί µεταξύ της
ύστερης ελληνιστικής και τ ης πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου, το ιχθυοπινάκιο 195, το οποίο έχει
χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 3ου και 2ου αι. π .Χ και το µικρό πινάκιο 215, το οποίο έχει
χρονολογηθεί βάσει παραλλήλων µεταξύ του ύστερου 2ου και του 1ου αι. π.Χ
Σύνολο Οστράκων: 103 όστρακα
Συνολικό Βάρος: 3,7κ
Χονδροειδής Κεραµική: 34 όστρακα (17 διαγνωστικά και 17 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,82κ
Μαγειρικά Σκεύη: 31 όστρακα (22 διαγνωστικά και 9 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,7K
Λεπτή Κεραµική: 17 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,260κ.
Αµφορείς: 21 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 1 όστρακο
Αγνύθες: 1 σχεδόν ακέραιη και 1 όστρακο
Κέραµοι: 1 όστρακο, Βάρος: 0,021κ
Αντικείµενα Καταλόγου: 60, 109, 143, 195, 201, 215, A34.

Τοµή Β
Το σταθερό σηµείο των µετρήσεων του βάθους (R) των στρωµάτων ορίστηκε στην Β Δ γωνία του
τετραγώνου σε βάθος -0,60µ. Από την ανώτερη επιφάνεια του εδάφους έως και αυτό το βάθος
αφαιρέθηκε επίχωση για την διαµόρφωση του τετραγώνου, όπου και πραγµατοποιήθηκε µικρή
περισσυλλογή αντικειµένων, τα οποία δεν µελετήθηκαν.
Στρώµα Β.1/1-3 (3 πάσες)
Περιγραφή: Αφαίρεση επίχωσης σε όλο το τµήµα της τοµής. Εµφάνιση ενός λαξευµένου λίθου
(Λίθος Ι) µε επίστρωση αµµοκονιάµατος, σε βάθος -0,95µ. Το χώµα ήταν ξανθοκάστανο µε
αργούς λίθους.
Βάθος: -0,60 έως -1µ.
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ ή αργότερα.
Το υλικό του στρώµατος ήταν ανάµεικτο και συµπεριλάµβανε κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου. Τα περισσότερα όστρακα του στρώµατος χρονολογούνται µεταξύ της
ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου και ειδικότερα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ
και του 1ου αι. µ.Χ. Η παρουσία ενός οστράκου από κρατήρα της κατηγορίας 7 της παρούσας
εργασίας (77), ενός οστράκου χύτρας της κατηγορίας 4 (122) και ενός οστράκου από κύπελλο µε
λεπτό τοίχωµα στον τύπο ″ Urnetta a collarino″ (302) µπορούν να επεκτείνουν την χρονολόγηση
του στρώµατος στον 2ο αι. µ.Χ, αν όχι αργότερα βάσει του κρατήρα.
Σύνολο Οστράκων: 812 όστρακα
Συνολικό Βάρος οστράκων: 10,3κ
Χονδροειδής Κεραµική: 309 όστρακα, (133 διαγνωστικά, 176 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος:
6,7κ
Μαγειρικά Σκεύη: 325 όστρακα (106 διαγνωστικά, 219 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,7κ
Λεπτή Κεραµική: 157 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,9κ
Αµφορείς: 21 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 8 όστρακα
Κέραµοι: 5 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,223κ
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 χάλκινος δακτύλιος, 1 τµήµα χάλκινης λαβίδας
Αντικείµενα από Σίδηρο: 3 ήλοι, 1 σκωρία
Αντικείµενα από Γυαλί: 2 όστρακα
Οστά: 0,079κ
Άλλα αντικείµενα: 1 όστρακο απορρίµµατος από αταύτιστο αγγείο
Αντικείµενα Καταλόγου: 23, 77, 95, 122, 123, 136, 156, 190, 230, 302, 307

Στρώµα Β.2/4 (1 πάσα)
Περιγραφή: Το συγκεκριµένο στρώµα προήλθε από όλη την έκταση της τοµής Β. Το χώµα του
στρώµατος ήταν ερυθροκάστανο και σε αυτό εντοπίστηκαν διάσπαρτες ρίζες δέντρων, µικρή
ποσότητα ξυλανθράκων και µικροί αργοί λίθοι. Το µεγαλύτερο τµήµα των ξυλανθράκων
εντοπίστηκε γύρω από τον Λίθο Ι, ο οποίος είχε βάθος έδρασης -1,09µ. Στο ΒΔ τµήµα της τοµής
εντοπίστηκαν ίχνη καύσης, αλλά αυτή δεν ήταν εµφανής στην κεραµική.
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Βάθος: -1 έως -1,30µ.
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ ή αργότερα.
Από αυτό το στρώµα περισυλλέχθηκε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Τα πρωιµότερα χρονολογήσιµα αντικείµενα συνιστούν µία µύξη λύχνου, η οποία
βρίσκει παράλληλο στον τύπο IVΒ του Br oneer και χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. µ.Χ και
ένα όστρακο λοπάδας (127), η οποία έχει χρονολογηθεί µεταξύ του ύστερου 4ου και του πρώιµου
3ου αι. π.Χ. Στον αντίποδα βρίσκεται ο κρατήρας 78, ο οποίος αντιστοιχεί στην κατηγορία 7 της
παρούσας εργασίας, η οποία συνιστά τύπο της µέσης ρωµαϊκής περιόδου. Δεδοµένης της
απουσίας υλικού του 3ου αι. µ.Χ γενικά στα στρώµατα των τοµών που µελετήθηκαν η κατηγορία
αυτή έχει χρονολογηθεί στον 2ο αι. µ.Χ, χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάποια εκ των
αγγείων της κατηγορίας να αποτελούν προϊόντα µεταγενέστερης παραγωγής. Ο κρατήρας αυτός
χρονολογεί συνολικά το στρώµα, ενώ ένα όστρακο αµφορέα στον τύπο Beltr an IIA (Α56) και
στον τύπο του Σικυώνιου Β1 (Α12) µπορούν να ενισχύσουν την χρονολόγηση σε αυτόν τον αιώνα.
Πολλά από τα αντικείµενα χρονολογούνται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ ή µόνον στον
1ο αι. µ.Χ και συνιστούν όστρακα αµφορέων τοπικών και εισηγµένων, αγγεία ερυθροβαφούς και
γκρίζας κεραµικής, κρατήρες και µαγειρικά σκεύη, ενώ δεν απουσιάζουν όστρακα της µέσης και
ύστερης ελληνιστικής περιόδου και ειδικότερα αγγεία πόσεως και σερβιρίσµατος. Πολλά εξ
αυτών είναι εισηγµένα από την Κόρινθο και ελάχιστα από την Αττική. Στο στρώµα εντοπίστηκε
και ένα όστρακο ατρακτόσχηµου µυροδοχείου, το οποίο καταγράφηκε ως απόρριµµα (253),
γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση, ότι πρόκειται για δευτερογενή απόθεση.
Σύνολο Οστράκων: 1025 όστρακα
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 9,15κ
Χονδροειδής Κεραµική:313 όστρακα (117 διαγνωστικά, 196 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 5,5κ
Μαγειρικά σκεύη: 401 όστρακα (125 διαγνωστικά, 276 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,487κ
Λεπτή Κεραµική: 296, Συνολικό Βάρος: 1κ
Αµφορείς: 15 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 15 όστρακα
Κέραµοι: 1 όστρακο
Νοµίσµατα: 1 επάργυρο ηµίδραχµο µε κεφαλή του Διός στην εµπρόσθια όψη από την Ή λιδα, το
οποίο χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ και ακόµη τρία χάλκινα από ξένα νοµισµατοκοπεία εκτός της
Σικυώνας, τα οποία δεν ταυτίστηκαν.
Μικρά αντικείµενα από πηλό: 2 αταύτιστα αντικείµενα, 1 τµήµα ειδωλίου και 1 πιθανώς τµήµα
ειδωλίου
Αντικείµενα από Γυαλί: 13 όστρακα
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 χάλκινη λαβή ίσως από κάποιο κιβώτιο
Αντικείµενα από Σίδηρο: 5 όστρακα και ένας ακέραιος ήλος
Αντικείµενα από Μόλυβδο: 1 αταύτιστο αντικείµενο και έλασµα µολύβδου
Οστά: 0,05κ
Όστρεα: 0,017κ
Άλλα αντικείµενα: 1 τµήµα αγωγού
Αντικείµενα Καταλόγου: 14, 26, 32, 59, 66, 78, 83, 85, 127, 139, 141, 142,169,178, 181, 183, 198,
199, 217, 219, 233, 236, 243, 253, 257, 259, 265, 274, 293, 305, 306, A12, A42, A53, A56, A60

Στρώµα Β.2/5 (1 πάσα)
Περιγραφή: Η συγκεκριµένη στρώση αφαιρέθηκε από όλη την έκταση της τοµής και
παρουσιάζει οµοιογένεια ως προς την ποιότητα και την σύσταση του χώµατος µε την
προηγούµενη στρώση του στρώµατος. Παρά ταύτα επειδή παρατηρήθηκε δ ιαφοροποιήση ως
προς το υλικό από αυτό της προηγούµενης στρώσης και µεγαλύτερη οµοιότητα µε το υλικό της
επόµενης επιλέχθηκε η παρουσίασή της ξεχωριστά. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι για το
αντικείµενο 84 έχει γίνει η υπόθεση, ότι συνανήκει µε το αντικείµενο 83 που εντοπίστηκε στην
προηγούµενη στρώση, ενώ το αντικείµενο 217 αποτελείται από δύο όστρακα συνανήκοντα και
συγκολλώµενα, ένα εκ των οποίων προήλθε από αυτό το στρώµα και ένα προήλθε από το στρώµα
Β.2/4. Ως εκ τούτου φαίνεται σύνδεση µεταξύ των δύο στρώσεων. Το χώµα και σε αυτή την
στρώση είναι ερυθροκάστανο µε αργούς λίθους.
Βάθος: -1,30 έως -1,40µ.
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ.
Η συντριπτική πλειοψηφία του υλικού χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ,
το οποίο αποτελείται από όστρακα πρόχων – οινοχόων µε οριζόντιο χείλος, ένα δοχείο µε piecr ust διακόσµηση, µαγειρικά σκεύη, κρατήρες από λεπτό πηλό (237), αγγεία ερυθροβαφούς (261)
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και γκρίζας κεραµικής (265), είτε τοπική (268), είτε εισηγµένη. Από το υλικό δεν απουσιάζουν
όστρακα προηγούµενων περιόδων, της µέσης και ύστερης ελληνιστικής, τα οποία συνιστούν
επιτραπέζια αγγεία. Έ να εξ αυτών είναι εισηγµένο από την Αττική και βάσει παραλλήλου
χρονολογείται στο β′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ (217). Στην στρώση αυτή εντοπίστηκε και ένα
όστρακο µύξης από λύχνο στον τύπο ΧVI του Br oneer και ένα όστρακο λύχνου κατασκευασµένου
σε µήτρα, στον τύπο XXV ή XXVI του Br oneer , το οποίο χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ.819 Η
χρονολόγηση της στρώσης στον 2ο αι. µ.Χ οφείλεται στην παρουσία οστράκων χειλέων του
Σικυώνιου Β2 αµφορέα, ενώ ένα όστρακο χείλους από χύτρα της κατηγορίας 4, αντίστοιχη του
παραδείγµατος 126, το οποίο προήλθε από το επόµενο στρώµα θα µπορούσε να ενισχύσει αυτή
την χρονολόγηση.
Σύνολο Οστράκων: 174 όστρακα
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 3,22κ
Χονδροειδής Κεραµική: 73 όστρακα (20 διαγνωστικά και 53 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,4κ.
Μαγειρικά Σκεύη: 50 όστρακα (19 διαγνωστικά και 31, αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,44κ.
Λεπτή Κεραµική: 42, Συνολικό Βάρος: 0,287κ.
Αµφορείς: 9 διαγνωστικά όστρακα
Λύχνοι: 2 όστρακα
Κέραµοι: 1 όστρακο
Νοµίσµατα: 1 από τοπικό νοµισµατοκοπείο, πιθανώς της οµάδας 9 της War r en (196-146 π.Χ) 820
Μικρά αντικείµενα από πηλό: Τµήµα πήλινης κεφαλής από ειδώλιο
Αντικείµενα από Γυαλί: 11 όστρακα
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 αιχµή βέλους
Αντικείµενα από Σίδηρο: 1 σιδερένιος κρίκος (λαβή κιβωτίου ;), δύο όστρακα από αταύτιστα
αντικείµενα
Αντικείµενα από Μόλυβδο: Αδιάγνωστο µολύβδινο αντικείµενο
Άλλα αντικείµενα: Τµήµα από κοράλλι
Οστά: 0,042κ
Αντικείµενα του καταλόγου: 84, 217, 237, 261, 268, 285

Στρώµα Β.2/6 – Β.3/6 (Αποθέτης)
Περιγραφή: Κατά την αφαίρεση της 6ης στρώσης από την τοµή Β στο νότιο τµήµα της
παρατηρήθηκε µεγάλη συγκέντρωση ευρηµάτων και ξυλανθράκων, η οποία από την ανασκαφέα
αναγνωρίστηκε ως αποθέτης. Αυτός είχε µέγιστες διαστάσεις 1,90µ (Β-Ν) x 1,30µ (Α-Δ). Κατά
την περισυλλογή των ευρηµάτων από τον αποθέτη διαµορφώθηκαν δύο οµάδες, οι Β.2/6 και
Β.3/6, οι οποίες έλαβαν την ίδια ένδειξη ″ Αποθέτης Κεραµικών Ε υρήµατων.″ Παράλληλα
ανασκάφτηκε το υπόλοιπο τµήµα της τοµής, στο οποίο δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των
χωµάτων. Τα χώµατα του αποθέτη χαρακτηρίστηκαν πετρώδη, χωρίς την επισήµανση άλλης
περιγραφής. Από την µη διαφοροποίηση του στρώµατος γίνεται η υπόθεση, ότι πρόκειται για
χώµα αντίστοιχο των προηγούµενων δύο στρωµάτων, το οποίο ήταν ερυθροκάστανο. Κατά την
διάρκεια των εργασιών περισσυλέχθηκε κεραµική, η οποία κατά την καταγραφή δεν
διαφοροποιήθηκε σαφώς από το υλικό του αποθέτη και καταγράφηκε ως τµήµα του στρώµατος
Β.2/6. Στην ένδειξη που είχαν οι σάκοι της κεραµικής από το στρώµα Β.2/6, δύο σακούλες δεν
είχαν αντίστοιχη ένδειξη µε τους σάκους του αποθέτη και ως εκ τούτου έγινε η υπόθεση,
λαµβάνοντας υπόψη και τις ηµεροµηνίες, οι οποίες συµπίπτουν µε αυτές της ανασκαφής του
υπόλοιπου τµήµατος, ότι πρόκειται για το υλικό από το τµήµα της τοµής εκτός του σηµείου που
αναγνωρίστηκε ο αποθέτης. Οι σάκοι αυτοί κατά την διάρκεια της µελέτης του υλικού
συνέστησαν τον 1ο και τον 25ο του στρώµατος Β.2/6 (Β.2/6.1, Β .2/6.25). Το υλικό και των δύο
ήταν αντίστοιχο του υλικού από τον αποθέτη. Στον 1ο σάκο (Β.2/6.1) εντοπίστηκε ένα απόρριµµα
από κρατήρα της κατηγορίας 5 της παρούσας εργασίας (71) και ένα όστρακο µήτρας λύχνου. Το
στοιχείο αυτό οδήγησε στην υπόθεση, ότι πρόκειται για ένα ενιαίο στρώµα απόρριψης στον χώρο
και ως εκ τούτου, όλοι οι σάκοι µελετήθηκαν ως τµήµα του αποθέτη.
Βάθος: - 1, 40 έως -1,57µ

819

Πρόκειται για τµήµα του δίσκου, στον οποίο σώζονται πέντε ακτίνες, πιθανώς, από την µορφή του Ή λιου,
ενώ στον ώµο του αγγείου σώζεται µοτίβο από ωά. Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Αντίστοιχο των
Isthmia III, 59-61, ν. 2458-2516, πίν. 10, 11, 28 (τύπος ΧΧV) και 61-64, ν. 2517-2520, πίν. 28-29 (τύπος ΧΧVI).
Για µορφή Ήλιου βλ. Agora VII, 172-173, ν. 2366-68, πίν. 37 (6ος αι. µ.Χ)
820
Κοντά σε LHS 2006, 96, ν. 333.2 (196-146 π.Χ).
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Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ. Αυτό το στρώµα απέδωσε ανάµεικτο υλικό που χρονολογείται από τον
2ο αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. µ.Χ. Η πλειοψηφία του υλικού που περισυνελλέγησε από αυτό το
στρώµα χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Πρόκειται για οικιακά
κατάλοιπα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται µαγειρικά σκεύη (121, 126, 133, 145), όστρακα από
χρηστικά αγγεία, όπως κρατήρες (18, 820), λεκάνες (41) και ιγδία (18), αλλά και τελετουργικά
αγγεία, όπως θυµιατήρια (107, 108). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείµενο 106 του καταλόγου,
το οποίο αναγνωρίστηκε ως όστρακο εστίας. Αρκετά ήταν και τα όστρακα της επιτραπέζιας
κεραµικής, τα οποία συνιστούν αγγεία σερβιρίσµατος και πόσεως. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται
ένα µικρό πινάκιο µε επίπεδο χείλος (213), ένα µικρό πινάκιο µε προεξέχον χείλος (218) και ένα
κύπελλο µε εχινοειδές τοίχωµα, τα οποία χρονολογούνται νωρίτερα του 1ου αι. π.Χ, στον 2ο αι. π.Χ.
Από το υλικό δεν απουσιάζουν αποµιµήσεις της ερυθροβαφούς κεραµικής, κυρίως πινάκια (258,
283), αλλά και επιτραπέζια αγγεία από γκρι πηλό (193), τα οποία χρονολογούνται µεταξύ της
ύστερης ελληνιστικής και της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου. Η παρουσία ενός ο στράκου από
κρατήρα της κατηγορίας 7 της παρούσας εργασίας επεκτείνει την χρονολόγηση του στρώµατος
στον 2ο αι. µ.Χ, η οποία ενισχύεται από την παρουσία οστράκων από α µφορείς στον τύπο του
Σικυώνιου Β (αυτοί προήλθαν από το στρώµα Β.2/6 µε την ένδειξη ″ Αποθέτης Κεραµικών
Ευρηµάτων″ ). Ο κρατήρας προήλθε από το σηµείο της τοµής, το οποίο δεν ορίστηκε εξ αρχής ως
τµήµα του αποθέτη και πιθανώς συνδέεται µε τα προηγούµενα δύο στρώµατα (Β.2/4, Β.2/5). Η
συνολική σύνδεση του στρώµατος του αποθέτη (Β.2/6, Β.3/6) µε τα προηγούµενα δύο διαφαίνεται
από τον εντοπισµό στο στρώµα Β.2/6 µε την ένδειξη ″ Αποθέτης Κεραµικών Ευρηµάτων″ ενός
οστράκου βάσης από εισηγµένο µικρό πινάκιο µε προεξέχον χείλος (218), για το οποίο έχει γίνει η
υπόθεση, ότι συνανήκει µε το αντικείµενο 217, το οποίο συναποτελείται από δύο ό στρακα που
προήλθαν από τα στρώµατα Β.2/4 και Β.2/5.
Σύνολο Οστράκων: 2.552
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 114,6κ
Χονδροειδής Κεραµική: 2273 όστρακα (145 διαγνωστικά, 2128 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος:
110,3κ 821
Μαγειρικά Σκεύη: 96 όστρακα (48 διαγνωστικά, 48 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 2,239κ
Λεπτή Κεραµική: 104 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,252κ.
Αµφορείς: 79 διαγνωστικά όστρακα (Όλα από το στρώµα Β.2/6 µε την ένδειξη αποθετής
κεραµικών ευρηµάτων)
Λύχνοι: 3 όστρακα, εκ των οποίων το ένα τµήµα µήτρας (το τµήµα της µήτρας από το Β.2/6.1)
Αγνύθες: 1 σχεδόν ακέραιη κωνική αγνύθα (B.2/6.25)
Κέραµοι: 15 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,1κ
Αντικείµενα από Γυαλί: 6 όστρακα, 1 εκ των οποίων τµήµα σώµατος από κύπελλο διακοσµηµένο
µε την τεχνική του ψηφιδωτού, το οποίο χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ.822
Αντικείµενα από Χαλκό: Τµήµα χάλκινου περιβραχιονίου µε περίτεχνο δέσιµο, το οποίο
εντοπίστηκε µέσα σε λαιµό πήλινου αγγείου (δεν διευκρινίζεται το σχήµα), 1 όστρακο εφηλίδας
(Και τα δύο από το στρώµα Β.3/6)
Αντικείµενα από Σίδηρο: 6 όστρακα ήλων
Αντικείµενα από Μόλυβδο: 1 όστρακο από µολύβδινο σύνδεσµο
Οστά: 0,027κ
Οργανικές ύλες: 4 πυρήνες ελαιοκάρπων
Άλλα αντικείµενα: 1 απόρριµµα από όστρακο κρατήρα (Β.2/6.1), 22 τµήµατα αγωγών
Αντικείµενα Καταλόγου: 18, 41, 71, 82, 90, 93, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 121, 126, 133,145,
162, 193, 213, 218, 258, 283, A9, A13, A22

Β.2/6.1: Σύνολο Οστράκων: 91, Συνολικό Βάρος: 1,2κ. Χονδροειδής Κεραµική: 24 όστρακα (19
διαγνωστικά, 5 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,676κ, Μαγειρικά Σκεύη: 20 όστρακα (όλα διαγνωστικά),
Συνολικό Βάρος: 0,216κ, Λεπτή κεραµική: 47, Συνολικό Βάρος: 0,39κ, B.2/6.25: Σύνολο Οστράκων: 82
όστρακα, Συνολικό Βάρος: 12,6κ, Χονδροειδής Κεραµική: 81 όστρακα (3 διαγνωστικά, 78 αδιάγνωστα),
Συνολικό Βάρος: 12,6κ, Μαγειρικά Σκεύη: 1 όστρακο (διαγνωστικό), Συνολικό Βάρος: 0,012κ.
822
Για κύπελλα µε αυτή την τεχνική από την Αγορά των Αθηνών βλέπε Agora XXXIV, 38.
821
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Στρώµα Β.2/7
Στην 7η στρώση του στρώµατος 2, το οποίο συνιστά την Β.2/7 παρατηρείται διαφοροποίηση των
χωµάτων εντός της τοµής Β και ειδικότερα στο νότιο τµήµα της. Στην ΝΑ γωνία του τετραγώνου
στο σηµείο, όπου εντοπίστηκε φρέαρ το χώµα ήταν ξανθοκάστανο. Αυτό εµφανίστηκε σε έκταση
2µ στον άξονα Α-Δ και 1,20µ στον άξονα Ν-Β. Δυτικά της επίχωσης σε µία έκταση 2,40x2,30µ µε
ακανόνιστο σχήµα το χώµα εµφανίστηκε ξανθό και αµµουδερό, ενώ στη νοτιοδυτική γωνία της
τοµής σε έκταση 1,45x1,30µ το χώµα ήταν καστανέρυθρο, αντίστοιχο των προηγούµενων
στρωµάτων. Η αφαίρεση της 7ης στρώσης πραγµατοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο, αλλά δεν
διευκρινίζεται επαρκώς η σύσταση των χωµάτων. Αναφέρεται µόνο η µη διαφοροποίηση των
χωµάτων, χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Στην 7η στρώση εντός του χώρου αποκαλύφθηκε η
ανώτερη επιφάνεια του στοµίου ενός φρέατος. Η κεραµική που περισυλλέχθηκε από τα
διαφοροποιηµένα χώµατα εντάχθηκε στην στρώση Β.2/7 και επεσηµάνθη η διαφοροποίηση στις
καρτέλες που συνόδευαν τους σάκους της κεραµικής. Η ξανθοκάστανη, αµµώδης επίχωση στο
ηµερολόγιο διαφοροποιήθηκε και συνέστησε ένα τρίτο στρώµα (Β.3/7), αλλά στην ένδειξη των
καρτελών της κεραµικής επισηµάνθηκε µόνον η επίχωση από την οποία προήλθε (‘επίχωση
αµµουδερή’) και κατά τα λοιπά έφερε την ένδειξη του δεύτερου στρώµατος Β.2/7. Σε αυτήν
εντοπίστηκε 1 χάλκινο νόµισµα από τοπικό νοµιµσµατοκοπείο της οµάδας 4C ή 8A της War en, οι
οποίες χρονολογούνται από τα µέσα του 3ου έως τον 2ο αι. π.Χ,823 το οποίο ήταν βοηθητικό για την
ταύτιση του στρώµατος. Η κεραµική από την καστανόξανθη επίχωση στην νοτιοανατολική
γωνία του τετραγώνου συνέστησε τον 3ο σάκο κατά την µελέτη του υλικού του στρώµατος Β.2/7
(Β.2/7.3). Η κεραµική που προήλθε από το χώµα, το οποίο ήταν ξανθό και αµµουδερό στα δυτικά
της προηγούµενη επίχωσης, συνέστησε τον 2ο, τον 4ο και τον 5ο σάκο του υλικού από το στρώµα
(Β.2/7.2, Β.2/74, Β.2/7.5). Η κεραµική που περισυλλέχθηκε από την ανασκαφή της τοµής σε
δεύτερο χρόνο και η οποία προήλθε από την ανώτερη επιφάνεια του φρέατος συνέστησε τον 1ο
σάκο του στρώµατος (Β.2/7.1). Η κεραµική από την νοτιοδυτική γωνία της τοµής (Β.2/7.3), στην
οποία το χώµα ήταν καστανέρυθρο δεν µελετήθηκε. Για πληρέστερη εικόνα αναφορικά µε το
υλικό των επιχώσεων του στρώµατος, αυτές θα παρουσιαστούν ξεχωριστά.

Στρώµα Β.2/7.1
Περιγραφή: Επίχωση από στρώση 0,15µ από την ανώτερη επιφάνεια του φρέατος (ένδειξη των
καρτελών που συνόδευαν τους σάκους αυτής της κεραµικής).
Βάθος: -1,57 έως -1,70µ.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ. Η κεραµική από το συγκεκριµένο σηµείο της
τοµής συµπεριελάµβανε λίγα όστρακα, τα οποία µπορούν να χρονολογηθούν µε ακρίβεια. Στο
συγκεκριµένο σύνολο αναγνωρίστηκαν όστρακα χυτρών της κατηγορίας 2, η οποία χρονολογείται
µεταξύ του ύστερου 1ος αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ, ενώ αντίστοιχη χρονολόγηση λαµβάνει ένα
όστρακο πινακίου αντίστοιχου του παραδείγµατος 268 που εντοπίστηκε στην στρώση Β.2/5 και
πρόκειται για τοπικό ερυθροβαφές πινάκιο που µιµείται τον τύπο ESA 28 του Hayes. Τα δύο
αντικείµενα, πιθανώς, συνανήκουν και ως εκ τούτου διαφαίνεται σύνδεση µεταξύ αυτών των
στρώσεων. Στο υλικό εντοπίστηκαν ακόµη και όστρακα πρωιµότερης περιόδου από αγγεία
πόσεως και σερβιρίσµατος, όπως κάνθαροι και ένα κύπελλο µε έξω νεύον χείλος. Σ’ ένα όστρακο
βάσης από κάνθαρο απουσίαζε το κέντρο του πυθµένα του, η αφαίρεση του οποίου φαίνεται να
είναι προϊόν στοχευµένης δράσης και ως εκ τούτου γίνεται η υπόθεση, ότι το αγγείο αυτό ήταν σε
δεύτερη χρήση. Ακόµη στο υλικό εντοπίστηκε ένα όστρακο σώµατος από τοπικό λύχνο µε λεπτό
τοίχωµα στον τύπο XVI του Br oneer , ο οποίος βρίσκει παράλληλο από την Ισθµία σε λύχνο που
έχει χρονολογηθεί στον 2ο αι. µ.Χ,824 αλλά δεδοµένης της απουσίας υλικού του 2ου αιώνα από
αυτή την οµάδα και της παραγωγής λύχνων αυτού του τύπου στη Σικυώνα στον 1ο αι. µ.Χ θα
διατηρηθεί η χρονολόγηση µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
Σύνολο Οστράκων: 116
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 1,133κ
Χονδροειδής Κεραµική: 33 όστρακα (6 διαγνωστικά και 27 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος:
0,717κ.
Μαγειρικά Σκεύη: 41 όστρακα (14 διαγνωστικά και 27 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,27κ.
Λεπτή Κεραµική: 41 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,146κ.
823
824

LHS 2006
Isthmia X, 13-15, 87, ν. 81, εικ. 1 (2ος αι. µ.Χ)
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Αµφορείς: 1 όστρακο
Λύχνοι: 1 όστρακο λύχνου µε λεπτό τοίχωµα και 1 τµήµα απορρίµµατος από µήτρα λύχνου (;).
Κέραµοι: 5, Συνολικό Βάρος: 0,397κ.
Αντικείµενα από γυαλί: Ακέραιος γυάλινος αστράγαλος 825
Αντικείµενα από χαλκό: 1 όστρακο από αταύτιστο αντικείµενο, πιθανώς, εργαλείο
Αντικείµενα από Σίδηρο: 3 ήλοι
Όστρεα: 0,010κ
Άλλα αντικείµενα: Τεµάχια ξυλανθράκων και ασβεστοκονιάµατος
Αντικείµενα Καταλόγου: 308

Στρώµα Β.2/7.2, Β.2/7.4, Β.2/7.5
Περιγραφή: Κεραµική που προήλθε από την επίχωση, η οποία ήταν ξανθή και αµµουδερή
Βάθος: -1,57 έως -1,80µ
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ. Στο συγκεκριµένο σύνολο η διαγνωστική κεραµική συνιστά όστρακα
αµφορέων (A19) και ένα όστρακο από στήριγµα αµφορέα (90). Οι αµφορείς που εντοπίστηκαν
ανήκουν στον τύπο του Σικυώνιου Α ii και B2. O τελευταίος χρονολόγησε το σύνολο. Από την
φύση του υλικού γίνεται η υπόθεση, ότι πρόκειται για σύνολο, το οποίο συνδέεται µε τον αποθέτη.
Σύνολο Οστράκων: 147
Συνολικό Βάρος: 8,5κ
Χονδροειδής Κεραµική: 96 όστρακα (1 διαγνωστικό και 95 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 5,47κ
Μαγειρικά Σκεύη: 28 όστρακα (1 διαγνωστικό και 27 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,151κ
Λεπτή Κεραµική: Αµφορείς: 23 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 3,7κ.
Νοµίσµατα: Χάλκινο νόµισµα από τοπικό νοµισµατοκοπείο (War r en 4C ή 8Α)
Αντικείµενα του καταλόγου: 90, A19

Στρώµα Β.2/7.3
Περιγραφή: Σύνολο από την ΝΑ γωνία του τετραγώνου, στην οποία το χώµα εµφανίστηκε
ξανθοκάστανο και ήταν σε άµεση επαφή µε το φρέαρ.
Βάθος: -1,57 έως -1,70µ.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος. Στο συγκεκριµένο σύνολο δεν
εντοπίστηκαν αντικείµενα, τα οποία θα µπορούσαν να το χρονολογήσουν µε σαφήνεια. Έ να
µεγάλο τµήµα του υλικού συνιστά όστρακα αµφορέων, εκ των οποίων το ένα είναι όστρακο από
πόδι αµφορέα κορινθιακής παραγωγής στον τύπο του Br indisi (A39). Επίσης ήλθαν στο φως ένα
όστρακο από στήριγµα αµφορέα (Α89) και ένα όστρακο από ιγδίο µε υπερυψωµένο περιχείλωµα
(17), το οποίο συνανήκει και συγκολλείται µε άλλα δύο όστρακα από τα στρώµατα Β.3/8 και
B.3II/10. Μαγειρικά σκεύη δεν εντοπίστηκαν καθόλου, ενώ από την λεπτή κεραµική εντοπίστηκε
ένα όστρακο από πυθµένα πινακίου κατασκευασµένο µε πηλό γκρι απόχρωσης, το οποίο, πιθανώς,
είναι εισηγµένο. Και σε αυτό το σύνολο φαίνεται αντιστοιχία µε το υλικό του αποθέτη.
Σύνολο Οστράκων: 19 όστρακα
Συνολικό Βάρος: 2,2κ.
Χονδροειδής Κεραµική: 9 όστρακα (6 διαγνωστικά και 3 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 1,6κ
Μαγειρικά Σκεύη: Λεπτή Κεραµική: 1 όστρακο, Συνολικό Βάρος: 0,069κ
Αµφορείς: 9 όστρακα
Αντικείµενα του Καταλόγου: 17, 89, A38

Στρώµα Β.2/8-13 (5 πάσες)
Περιγραφή: Το στρώµα Β2/8 συνιστά την περιοχή εκτός του αποθέτη που αναγνωρίστηκε από
την ανασκαφέα σε βάθος -1,70 έως – 2,80µ. Η επίχωση του στρώµατος αυτού είναι
καστανέρυθρη µε αργούς λίθους και τµήµατα ξυλανθράκων. Το υλικό αυτού του συνόλου
προήλθε από 5 στρώσεις (πάσες) 8-13. Στην στρώση Β.2/8 (β: -1,73µ) αποκαλύφθηκε η ανώτερη
επιφάνεια ένος επεξεργασµένου λίθου (λίθος ΙΙ), ενώ στην στρώση Β.2/10 (β: -1,91µ) εντοπίστηκε
η ανώτερη επιφάνεια ενός ακόµη επεξεργασµένου λίθου (λίθος ΙΙΙ). Στην ίδια στρώση, σε βάθος 825

Για παράλληλο από την Κόρινθο βλέπε Corinth XII, 218, 222, ν. 1754, πίν. 100
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1,95µ αποκαλύφθηκε και ένα spolium κίονα σε απόσταση 0,02µ από την ΝΑ γωνία του
λαξευµένου λίθου ΙΙ. Στην στρώση Β.2/11, σε βάθος από -2,02 έως -2,09 αποκαλύφθηκαν 4 αργοί
λίθοι, δύο εκ των οποίων ήταν σε επαφή µε τον λίθο ΙΙ. Σε βάθος -2,10 αποκαλύφθηκε το βάθος
έδρασης του λαξευµένου λίθου ΙΙ. Στην στρώση Β.2/9 ξεκίνησε στο νότιο τµήµα της τοµής η
αποκάλυψη του φυσικού βράχου, ο οποίος αποκαλύφθηκε πλήρως στην τελική στρώση του
στρώµατος Β.2/13 σε βάθος – 2,80µ. Αυτόν κ άλυπτε επίχωση ερυθρής απόχρωσης, η οποία ήταν
νωπή και στο µεγαλύτερο τµήµα της στείρα ευρηµάτων.
Βάθος: -1,70 έως -2,80µ
Χρονολόγηση: 2ος αι. µ.Χ. Στρώµα µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Σε αυτό το στρώµα εντοπίστηκαν όστρακα σχεδόν όλων των κατηγοριών της
παρούσας εργασίας, καλύπτοντας το µεγαλύτερο τµήµα της χρονολόγησης των στρωµάτων που
µελετήθηκαν. Το συγκεκριµένο στρώµα χρονολογήθηκε στον 2ο αι. µ.Χ εξαιτίας του εντοπισµού
ενός οστράκου από Σικυώνιο Β2 αµφορέα. Επιπροσθέτως εντοπίστηκαν και δύο όστρακα
χειλέων από αµφορείς στον τύπο του Σικυώνιου Β1. Το µεγαλύτερο τµήµα του υλικού
χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ, το οποίο αποτελείται από όστρακα
χρηστικών αγγείων, όπως το όστρακο χείλους που αναγνωρίστηκε ως λάγηνος (8) ή κρατήρες (50,
61, 73, 74, 80, 81), όστρακα µαγειρικών σκευών (115, 116, 119), ή όστρακα επιτραπέζιας
ερυθροβαφούς κεραµικής είτε εισηγµένης (260), είτε τοπικής (272, 273, 275, 279) ή γκρι
κεραµικής (290, 294). Τα πρωιµότερα χρονολογήσιµα όστρακα συνιστούν ένα ιγδίο (11), µία
λοπάδα (128) και ένας σκύφος εισηγµένος από την Αττική (172), τα οποία χρονολογούνται µεταξύ
του τέλους του 4ου αι. και των αρχών του 3ου αι. π.Χ. Έ νας σχεδόν ακέραιος µικύλλος σκύφος
(254) χρονολογήθηκε στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο. Από το υλικό δεν απουσιάζουν όστρακα
της µέσης και ύστερης ελληνιστικής περιόδου, τα οποία ως επί το πλείστον είναι όστρακα
επιτραπέζιων αγγείων, όπως πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος (208, 211, 212), κύπελλα µε
εχινοειδές τοίχωµα (220), κύπελλα µε έξω νεύον χείλος (226). Ακόµη εντοπίστηκαν αγγεία χοής
από λεπτό πηλό (239) και αγγεία λαδιού (247, 248). Επίσης εντοπίστηκαν όστρακα αµφορέων
στον τύπο του Σικυώνιου Α (Α5, Α6), µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και ένα απόρριµµα
βάσης (Α17), αλλά και όστρακα εισηγµένων αµφορέων (Α28, Α33, Α37, Α44, Α45, Α46)
Σύνολο Οστράκων: 705
Συνολικό Βάρος: 21,74κ
Χονδροειδής Κεραµική: 283 όστρακα (133 διαγνωστικά και 150 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος:
14,641κ
Μαγειρικά Σκεύη: 202 όστρακα (74 διαγνωστικά και 128 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 3,143κ
Λεπτή Κεραµική: 176 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 1,88κ
Αµφορείς: 44 όστρακα
Νοµίσµατα: Χάλκινο νόµισµα από νοµισµατοκοπείο εκτός Σικυώνας
Κέραµοι: 4, Συνολικό Βάρος: 0,461κ
Λύχνοι: 1 όστρακo λύχνου στον τύπο XI του Br oneer 826 2 όστρακα λύχνου, πιθανώς, συνανήκοντα
στον τύπο XVI του Br oneer µε λεπτό τοίχωµα.
Οστά: 0,009κ
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 χάλκινος δακτύλιος και 1 χάλκινο έλασµα
Αντικείµενα από Σίδηρο: 5 ήλοι
Αντικείµενα από Μόλυβδο: 1 τµήµα µολύβδινου συνδέσµου
Αντικείµενα από Γυαλί: 2 όστρακα από γυάλινα αγγεία και 1 όστρακο γυάλινης χάντρας827
Αντικείµενα από Οστό: 1 τµήµα από οστέϊνο εργαλείο (;)828 και ένας αστράγαλος µε ίχνη καύσης
Οργανικές ύλες: 1 τµήµα ελαιοκάρπου
Άλλα αντικείµενα: 1 τµήµα πυριτόλιθου, 11 όστρακα αγωγού, 9 τµήµατα ασβεστοκονιάµατος,
Αντικείµενα Καταλόγου: 3, 7, 8, 11, 31, 36, 50, 54, 57, 61, 70, 73, 74, 80, 81, 91, 112, 115, 116, 119,
128, 157, 166, 168, 170, 172, 179, 208, 211, 212, 220, 226, 239, 247, 248, 254, 260, 267, 272, 273,
275, 279, 290, 294, 295, 298, 300, A5, A6, A17, A28, A33, A37, A44, A45, A46

826

Παρόµοιο µε Isthmia III, 23, ν. 227, πίν. 4, 19
Παρόµοια µε Corinth XII, 294, ν. 2482, πίν. 122
828
Slane 1986, 302, 315, ν. 157, πίν. 70
827
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Στρώµα Β.3/8, Β.3ΙΙ/10, Β.3ΙΙ/11 (Αποθέτης)
Περιγραφή: Το στρώµα αυτό εντοπίστηκε στο νότιο τ µήµα της τοµής και αναγνωρίστηκε από
την ανασκαφέα ως αποθέτης. Σε αυτό παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στο χώµα, το οποίο ήταν
ξανθοκάστανο και κατά τόπους αµµώδες και µεγάλη συγκέντρωση ευρηµάτων. Το σχήµα του
ήταν ακανόνιστο και εισχωρούσε στην νότια παρειά του τετραγώνου εκτός του οικοδοµήσιµου
χώρου. Στο βαθύτερο σηµείο του σε βάθος -2µ εντοπίστηκε λαξευµένος λίθος. Τµήµα του
αποθέτη εντοπίστηκε και στην στρώση Β.2/11 και πάλι στο νότιο τµήµα της τοµής σε βάθος -2,14
έως -2,25. Τα χώµα σε αυτό το σηµείο εµφανίστηκε καστανό και περισυνελλέγη κεραµική. Το
στρώµα ορίστηκε Β.3/11. Οι καρτέλες που συνόδευαν τους σάκους της κεραµικής είχαν την
ένδειξη Β.3ΙΙ/10 και Β.3ΙΙ/11, η οποία διατηρήθηκε κατά την µελέτη της κεραµικής αυτών των
στρωµάτων.
Βάθος: - 1, 84 έως -2,25µ.
Χρονολόγηση: 2 ος αι. µ.Χ. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών οστράκων σε αυτό το
σύνολο συνιστά όστρακα αµφορέων και ειδικότερα του Σικυώνιο Αii τύπου (31 όστρακα χειλέων,
εκ των οποίων δύο χείλη σώζονται ακέραια A28 και ένα, πιθανώς, είναι απόρριµµα), ενώ
εντοπίστηκε και ένα όστρακo χείλους από αµφορέα στον τύπο του Gr eco-Italian (A49). Ακόµη σε
αυτό το στρώµα εντοπίστηκε το όστρακο της βάσης Α18, η οποία έχει θεωρηθεί παραλλαγή της
δεύτερης κατηγορίας των τοπικών βάσεων της παρούσας εργασίας. H χρονολόγηση του
στρώµατος προέκυψε από την παρουσία οστράκων χειλέων του Σικυώνιου Β2 αµφορέα. Η
χονδροειδής κεραµική χρονολογείται µεταξύ της ύστερης ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Σε αυτό το στρώµα εντοπίστηκαν δύο όστρακα του ιγδίου 17, το οποίο συνανήκει και
συγκολλείται µε ένα ακόµη ό στρακο, το οποίο προήλθε από το στρώµα Β.2/7.3 σ το
νοτιοανατολικό τµήµα της τοµής, καταδεικνύοντας την σύνδεση αυτών των δύο στρωµάτων.
Επιπροσθέτως εντοπίστηκε ένα όστρακο κρατήρα της κατηγορίας 1 της παρούσας εργασίας (48),
ο οποίος έχει χρονολογηθεί µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και ένα όστρακο κρατήρα
της κατηγορίας 5 (67), η οποία έχει χρονολογηθεί στον 1ο αι. µ.Χ και έχει επισηµανθεί η πιθανή
παραγωγή του σχήµατος σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο. Ακόµη εντοπίστηκε ένα όστρακο
λεκάνης (29), η οποία χρονολογήθηκε µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ. Τα διαγνωστικά
µαγειρικά όστρακα ήταν λίγα σε αυτό το στρώµα και µεταξύ αυτών αναγνωρίστηκε ένα όστρακο
χύτρας της κατηγορίας 2 της παρούσας εργασίας, η οποία χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ
και του 1ου αι. µ.Χ, της κατηγορίας 3, η οποία χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου αι. π.Χ και
του 1ου αι. µ.Χ και ένα της κατηγορίας 4. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείµενο 146, το οποίο
συνιστά τµήµα πυθµένα µε αυλακώσεις από ταψί. Αραιή ήταν και η επιτραπέζια κεραµική. Δύο
όστρακα κανθάρων µε γωνιώδες περίγραµµα σώµατος αποτελούν τα πρωιµότερα χρονολογήσιµα
όστρακα του στρώµατος, ενώ εντοπίστηκε και ένα όστρακο πινακίου µε στρογγυλεµένο χείλος
κατασκευασµένο από πηλό γκρι απόχρωσης. Τέλος εντοπίστηκε ένα όστρακο τοπικού κυπέλλου,
το οποίο µιµείται κύπελλο της ερυθροβαφούς κεραµικής Çandarli (281) και έχει χρονολογηθεί
µεταξύ 1ου και 2ου αι. µ.Χ.
Σύνολο Οστράκων: 569
Συνολικό Βάρος: 36,5κ
Χονδροειδής Κεραµική: 375 όστρακα (45 διαγνωστικά και 330 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος:
22,1κ
Μαγειρικά Σκεύη: 41 (17 διαγνωστικά, 24 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 1,1κ
Λεπτή Κεραµική: 33 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,4κ
Αµφορείς: 120 όστρακα
Λύχνοι: 3 όστρακα
Αγνύθες: 1 τµήµα τοπικής αγνύθας από αδρό πηλό γκρι απόχρωσης
Κέραµοι: 11, Συνολικό Βάρος: 0,7κ
Πήλινα Αντικείµενα: Τµήµα πήλινης µάσκας
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 αδιάγνωστο αντικείµενο
Αντικείµενα από γυαλί: 1 όστρακο
Άλλα αντικείµενα: 4 τµήµατα αγωγού
Οστά: 0,056κ
Αντικείµενα Καταλόγου: 4, 6, 17, 20, 29, 48, 67, 93, 100, 103, 146, 253, 281, A8, Α18, A21, A23,
Α49
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Στρώµα Β.ΑΦ.ΑΝ.1
Περιγραφή: Σύνολο κεραµικής, το οποίο προήλθε από την αφαίρεση αναχώµατος που είχε
δηµιουργηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών της τοµής Β για την διευκόλυνση της
διεκπεραίωσής τους. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο βόρειο τµήµα της τοµής σε βάθος -2,80
έως -3µ, όπου και αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος. Σε αυτό το τµήµα εντοπίστηκαν ίχνη καύσης,
η οποία δεν ήταν εµφανής στο υλικό.
Βάθος: -2,80 έως -3µ.
Χρονολόγηση:1ος αι. µ.Χ. Στο υλικό εντοπίστηκαν ένα όστρακο από κρατήρα της κατηγορίας 1, η
οποία χρονολογείται µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και ένα όστρακο της κατηγορίας
5, η οποία χρονολογείται στον 1ο αι. µ.Χ. Ακόµη εντοπίστηκε ένα όστρακο χείλους από αµφορέα
στον τύπο του Σικυώνιου Α i (Α2), ενώ το πρωιµότερο χρονολογήσιµο όστρακο συνιστά το
όστρακο χείλους από κάνθαρο µε ενιαίο περίγραµµα σώµατος (174), το οποίο χρονολογήθηκε
βάσει παραλλήλων στο γ′ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.
Σύνολο Οστράκων: 34
Συνολικό Βάρος Οστράκων: 1,26κ
Χονδροειδής Κεραµική: 2 όστρακα (και τα δύο διαγνωστικά), Συνολικό Βάρος: 0,3κ
Μαγειρικά Σκεύη: 4 όστρακα (2 διαγνωστικά, 2 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,037κ
Λεπτή Κεραµική: 26 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,045κ
Αµφορείς: 2 όστρακα
Λύχνοι: 1 όστρακο από λύχνο στον τύπο Br oneer ΧΙ
Αντικείµενα Καταλόγου: 174, Α2

Στρώµα Β.ΦΡ./ΕΠ-1
Περιγραφή: Το συγκεκριµένο σύνολο προέκυψε από τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο βόρειο
τµήµα της τοµής κατά την αφαίρεση του αναχώµατος. Η ανασκαφέας ξεχώρισε την κεραµική, η οποία
προήλθε από την περιοχή του φρεατίου, αλλά δεν διευκρινίζει τις διαστάσεις του χώρου, τα ακριβή
βάθη και την σύσταση των χωµάτων.
Βάθος: Καθαρισµός Φρέατος
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ. Στο σύνολο εντοπίστηκαν λίγα όστρακα που µπορούσαν να χρονολογηθούν.
Το αντικείµενο που χρονολόγησε την συγκεκριµένη οµάδα είναι ένα όστρακο κρατήρα της κατηγορίας
5. Στο υλικό εντοπίστηκε το όστρακο χείλους του αµφορέα που θεωρείται τοπική παραλλαγή του
Σικυώνιου Αii (Α24), για το οποίο έχει γίνει η υπόθεση, ότι συνανήκει µε την βάση Α18 που προήλθε
από την στρώση Β.3ΙΙ/11 του αποθέτη. Ακόµη αναγνωρίστηκε ένα όστρακο ιγδίου µε υπερυψωµένο
περιχείλωµα. Τα διαγνωστικά όστρακα της κεραµικής είναι ελάχιστα και µεταξύ αυτών
αναγνωρίστηκε ένα όστρακο χύτρας της κατηγορίας 1, η οποία χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 1ου
αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και ένα όστρακο χύτρας µε ευθύγραµµο έξω νεύον χείλος (κατηγορία 4). Η
λεπτή κεραµική δεν απέδωσε χρονολογήσιµο υλικό.
Σύνολο Οστράκων: 76
Συνολικό Βάρος: 1,4κ
Χονδροειδής Κεραµική: 18 όστρακα (9 διαγνωστικά και 9 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,75κ
Μαγειρικά Σκεύη: 38 όστρακα (11 διαγνωστικά και 27 αδιάγνωστα), Συνολικό Βάρος: 0,254κ
Λεπτή Κεραµική: 14 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,12κ
Αµφορείς: 6 όστρακα
Λύχνοι: 2 όστρακα
Κέραµοι: 4 όστρακα, Συνολικό Βάρος: 0,11κ.
Αντικείµενα από Χαλκό: 1 όστρακο από χάλκινο άγκιστρο αδραχτιού829
Αντικείµενα από Σίδηρο: 2 όστρακα ήλων
Αντικείµενα Καταλόγου: A24

829

Corinth XII, 176, ν. 1223-1228, πίν. 78
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

/ BCH Supplement Series

ΑΔ= Αρχαιολογικόν Δελτίον
AM= Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
ArchSchw= Archäologie der Shweiz. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für
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BCH= Bulletin de Correspondance Hellenique
BÉFAR= Bibliothèque des Écoles françaises d’ Athènes et de Rome.
BSA= Annual of the British School at Athens
ΕΑΑ= Enciclopedia dell’arte antica, classica e orientale (Ρώµη 1958-1984)
Facta= Facta: A Journal of Roman Material Culture Studies.
JRA= Journal of Roman Archaeology
ΠΑΕ= Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
SCE= Swedish Cyprus Expedition
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Κατάλογος Εικόνων
1.

Οινοχόη µε στρογγυλεµένο χείλος (2), Οινοχόη µε οριζόντιο χείλος (3), Οινοχόη (4)

2.

Οινοχόη µε οριζόντιο χείλος (5), Πρόχους νερού (6)

3.

Πρόχους νερού (7), Λάγηνος (8)

4.

Χωνί (9), Ιγδίο µε ταινιωτό χείλος (10), Ιγδία µε καµπύλο περίγραµµα χείλους (11, 12), Ιγδίο
µε υπερυψωµένο χείλος (13)

5.

Ιγδία µε υπερυψωµένο χείλος (14-18)

6.

Ιγδία (19-20), Λεκάνες (23-24)

7.

Λεκάνες (25-27)

8.

Λεκάνες (28-31)

9.

Λεκάνες (32-33), Χονδροειδείς Λεκάνες (34-35)

10. Χονδροειδείς Λεκάνες (36-39), Μικρή Λεκάνη (40)
11. Μικρές Λεκάνες (41-46)
12. Μικρή Λεκάνη (47), Κρατήρες κατηγορία 1 (48-53)
13. Κρατήρες κατηγορία 1 (54-55), Κρατήρες κατηγορίας 2 (56-57), Κρατήρες κατηγορία 3 (5859)
14. Κρατήρες κατηγορία 3 (60-62), Κρατήρας κατηγορία 4 (63)
15. Κρατήρες κατηγορία 5 (64-68)
16. Κρατήρες κατηγορία 5 (69-71), Κρατήρες Κατηγορία 6 (72-74), Κρατήρες Κατηγορία 7 (75)
17. Κρατήρες κατηγορία 7 (76-79), Κρατήρας (80)
18. Κρατήρες (81-82), Δίσκοι Σερβιρίσµατος (83-84)
19. Δίσκος Σερβιρίσµατος (85), Δοχείο µε εµπίεστη διακόσµηση (86), Αγγείο Αποθήκευσης (87),
Στήριγµα (88)
20. Στηρίγµατα (89-91)
21. Στηρίγµατα (92-93)
22. Πώµατα (94-95)
23. Πώµατα Αµφορέα (97-98)
24. Πώµατα Αµφορέα (99-103)
25. Πώµα Αµφορέα (104), Εστία (106), Θυµιατήρια (107-108)
26. Χύτρες κατηγορία 1 (110-111), Χύτρες κατηγορία 2 (112-114)
27. Χύτρες κατηγορία 2 (115), Χύτρα κατηγορία 3 (116), Χύτρες Κατηγορία 4 (117-119)
28. Χύτρες κατηγορία 4 (120-123)
29. Χύτρες κατηγορία 5 (124-126), Λοπάδα (127)
30. Λοπάδες (128-133)
31. Λοπάδες (134-139)
32. Λοπάδες (140-142)
33. Ταψιά κατηγορία 1 (143-145), Ταψιά κατηγορία 3 (147-150), Τηγάνι (151)
34. Τηγάνια (152-153), Πινάκιο (154), Πώµατα κατηγορία 1Α (155-157), Πώµα κατηγορία 1Β
(158)
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35. Πώµατα Κατηγορία 1Β (159-160), Πώµατα κατηγορία 1Γ (161-163)
36. Πώµατα Κατηγορία 2 (164-168)
37. Πώµα κατηγορία 2 (169), Μόνωτο κύπελλο (170), Σκύφοι Aττικού τύπου (171-173),
Κάνθαρος µε ενιαίο περίγραµµα (174)
38. Κάνθαροι µε ενιαίο περίγραµµα (175-176), Κάνθαροι µε γωνιώδες περίγραµµα (177-179)
39. Καλυκωτοί Κάνθαροι (180-181), Κύπελλο τύπου Εξαµιλίων (182), Ιχθυοπινάκια αττικού
τύπου (195-197)
40. Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος (198-203)
41. Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος (204-209)
42. Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος (210-212), Πινάκιο µε επίπεδο χείλος (213), Μικρό πινάκιο
(214)
43. Μικρά πινάκια (215-216), Μικρά πινάκια µε προεξέχον χείλος (217-218), Κύπελλα µε
εχινοειδές τοίχωµα (219-221)
44. Κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα (222-223), Κύπελλο µερικώς γανωµένο (224), Κύπελλα µε
έξω νεύον χείλος (225-227)
45. Κύπελλα µε έξω νεύον χείλος (228-231), Κωδωνόσχηµοι κρατήρες (232)
46. Κωδωνόσχηµοι κρατήρες (233-234), Κρατήρες µε κυλινδρικές λαβές (235-236), Κρατήρας
(237)
47. Οινοχόες (238-239), Όλπη (240)
48. Προχοΐσκοι (241-244), Διηθητήρας (245)
49. Αρύβαλλος (247), Ατρακτόσχηµα µυροδοχεία (248-251)
50. Ατρακτόσχηµα µυροδοχεία (252-253), Μικύλλα αγγεία (254-257), Πινάκιο ESA (258)
51. Πινάκιο ESA (259), Ηµισφαιρικό κύπελλο ESA (260), Κύπελλο ή Πινάκιο ESA (261),
Ερυθροβαφές πινάκιο από την περιοχή της Περγάµου (262), Τοπικές Αποµιµήσεις Πινακίων
ESA (263-264)
52. Τοπικές Αποµιµήσεις Πινακίων ESA (265-268), Τοπική ερυρθροβαφής λάγηνος (269),
Τοπικό ερυθροβαφές κύπελλο µε εχινοειδές τοίχωµα (270)
53. Τοπικές Αποµιµήσεις κυπέλλων ESB (272-275), Τοπική αποµίµηση πινακίου ESB (276)
54. Τοπικές αποµιµήσεις πινακίων της ιταλικής sigillata (277-280), Τοπικές Αποµιµήσεις
κυπέλλων της κεραµικής Çandarli (281-282), Τοπικός ερυθροβαφής κρατήρας ή πινάκιο
(283)
55. Ιχθυοπινάκιο γκρίζας κεραµικής (284), Πινάκια γκρίζας κεραµικής (285-288)
56. Πινάκια γκρίζας κεραµικής (289-292)
57. Πινάκιο γκρίζας κεραµικής (293), Κύπελλο γκρίζας κεραµικής (294), Τοπικά πινάκια µε
στρογγυλεµένο χείλος από γκρι πηλό (295-296)
58. Τοπικό πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος από γκρι πηλό (297), Τοπική οινοχόη από γκρι πηλό
(298), Κύπελλα µε λεπτό τοίχωµα (299-300), Δίωτο κύπελλο µε λεπτό τοίχωµα (301),
Κύπελλο στον τύπο ‘Urnetta a collarino’ (302)
59. Κύπελλα στον τύπο ‘Bocallini a Collarino’ (303-304), Κύπελλα µε λεπτό τοίχωµα (305-307),
Οινοχόες µε λεπτό τοίχωµα (308-309)
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60. Σικυώνιοι Ai αµφορείς (Α1-Α2)
61. Σικυώνιοι Ai αµφορείς (Α3-Α4)
62. Σικυώνιοι Aii αµφορείς (Α5-Α6)
63. Σικυώνιοι Aii αµφορείς (Α7-Α8), Σικυώνιος Β1 αµφορέας (Α9)
64. Σικυώνιοι Β1 αµφορείς (Α10-Α12), Σικυώνιος Β2 αµφορέας (Α13)
65. Σικυώνιος Β2 αµφορέας (Α14)
66. Σικυώνιος Β2 αµφορέας (Α15), Απορρίµµατα βάσεων από τοπικούς αµφορείς (Α16-Α17),
Βάση τοπικού αµφορέα (Α18)
67. Βάσεις τοπικών αµφορέων (Α19-Α21)
68. Βάσεις τοπικών αµφορέων (Α22-Α23), Παραλλαγή Σικυώνιου Α ii αµφορέα (Α24),
Παραλλαγή Σικυώνιου Β2 ; (Α25), Τοπικός Αµφορέας της µέσης ρωµαϊκής περιόδου (Α26)
69. Κορινθιακοί Α′ αµφορείς (Α27-Α28)
70. Κορινθιακοί Α′ αµφορείς (Α29-Α30), Κορινθιακός Β αµφορέας (Α31)
71. Κορινθιακοί Β αµφορείς (Α32-Α34)
72. Κορινθιακοί Β αµφορείς (Α35-Α37), Κορινθιακός Αµφορέας (Α38)
73. Αµφορέας στον τύπο της Ρόδου (Α41), Αµφορείς στον τύπο Dressel 2-4/ Κως (Α42-Α43)
74. Αµφορέας στον τύπο Dressel 2-4/ Κως (Α44), Αµφορείς στον τύπο Greco-Italian (A47-A48)
75. Αµφορείς στον τύπο Greco-Italian (A49-A51)
76. Αµφορέας στον τύπο Brindisi (A52), Αµφορείς στον τύπο Dressel 7-11 (Α53-Α55),
Αµφορέας στον τύπο Beltran IIA (A56)
77. Αµφορέας στον τύπο Brindisi (A57), Παραλλαγή Σικυώνιου Β α µφορέα (Α58), Αταύτιστος
αµφορέας από την Ιωνία (Α59)
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Κατάλογος Πινάκων
1.

Τριφυλλόστοµη Οινοχόη (1), Ιγδία (21-22), Κρατήρας κατηγορία 5 (65), Πώµα (96),
Αποστρογγυλεµένο Όστρακο (105)

2.

Θυµιατήριο (109), Σκύφοι µε ανάγλυφη φυτική διακόσµηση (183-186), Σκύφοι µε ανάγλυφη
εικονιστική διακόσµηση (187-188)

3.

Σκύφοι µε ανάγλυφη εικονιστική διακόσµηση (189-190), Σκύφοι µε ανάγλυφη γραµµική
διακόσµηση (191-194)

4.

Τοπικό ενσφράγιστο ερυθροβαφές κύπελλο (271), Ενσφράγιστες λαβές από κορινθιακούς
αµφορείς (Α39-Α40), Λαβή αµφορέα στον τύπο Dressel 2-4/Κως (Α45)

5.

Βάση αµφορέα στον τύπο της Κνίδου (Α46), Αµφορέας Brindisi (A52), Ενσφράγιστη λαβή
από εισηγµένο αµφορέα (Α60)

6.

Αεροφωτογραφία µε τη θέση του ανεσκαµµένου χώρου εντός του οικιστικού περιβάλλοντος
και σε σχέση µε την αρχαία αγορά της Σικυώνας

7.

Σχεδιαστική αποτύπωση του ανεσκαµµένου χώρου και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων εντός
του
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KAΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Χονδροειδής Κεραµική
Αγγεία Χοής
Πρόχοι - Οινοχόες
Αρ. Καταλόγου: 1
Πίν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.17
Σχήµα: Τριφυλλόστοµη οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,8εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 5YR 6/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκηρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Τριφυλλόσχηµο χείλος και λαιµός µε καµπύλο τοίχωµα.
Μονή αυλάκωση στην εξωτερική όψη του λαιµού κάτω από το χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους και λαιµού Agora V, 32-33, G104, πίν. 7 (α´µισό 1ου αι. µ.Χ)
και Corinth XVIII.2, 100, 102-104, ν. 214-215, εικ. 25 ( µέσα 1ου αι. µ.Χ ή και αργότερα)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 2
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.10
Εικ. 1
Σχήµα: Πρόχους - Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 8,5εκ. / σώζεται το 22%, Πάχ. Λαιµ.:
0,4-0,5 εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λα µπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Oινοχόη µε στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος και λαιµό µε
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους James (2018, ν.70, εικ. 10), Stone (2018, ν. 10, εικ. 120)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι π.Χ - 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 3
Εικ. 1
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/12.1.46
Σχήµα: Πρόχους - Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 10,4εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ.: 9,4x10,4εκ, εσ.: 6,4x7,3εκ. / σώζεται ακέραιο, Πάχ.
Χείλ.: 0,7εκ., Πλ. Λαβ.: 3,1εκ., Πάχ. Λαβ.: 1,4 εκ., Διάµ. Λαιµ.: 7,5x8,3εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Στην λαβή: 2.5YR 4/2 weak red. Η επιφάνεια µε
2.5YR 5/6 red απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο ό στρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Σώζεται το χείλος, ο λαιµός και τ µήµα
της λαβής. Οινοχόη µε βραχύ οριζόντιο χείλος, επίπεδο στην άνω όψη, λαβή ελλειπτικής διατοµής, η
οποία εκφύεται στο χείλος και καταλήγει στον ώµο και λαιµός µε καµπύλο τοίχωµα, διευρυµένο στο
ανώτερο τµήµα του. Στο εσωτερικό ίχνη του κεραµικού τροχού.
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Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 74, εικ. 27), Tzavella (2018, ν. 4, εικ. 126)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 4
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3/8.3.17 και Β.3/8.7.16
Εικ. 1
Σχήµα: Πρόχους - Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Βάσ.: 7,5εκ. / σώζεται ακέραιη, Πάχ. Σώµ.:
0,3-0,6εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5YR 3/3 dark reddish brown και Gley 2 4/5B dark bluish gray. Η επιφάνεια:
Gley 2 3-4/10G very dark greenish gray - dark greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο ό στρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος.
Οινοχόη µε δακτυλιόσχηµη βάση και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό ίχνη από τον
κεραµικό τροχό. Κοµβιόσχηµη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 207, εικ. 37)
Χρονολόγηση: Αρ. Καταλόγου: 5
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.2.60
Εικ. 2
Σχήµα: Πρόχους - Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο Χοής - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5YR 4/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαβής. Οινοχόη µε οριζόντιο ευθύγραµµο χείλος, επίπεδο στην άνω
όψη και τµήµα ταινιωτής λαβής, η οποία εκφύεται στο χείλος και αναπτύσσεται κατακόρυφα προς το
σώµα.
Παράλληλα: Corinth XVII.2, 101, 105, 107, ν. 223, εικ. 26 (context: β ´µισό 4ου αι. µ.Χ),
Grigoropoulos (2018, ν. 78, εικ. 127)
Χρονολόγηση: Πρώιµη – µέση ρωµαϊκή περιόδος

Πρόχοι Νερού (Water Jugs)
Αρ. Καταλόγου: 6
Εικ. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3/8.6.27
Σχήµα: Πρόχους νερού
Xρήση: Άντληση νερού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 9,5εκ. / σώζεται το 11%,
Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 5/2 grayish brown - 5/3 light olive brown και 10YR 5/2 grayish brown. Η
επιφάνεια: 10YR 5/1 gray και 2.5Y 5/2 grayish brown µε κατά τόπους Gley 1 7/10Y-10GY light
greenish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα (κάποια
σκούρα και καστανέρυθρα πιθανώς συνιστούν πυριτόλιθους) µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Πρόχους µε κάθετο βραχύ χείλος, το οποίο παχαίνει σ την
εσωτερική όψη (inward thickened), λαιµό µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στο εσωτερικό του και καµπύλο
στο σωζόµενο άνω σώµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση Agora XXXIII, 81, 254, ν. 93, εικ. 14, πιν. 14
(ύστερος 2ος – πρώιµος 1ος αι. π.Χ)
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Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – πρώιµος 1ος αι. π.Χ (βάσει πλησιέστερου παραλλήλου / σύνολο του 2ου
αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόοδου).
Αρ. Καταλόγου: 7
Εικ. 3
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.1.26
Σχήµα: Πρόχους νερού ;
Xρήση: Άντληση νερού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 8,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. /σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ
Munsell: O πυρήνας: 10YR-2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: εξ.: 10YR 7/3 very pale brown, εσ.:
2.5Y 6/1 gray
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα (;) και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη µεγάλου µεγέθους (planar voids)
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Πρόχους µε χείλος τριγωνικής διατοµής, λοξότµητο στην
εσωτερική όψη, λαιµό µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στο εσωτερικό του και άνω τ µήµα σώµατος µε
ευθύγραµµο τοίχωµα. Δύο αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος. Μία στο ύψος του ώµου και
µία στο κατώτερο σωζόµενο τµήµα του.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ µε πρόχους νερού από Agora
XXXIII, 81, 253-254, ν. 85-99, εικ. 14-15, πιν. 13-14
Χρονολόγηση: Ύ στερος 2ος – πρώιµος 1ος αι. π .Χ ; (Σύνολο του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόοδου)

Λάγηνοι
Αρ. Καταλόγου: 8
Εικ. 3
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/12.2.9
Σχήµα: Λάγηνος
Xρήση: Επίτραπέζιο αγγείο / Αγγείο µεταφοράς
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 6εκ. / σώζεται το 24%, Πλ. Λαβ.: 3,5εκ., Πάχ. Λαβ.:
1,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/4 light reddish brown και 5Y 5/2 olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 7/2 light
gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Λάγυνος µε αποστρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος,
λαιµό µε καµπύλο τοίχωµα και κάθετη ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στον λαιµό και καταλήγει στο
σώµα. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους και αποτύπωµα σφραγίδας (;) ή απολέπισµα στη
µία πλάγια όψη της λαβής, κοντά στην ρίζα της.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Σύνολο του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόοδου)

Χωνί (Funnel)
Αρ. Καταλόγου: 9
Εικ. 4
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.1.6
Σχήµα: Χωνί
Xρήση: Αγγείο µετάγγισης.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.:
0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/2-2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray µε 5Y 7/2 light
gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) .

250
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα µε
καµπύλο περίγραµµα. Αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 115, ν. 643, πίν. 25, 60 (χωρίς την αυλάκωση στην
άνω όψη του χείλους)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Σύνολο του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).

Χρηστικά Αγγεία
Ιγδία (Mortaria)
Αρ. Καταλόγου: 10
Εικ. 4
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.2
Σχήµα: Ιγδίον
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 18εκ. / σώζεται το 25%, Πάχ. Χείλ.: 3,2εκ., Διάµ. Βάσ.: µη
µετρήσιµη, Πάχ. Βάσ.: 1εκ., Πάχ. Σώµ.:1,5εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 10ΥR 7/3-7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink και 10YR 8/3 very
pale brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός (Corinthian tile fabric).
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά καστανέρυθρα, γκρι, λευκά, κίτρινα, πορτοκαλί, σκούρα και µελανοί
πυρτόλιθοι µικρού και µέσου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τρία όστρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Ιγδίο µε κάθετο ταινιωτό χείλος, επίπεδο
στην άνω όψη, σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και επίπεδη βάση µε κοίλο τοίχωµα στην
επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Αντίστοιχο προφίλ χείλους µε διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του σώµατος και την βάση
Villing και Pemberton 2010, 577, ν. 16, εικ. 9
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος.
Αρ. Καταλόγου: 11
Εικ. 4
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/8.1.13
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 33εκ. / σώζεται το 3%, Πάχ. Χείλ. – Λαβ.: 3,3εκ., Πάχ.
Σώµ.: 1,7εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow. Στην εξωτερική όψη πορτοκαλέρυθρη
απόχρωση (5YR 6/6 reddish yellow).
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Aρκετά γκρι – σκούρα, κάποια πυριτόλιθοι ; µεγάλου µεγέθους και γωνιώδη, αρκετά
γκρι, πορτοκαλί - ερυθρά και σκούρα µικρού και µέσου µεγέθους, ηµικυκλικά και γωνιώδη
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος µε καµπύλο περίγραµµα και κωνικές απολήξεις.
Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Villing και Pemberton 2010, 587, ν. 39, εικ. 16 (α´µισό 4ου αι.)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ελληνιστική περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 12
Εικ. 4
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/10.2.4
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Ύψ. Χείλους και Λαβ.: 2,9εκ., Πάχ. Λαβ.:
0,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 6/6 light red - 5/6 red και 7.5YR 6/4 light brown-10YR 6/4 light yellowish
brown (σε επάλληλες στρώσεις). Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4-8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά-ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος µε καµπύλο περίγραµµα και προεξέχουσα
στρογγυλεµένη απόληξη στην άνω όψη. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλους, χωρίς απόλυτη ταύτιση
στο χείλος Corinth VII.3, 109, ν. 622, πιν. 22, 59, (mortarium τύπος I) Anderson Stojanoviç 1993, 290291, ν. 98, εικ. 15 και Villing και Pemberton 2010, 585-586, ν. 34, εικ. 15 (450-350 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ελληνιστική περίοδος.
Αρ. Καταλόγου: 13
Εικ. 4
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/11.2.9
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης.
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 46 εκ. (;) / σώζεται λιγότερο από το 3%, Πάχ. Χείλ.:
0,5εκ., Μήκ. Λαβ.: 2εκ., Πάχ. Λαβ.: 1,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink µε 2.5Y 8/2 pale yellow
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός
Εγκλείσµατα: Aρκετά λευκά, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), ωχρώδη και καστανέρυθρα κυκλικά,
ηµικυκλικά και γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος µε περίγραµµα τριγωνικής διατοµής, το οποίο νεύει
προς τα κάτω και φέρει αυλάκωση στη εσωτερική πλευρά της άνω όψης. Κωνικό περιχείλωµα και
σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοιχώµα στην εξωτερική όψη. Εγχάραξη εσωτερικά κοντά στο ύψος του
χείλους.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Corinth VII.3, 110,
ν. 625, πίν. 22, 59, Villing και Pemberton 2010, 599-600, ν. 63, εικ. 23 (ελληνιστική περίοδος)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε υλικό ανάµεικτο της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 14
Εικ. 5
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.11
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 21 εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/3-7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Λίγα - αρκετά καστανέρυθρα και γκρι - σκούρα χονδροειδή (πυριτόλιθοι) και αραιά λίγα λευκά, γκρι, πορτοκαλί µικρού µεγέθους, ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Ιγδίον µε χείλος τριγωνικής διατοµής που νεύει προς τα
κάτω και φέρει αυλάκωση στην εσωτερική πλευρά της άνω όψης. Εσωτερικά περιχείλωµα τετράγωνης
διατοµής και τµήµα λαβής µε εµπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust). Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Πάροµοιο προφίλ χείλους Corinth VII.3, 111, ν. 626, πιν. 22, 59 (Ιγδίον τύπος IΙ),
Villing και Pemberton 2010, ν. 67, 599, 601, ν. 67, εικ. 23 (εισηγµένο), Stone (2018, ν. 14, εικ. 121).
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 15
Εικ. 5
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.3.2, A.4/10.5.3
Σχήµα: Ιγδίον (Mortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 9,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 30εκ. (;) / σώζεται το 20%, Πάχ. Χείλ.: 0,55εκ., Ύψ.
Χείλ. και Λαβ.: 2,8εκ., Πάχ. Λαβ.: 0,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 8/3 pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 - 8/3 pale brown. Πορτοκαλέρυθρη
απόχρωση (5YR 6/8 reddish yellow) και στις δύο όψεις.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς πηλός µε πουδρώδη υφή. Κοριθιακός.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, κίτρινα, γκρι και καστανέρυθρα, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη µικρού
και µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος που
νεύει ελαφρώς προς τα κάτω, µε κοίλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη και κωνικό περιχείλωµα.
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Πηνιόσχηµη λαβή, η οποία σώζεται αποσπασµατικά και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα στην
εξωτερική όψη.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλους, αλλά µε διαφοροποίηση
στην λαβή Villing και Pemberton 2010, 598-599, ν. 58, εικ. 23 (ελληνιστική περίοδος)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 16
Εικ. 5
Aρ. Ευρετηρίου: A.ΕΠ.3.1
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 34εκ. / σώζεται τo 9%, Πάχ. Χείλ.: 0,6εκ., Μήκ. Λαβ.:
2εκ., Πάχ. Λαβ.:1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish yellow και 7.5ΥR 7/6 reddish
yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς πηλός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, ωχρώδη, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Ιγδίον µε χείλος ελλειπτικής διατοµής που νεύει
ελαφρώς προς τα κάτω και περιχείλωµα µε κωνική απόληξη. Αβαθής αυλάκωση στην εσωτερική
πλευρά της άνω όψης. Λαβή µε τρεις εµπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust) και σώµα µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα στην κάτω όψη.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 111, ν. 627, πιν. 22 και το σώµα πλησιέστερο στο ν. 626, πίν. 22, 59.
Παρόµοιο ιγδίο µε αντίστοιχη λαβή Λυκούδη 2013, 33, ν. 111, εικ. 59, Likoudi (2018, ν. 31, εικ. 62)
Χρονολόγηση: Επιφανειακό στρώµα
Αρ. Καταλόγου: 17
Εικ. 5
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/7.3.13, Β.3/8.4.7, Β.3ΙΙ/10.1.1 (Πιθανώς συνανήκει µε την βάση µε αρ. κατ. 18)
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 11,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 44εκ., Μήκ. Πρόχ.: 7εκ., Πλ. Πρόχ.: εξ.: 7,1εκ., εσ.: 44,5εκ., Πλ. Λαβ.: 4,3εκ., Πάχ. Λαβ.:1,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/1 reddish gray - 5YR 5/1 gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray µε 2.5Y 7/2
light gray απόχρωση στην εξωτερική όψη, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, προχοής και άνω σώµατος. Τρία όστρακα συνανήκοντα και
συγκολλούµενα. Ιγδίον µε χείλος ελλειπτικής διατοµής, επίπεδο στην άνω όψη και στρογγυλεµένο έσω
νεύον περιχείλωµα µε ελαφρώς κωνική απόληξη. Αυλάκωση στην εσωτερική πλευρά της άνω όψη του
χείλους. Βραχεία τ ραπεζιόσχηµη προχοή µε απολήξεις ελλειπτικής διατοµής και σώµα µε κα µπύλο
τοίχωµα. Ίχνη από τον τροχό στην εξωτερική όψη του σώµατος.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 103, 266, ν. 196, εικ. 133 (Ιγδίον ελληνιστικής περιόδου τύπος 3 /
Κορινθιακό / context: 225 – 175 π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµατα του 2ου αι. µ.Χ µε περισσότερα αγγεία του 1ου αι.
π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ και λίγα πρωιµότερα στην ελληνιστική περίοδο)
Αρ. Καταλόγου: 18
Εικ. 5
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.38.4 (Πιθανώς συνανήκει µε το ιγδίον µε αρ. κατ. 17)
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Διάµ. Βάσ.: 14εκ. / σώζεται το 45%, Πάχ. Βάσ.: 1,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red και 5YR 5/1 gray - 5/2 reddish gray (σε επάλληλες στρώσεις). Η
επιφάνεια: 5Y 5/1 gray µε 10ΥR grayish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα καστανέρυθρα και λίγα πορτοκαλί,
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
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Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Ιγδίον µε δακτυλιόσχηµη βάση και κοµβιόσχηµη
επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό του πυθένα η επιφάνεια αδρή από
κατασκευής (gritted).
Παράλληλα: Agora XXXIII, 99-100, 264, ν. 181, εικ. 30, πιν. 24 (παραλληλισµός για την κοµβιόσχηµη
επιφάνεια έδρασης, όχι απόλυτη ταύτιση / Ιγδίον κλασικής περιόδου)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό από τον 2ο αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 19
Εικ. 6
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.3.3
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Διάµ. Βάσ.: 13εκ. / σώζεται το 23%, Πάχ. Βάσ.: 1,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/4 reddish brown, 5Y 5/2 olive gray και 5Y 6/3 pale olive. Η επιφάνεια:
Gley 1 6/5GY greenish gray. Εξωτερικά 5Y 7/3-7/4 pale yellow και εσωτερικά 5Y 8/3 pale yellow
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς εσωτερικά, µέτρια τραχύς - λείος εξωτερικά. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και λίγα πορτοκαλί
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Ιγδίον µε δισκοειδή βάση και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα. Πυθµένας µε µειωµένο πάχος στο κέντρο του, πιθανώς από την χρήση του αγγείου και αδρός
από κατασκευής (gritted).
Παράλληλα: Corinth VII.3, 111, ν. 627, πιν. 22, 59 (Ιγδίον τύπος II)
Χρονολόγηση: Σύνολο 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 20
Εικ. 6
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3ΙΙ/11.1.9
Σχήµα: Ιγδίον
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Διάµ. Βάσ.: 13εκ. / σώζεται το 17%, Πάχ. Σώµ.: 1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5Y 5/2 grayish brown (σε επάλληλες στρώσεις). Η
επιφάνεια: 2.5Y 7/3-7/4 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Λεκάνη µε ενιαίο περίγραµµα βάσης και σώµατος.
Επίπεδη βάση µε ελαφρώς κοίλη επιφάνεια έδρασης και παχύ σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Corinth VII.3, ν. 625
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου µ.Χ µε περισσότερα αγγεία του 1ου αι. π .Χ και του 1ου αι. µ.Χ και
ελάχιστα πρωιµότερης περιόδου
Αρ. Καταλόγου: 21
Πιν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/13.2.2
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 7εκ., Διάµ. Προχ.: εξ.: 5,3εκ., εσ.: 3,4εκ., Πάχ. Στεφ.: 0,8εκ., Πάχ. Σώµ.:
1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/3 light brown και 10YR 6/3 pale brown. Η επιφάνεια: 5Υ 8/2 pale
yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και λιγότερα καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα προχοής και σώµατος. Πρόχους από ιγδίον, ελλειπτικής διατοµής µε καµπύλο
τοίχωµα στην κάτω όψη. Περιµετρικά αυτής στεφάνη µε τοίχωµα ελλειπτικής διατοµής.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Σύνολο 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου.
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Αρ. Καταλόγου: 22
Πίν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/8.1.5
Σχήµα: Ιγδίον (Μortarium)
Xρήση: Αγγείο σύνθλιψης και µίξης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,2εκ., Πλ. Προχ: εξ.: 4,3εκ., εσ.: 2,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/5GY dark greenish gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/10Y greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς - λείος. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), λίγα πορτοκαλί και αραιά
καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, προχοής και σώµατος. Χείλος µε καµπύλο τοίχωµα, το οποίο νεύει προς
τα κάτω και κατακόρυφο περιχείλωµα τετράγωνης διατοµής. Τραπεζιόσχηµη προχοή µε οξείες
απολήξεις και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: To προφίλ του χείλους παρόµοιο µε Agora XXXIII, 102-103, 265, ν. 191, εικ. 32, πιν. 26
(context: 115-86 π.Χ), Λυκούδη 2013, 34, ν. 113, εικ. 59, Likoudi (2018, ν. 33, εικ. 62).
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου.
ΛΕΚΑΝΕΣ
Αρ. Καταλόγου: 23
Εικ. 6
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.44
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύ ψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 27εκ. (;) / σώζεται το 2,5%, Πλ. Χείλ.: 2,85εκ., Πάχ.
Χείλ.: 1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω όψη, µε απόληξη που
νεύει προς τα κάτω. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Ίχνη ερυθρού επιχρίσµατος στην εσωτερική
όψη.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 110-111, 272, ν. 251, εικ. 42, πιν. 35 (Λεκάνη τύπος 2 / context: 325 - 285
π.Χ), Corinth VII.3, 108, ν. 616, πιν. 21, 59 (κρατήρας)
Χρονολόγηση: 4ος – 3ος αι. π.Χ (βάση παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 24
Εικ. 6
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/5.2.6
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 35εκ., / σώζεται το 7%, Πλ. Χείλ.: 2,7εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/4 very pale brown.
Πορτοκαλέρυθρη απόχρωση (5YR 7/6 reddish yellow) στην εξωτερική επιφάνεια και την άνω όψη του
χείλους.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος, καµπύλο στην άνω όψη του
και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Bailey 1993, ν. 13, Abadie Reynal 2007, 205-206, ν. 341.3, πιν. 51 (2ος – 3ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος - 2ος αι. µ.Χ ;
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Αρ. Καταλόγου: 25
Εικ. 7
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.1.6
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 44εκ. ; / σώζεται το 3,5%, Πλ. Χείλους: 3,2εκ., Πάχ. Χείλ.:
1,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πορτοκαλέρυθρο επίχρισµα (5YR 6/8 reddish yellow) και στις δύο όψεις.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα, και καστανέρυθρα, µεταξύ των οποίων κάποια
πυριτόλιθοι ; µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νέυον χείλος, καµπύλο στην άνω όψη του,
το οποίο νεύει προς τα κάτω και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Bailey 1993, ν. 76, Abadie Reynal 2007, 205-206, ν. 341.3,
πιν. 51 (2ος – 3ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος - 2ος αι. µ.Χ ;
Αρ. Καταλόγου: 26
Εικ. 7
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.2.8
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 6%, Πλ. Χείλ.: 1,8εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown και 10YR 4/1 dark gray (σε επάλληλες στρώσεις). Η
επιφάνεια: 7.5YR 6/4 light brown - 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη, πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Αρκετή λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω όψη, το
οποίο νεύει ελαφρώς προς τα πάνω. Εγχάραξη στην εξωτερική όψη του χείλους. Καρινωτό σώµα µε
έντονη τροπίδωση στην µετάβαση από το ανώτερο στο κατώτερο τµήµα.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 34-135, ν. 706, πιν.33, James (2018, ν. 73, εικ. 11).
Χρονολόγηση: 2ος - 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 27
Εικ. 7
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/9.2.2
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 29εκ. / σώζεται το 10%, Πλ. Χείλ.: 2,8εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,9εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 6/4 light brown - 10YR 6/4 light yellowsih brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3
pale yellow. Ίχνη πορτοκαλέρυθρου (7.5YR 7/8 reddish yellow) επιχρίσµατος σε όλη την επιφάνεια
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα. Δύο αυλακώσεις στα δύο άκρα της άνω όψης του χείλους και µία στην εξωτερική όψη.
Παράλληλα: Γενική κατηγορία από τις λεκάνες τύπου 1 του Hayes 1983, 108-109, ν. 180-187, εικ. 1516 και Agora XXXIII, 112 -113, 274-275, ν. 278, ν. 284, εικ. 48-49, πιν. 40 (Λεκάνη τύπος 4 / context:
320-220 π.Χ µε λίγα όστρακα του 2ου αι. π.Χ και context: 100-70 π.Χ αντίστοιχα)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε άναµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου. Τα περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι.
µ.Χ)
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Αρ. Καταλόγου: 28
Εικ. 8
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.7
Σχήµα: Λεκάνη
Χρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 10,1εκ., Δ ιάµ. Χείλ.: 32εκ. / σώζεται το 5%, Πλ. Χείλ.: 3εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,8εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 10YR 6/4 light yellowish brown (σε επάλληλες στρώσεις). Η
επιφάνεια: 10YR 8/3-8/4 very pale brown. Πορτοκαλέρυθρη απόχρωση και στις δύο όψεις (2.5YR 6/8)
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα (κάποια πιθανώς πυριτόλιθοι) και
πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε οριζόντιο χείλος, καµπύλο στην άνω όψη και
σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Δύο αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους.
Παράλληλα: Hayes 1983, 108-109, ν. 187, εικ. 135, (Λεκάνη τύπος 1a), Agora XXXIII, 113, 275, ν.
280, εικ. 48, πιν. 39 (Λεκάνη τύπος 4, πλησιέστερο παράλληλο, όχι απόλυτη ταύτιση / context: 100 50 π.Χ), Grigoropoulos (2018, ν. 42, εικ. 4), Tzavella (2018, ν. 1, εικ. 132).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και ρωµαϊκής περιόδου / πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ).
Αρ. Καταλόγου: 29
Εικ. 8
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3ΙΙ/11.1.10
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 37εκ. / σώζεται το 4%, Πλ. Χείλ.: 4,2εκ., Πάχ. Χείλ.:
1,2εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. H επιφάνεια: άνω όψη: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale
brown, εξ. Xείλ. και εξ . Όψη: Gley 1 5/N gray µε 2.5Y 8/3 pale yellow απόχρωση επίκτητη από το
ψήσιµο, εσ. Όψη: 2.5YR 6/6 light red µε 2.5YR 5/8 red απόχρωση.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε οριζόντιο χείλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς
τα κάτω και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους. Διπλή στην
εσωτερική πλευρά και µονή στην εξωτερική. Σπειροειδής διακοσµητική εγχάραξη στο µέσον. Ερυθρό
επίχρισµα στην εσωτερική όψη.
Παράλληλα: Hayes 1983, 108-109, ν. 182-184, εικ. 15 (τύπος 1b), Slane 1986, 281, ν. 16, πίν. 62,
Agora XXXIII, 112-113, 275, ν. 283, εικ. 49, πιν. 40 (Λεκάνη τύπος 4 / context: 4ος - 1ος αι. π .Χ),
Tzavella (2018, ν. 2, εικ. 132).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου µ.Χ µε περισσότερα αγγεία του 1ου αι. π.Χ
και του 1ου αι. µ.Χ και ελάχιστα πρωιµότερης περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 30
Εικ. 8
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.8
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,9εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πλ. Χείλ.: 2,6εκ., Πάχ. Χείλ.: 1,3εκ., Πάχ.
Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5Y-5Y 4/1 dark gray (σε επάλληλες στρώσεις). Η
επιφάνεια: 10YR 7/2 light gray - 7/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Λεκάνη µε παχύ έξω νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω
όψη, το οποίο σταδιακά λεπταίνει, διαµορφώνοντας τριγωνικό περίγραµµα. Αυλάκωση στην
εξωτερική όψη του χείλους. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Bailey 1993, ν. 37 (context: µέσα 2ου αι. µ.Χ µε υλικό του 1ου αι. µ.Χ)
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Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 31
Εικ. 8
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/12.2.6
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 54εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Χείλ.: 1,2εκ., Πάχ. Σώµ.:
0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 10YR-5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: εσ.: 7.5YR 6/4 light brown,
εξ.: 2.5Y 5/1 gray και 5/2 grayish brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος και σώµα µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Abadie Reynal 2007, 206, ν. 342.1, πιν. 51 (4ος – 6ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 32
Εικ. 9
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.15
Σχήµα: Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Διάµ. Δακτ.: 15εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Σώµ.: 2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/8 light red. Η επιφάνεια: 2.5ΥR 6/8 light red - 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα (πιθανώς κάποια πυριτόλιθοι) και
ωχρώδη – πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Λεκάνη µε δακτυλιόσχηµη βάση. Χαµηλός δακτύλιος
µε ελαφρως κοίλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο
παχαίνει εξωτερικά του δακτυλίου.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.3, 108, ν. 616, πίν. 21, 59 (κρατήρας)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου
Αρ. Καταλόγου: 33
Εικ. 9
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.1.4
Σχήµα: Λεκάνη
Χρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 2,4εκ., Διάµ. Δακτ: εξ.: 7,8εκ., εσ: 5,8εκ. / σώζεται ακέραιη, Πάχ. Σώµ.:
0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red και 7.5YR 5/2-5/3 brown. Η επιφάνεια: στον πυθµένα: 5YR 6/8
reddish yellow, 2.5Y 5/1 gray, 5YR 5/3 reddish brown και 10YR 8/3 very pale brown - 2.5Y 8/3 pale
yellow. Στην εξωτερική όψη: 2.5YR 6/4 light reddish brown - 6/8 light red και 2.5Υ 5/1 gray.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραιη βάση και τµήµα κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε ανοµοιογενές τοίχωµα
και στενή, πεπλατυσµένη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Εξωτερικά ίχνη του
κεραµικού τροχού. Στο κέντρο του πυθµένα δύο οµόκεντρες αυλακώσεις.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου
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Αρ. Καταλόγου: 34
Εικ. 9
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.3.5
Σχήµα: Χονδροειδής Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. / σώζεται το 3%, Πλ. Χείλ.: 4,2εκ., Πάχ. Χείλ.:
1,7εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 5/2 grayish brown - 5Y 5/2 olive gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 7/2-5Y 7/2 light
gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος και σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα. Δύο βαθιές αυλακώσεις στην άνω όψη του χείλους και µία στη εξωτερική. Αρκετά
χονδροειδής λεκάνη µε παχειά τοιχώµατα.
Παράλληλα: Γενική κατηγορία από τις λεκάνες τύπου 1 του Hayes 1983, 108-109, 132-135, ν. 178187, εικ. 15-16 και Agora XXXIII, 112-113, 274-275, ν. 266-283, εικ. 48-49, πιν. 39-40 (Λεκάνη τύπος
4: decorated rim)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 35
Εικ. 9
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.5
Σχήµα: Χονδροειδής Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 6εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πλ. Χείλ.: 5,6εκ., Πάχ. Χείλ.:1,9εκ., Πάχ.
Σώµ.: 2,6-2,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/3-8/4 pink και κατά τόπους 10ΥR 8/2-8/3
very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Αντίστοιχος του Corinthian tile fabric.
Εγκλείσµατα: Αρκετοί – πολλοί σκούροι και καστανέρυθροι πυριτόλιθοι και αρκετά λευκά, γκρι,
σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους, κυκλικά και ηµ ικυκλικά. Πολύ
αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Βαθιά λεκάνη ή αγγείο αποθήκευσης ; Παχύ έξω
νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω όψη, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα κάτω, προεξέχουσα λαβή
ελλειπτικής διατοµής (lug handle) και βραχύς λαιµός - άνω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χωρίς ταύτιση Corinth XVIII.2, 120, ν. 264, εικ. 30 (2ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και ρωµαϊκής περιόδου / πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ).
Αρ. Καταλόγου: 36
Εικ. 10
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/11.1.35
Σχήµα: Χονδροειδής λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,2 εκ., Διάµ. Χείλ.: 48 / σώζεται το 8%, Πλ. Χείλ.: 5εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. Αντίστοιχος του Corinthian tile fabric.
Εγκλείσµατα: Πολλοί σκούροι και σκούροι καστανέρυθροι πυριτόλιθοι και αρκετά λευκά, γκρι,
σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους κυκλικά και ηµ ικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Βαθιά χονδροειδής λεκάνη µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής
διατοµής, επίπεδο στην άνω όψη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Δύο νευρώσεις στην εξωτερική
όψη του χείλους και µία οπή διαµέτρου 0,5εκ. στην άνω.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.6, 140-141, V-25, εικ. 26 και, C-1937-363, εικ. 61.
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε αναµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και της ρωµαϊκής περιόδου)
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Αρ. Καταλόγου: 37
Εικ. 10
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.3.4
Σχήµα: Χονδροειδής Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 54εκ., Πλ. Χείλ.: 3,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5ΥR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow και 10YR 8/4
very pale brown. Πορτοκαλέρυθρη (5YR 7/6 reddish yellow) απόχρωση στην άνω όψη του χείλους.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανέρυθρα, µικρού και
µέσου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε οριζόντιο χείλος ελαφρώς καµπύλο στην άνω
όψη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora V, 19, F 91, πίν. 4 (1ος αι. π.Χ), Agora XXXIII, 116, 279, ν.
322, εικ. 53, πιν. 44 (context: 110 π.Χ - 20 µ.Χ / Heavy Βasin).
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 38
Εικ. 10
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.4
Σχήµα: Χονδροειδής Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη., Πλ. Χείλ.: 5,5εκ., Πάχ. Χείλ.: 1,15εκ.,
Πάχ. Σώµ.: 2,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale
brown. Καστανό επίχρισµα σε όλη την επιφάνεια.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς – λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανά, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νέυον χείλος, η απόληξη του οποίου νεύει
προς τα κάτω (hooked rim). Επίπεδο στην άνω όψη. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Δύο αβαθείς
αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του χείλους. Ίχνη καστανού επιχρίσµατος σε όλη την επιφάνεια.
Χονδροειδές αγγείο µε παχύ τοίχωµα.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλος µε Corinth VII.6, 138-139, V 19, εικ.
26, 130, V-24, εικ. 26
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και της ρωµαϊκής περιόδου)
Αρ. Καταλόγου: 39
Εικ. 10
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.1.55
Σχήµα: Χονδροειδής Λεκάνη
Xρήση: Διάφορες οικιακές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες
Διαστάσεις: Διάµ. Βάσ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Βάσ.: 2εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: στην κάτω όψη: 7.5YR 7/4 pink. Στην άνω: 7.5YR
8/3 - 8/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός (Corinthian tile fabric).
Εγκλείσµατα: Αρκετοί - πολλοί καστανέρυθροι και σκούροι πυριτόλιθοι και λιγότερα λευκά, κίτρινα
και γκρι µικρού και µέσου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα (χρυσή ;).
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Επίπεδη βάση από λεκάνη µε παχύ τοίχωµα, ελαφρώς
κοίλο στην επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 116, 279, ν. 324, εικ. 54, πιν. 44 (Heavy basin / context: 325-200 π.Χ, µε
υλικό της ύστερης ελληνιστικής περιόδου)
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος
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Μικρές Λεκάνες (Bowls)
Αρ. Καταλόγου: 40
Εικ. 10
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/5.3.4
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 28εκ. / σώζεται το 10,5%, Πλ. Χείλ.: 2,6εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,9εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 5/2 grayish brown και 7.5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/6
reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς πηλός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος, η απόληξη του οποίου νεύει
προς τα κάτω και σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Δύο αυλακώσεις στα δύο άκρα της άνω όψης του
χείλους.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 114, 276, ν. 289, εικ. 50, πιν. 40 (Deep bowl / context: 115-86 π .Χ),
Tzavella (2018, ν. 15, εικ. 127),
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 41
Εικ. 11
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.17.9
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4εκ., Διάµ. Βάσ.: 5,6εκ. / σώζεται ακέραιη, Πάχ. Bάσ.: 0,8εκ., Πάχ. Σώµ.:
0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N dark gray. Εσωτερικά: 2.5ΥR 5/3
reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Δισκοειδής βάση µε κοίλη επιφάνεια έδρασης και σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα. Εσωτερικά και εξωτερικά ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Λεκάνες µε δισκοειδή βάση σε Agora XXXIII, 114, 276, ν. 291-294, εικ. 50, πίν. 40-41
(3ος - 2ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό του 2ου αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 42
Εικ. 11
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/9.2.20
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Aγγείο Μίξης - Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 23εκ. / σώζεται το 4%, Πλ. Χείλ.: 2,2εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,6εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Μικρή λεκάνη µε έξω νεύον χείλος, καµπύλο στην ανώτερη
επιφάνειά του. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 161, εικ. 34)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάση παραλλήλου και στρώµατος)
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Αρ. Καταλόγου: 43
Εικ. 11
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.2.32
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 10%, Πλ. Χείλ.: 1,9εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,6εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: 5YR 6/6 - 6/8 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής, µε
καµπύλο τοίχωµα στην ανώτερη επιφάνειά του. Μία α µυδρή αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους,
στην εσωτερική πλευρά και δύο στη εξωτερική. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Cotinth VII.3, 135, ν. 709, εικ. 33, πιν. 63 και γενική κατηγορία των λεκανών τύπου 3
από το Agora XXXIII, 111, 272-273, ν. 255-265, εικ. 43-45, πιν. 35-37 (275-50 π.Χ)
Χρονολόγηση: Επιφανειακό στρώµα
Αρ. Καταλόγου: 44
Εικ. 11
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/11.1.2
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο Μίξης – Σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 8,9εκ., Διάµ. Χ είλ.: 44εκ. / σώζεται το 4%, Πλ. Χείλ.: 1,6εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,8εκ. Πάχ. Σώµ.: 1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 10YR 8/4 very pale brown. Πορτοκαλέρυθρη (5YR
6/8 reddsih yellow) απόχρωση σε όλη την επιφάνεια.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε βραχύ έξω νεύον χείλος, το οποίο στρέφεται
ελαφρώς προς τα πάνω. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Νευρώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος. Στο
εσωτερικό στεφάνη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Tzavella (2018, ν. 4, εικ.127)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάση παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 45
Εικ. 11
Aρ. Ευρετηρίου: A.EΠ.1.15
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο Μίξης - Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 35εκ., / σώζεται το 3,5%, Πάχ. Σώµ.:
0,8-1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/1 gray - 2.5YR 5/1 reddish gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray fired 2.5Y
7/2 light gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε αναδιπλούµενο χείλος και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα. Στην εσωτερική όψη, στο ύψος του χείλους, αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Tzavella (2018, ν. 2-3, εικ.127)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάση παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 46
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.2.35
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.

Εικ. 11
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Munsell: O πυρήνας: 10YR 4/2 dark grayish brown και 5YR 4/4 reddish brown - 7.5YR 4/4 brown. Η
επιφάνεια: 2.5Y 5/2 grayish brown µε πορτοκαλέρυθρη (5YR 6/6 reddish yellow) απόχρωση, επίκτητη
από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανά – καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε βραχύ έξω νεύον χείλος, το οποίο στρέφεται
ελαφρώς προς τα πάνω και σώµα µε έντονα καµπύλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους
στην εξωτερική πλευρά. Τέσσερεις αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος, από τις οποίες
διαµορφώνονται τρεις νευρώσεις.
Παράλληλα: Pickersgill και Roberts 2003, 581, ν. 88α, εικ. 13, Tzavella (2018, εικ. 127, ν. 5)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα)
Αρ. Καταλόγου: 47
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.1.7
Σχήµα: Μικρή Λεκάνη (Bowl)
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 26 εκ. / σώζεται το 8,5%, Πάχ. Σώµ.: 1,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/8 light red και 10YR 6/4 light yellowsih brown. Η επιφάνεια: 10YR
8/3-8/4 very pale brown.
Πηλός: Mέτρια σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ερυθρά, καστανέρυθρα και
αραιοί πυριτόλιθοι ; µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη µε ενιαίο περίγραµµα χείλους και σώµατος. Λεκάνη
µε έσω νεύον χείλος και στρογγυλεµένη απόληξη. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό
διαµόρφωση στεφάνης για την υποδοχή πώµατος. Στο εξωτερικό τρεις αυλακώσεις, από τις οποίες
διαµορφώνονται τρεις νευρώσεις µε πεπλατυσµένη επιφάνεια.
Παράλληλα: Λεκάνη µε παρόµοιο προφίλ χείλους και στεφάνη εσωτερικά, αλλά µε διαφοροποιήσεις
στο σώµα βλέπε Λυκούδη 2013, ν. 31, εικ. 8, 43, Likoudi (2018, ν. 28, εικ. 55 / µέση ελληνιστική
περίοδος). Για παρόµοια διακόσµηση σώµατος Tzavella (2018, ν. 17, εικ. 128)
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική - Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος. (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής
περιόδου µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου).
Κρατήρες
Αρ. Καταλόγου: 48
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: B.3II/10.1.12
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 18εκ. / σώζεται το 17%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/3-4/4 reddish brown και 10YR-2.5Y 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: γκρι
µε κατά τόπους καστανέρυθρη (2.5YR 5/4 reddish brown) απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη
λαβή. Έξω νεύον χείλος από κρατήρα, µε αυλάκωση στην εξωτερική όψη και στρογγυλεµένες
απολήξεις, λαιµός µε κοίλο τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Τροπίδωση στον ώµο. Ακέραιη οριζόντια
λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στον ώµο και αναπτύσσεται µέχρι το ύψος του χείλους,
στο οποίο εφάπτεται. Στο εσωτερικό, στο ύψος του χείλους, αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 60, εικ. 25), Tzavella (2018 ν. 3, εικ. 128), James (2018, ν. 71,
εικ. 11).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
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Αρ. Καταλόγου: 49
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.2.8
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νέυον χείλος α πό κρατήρα µε στρογγυλεµένες
απολήξεις, το οποίο φέρει βαθιά αυλάκωση στην εξωτερική του όψη και άνω τµήµα σώµατος µε κοίλο
τοίχωµα. Εσωτερικά, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος, αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε James (2018, ν. 71, εικ. 11)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 50
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.15
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 38εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.:
0,6-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 4/8 red. Η επιφάνεια: 10R 5/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; / Λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον
χείλος µε στρογγυλεµένες απολήξεις από κρατήρα και λαιµός µε κοίλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην
εξωτερική όψη του χείλους και στην εσωτερική για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Αντίστοιχος τύπος των κρατήρων µε αρ. καταλόγου 48-53
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα 2ου αι. µ.Χ µε αρκετό υλικό του 1ου αι. π.Χ – 1ου αι.
µ.Χ και της ελληνιστικής περιόδου)
Αρ. Καταλόγου: 51
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/11.2.17
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 29εκ. / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 6/2 light olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 7/2 light gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν) πορτοκαλί και
καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα
και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένες απολήξεις από
κρατήρα, το οποίο φέρει αυλάκωση στην εξωτερική του όψη. Άνω τµήµα σώµατος µε κοίλο
περίγραµµα. Εσωτερικά, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος, αυλάκωση για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (2018, ν. 60, εικ. 25).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα 2ου αι. µ.Χ µε αρκετά όστρακα από τον 1ο αι. π.Χ έως
τον 1ο αι. µ.Χ και αρκετά πρωιµότερα)
Αρ. Καταλόγου: 52
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/6.2.4
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 44εκ. ; / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5.8 red και 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/8 red.
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Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. Μελανά στίγµατα στην εξωτερική όψη του αντικειµένου.
Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγαλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος από κρατήρα µε στρογγυλεµένες
απολήξεις και αυλάκωση στην εξωτερική του όψη. Λ αιµός µε κοίλο τοίχωµα. Στην εσωτερική όψη,
στο σηµείο ένωσης του σώµατος µε το χείλος, αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: James (2018, ν. 71, εικ. 11)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 53
Εικ. 12
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.1.15
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 51εκ. (;) / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5YR 4/3 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος µε αυλάκωση στο
εξωτερικό µέτωπο του χείλους και άνω σώµα µε κοίλο τοίχωµα. Εσωτερικά, στο ύψος του χείλους,
αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 134, ν. 705, πιν. 33, 63, James (2018, ν. 72, εικ. 11)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα)
Αρ. Καταλόγου: 54
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/8.1.32
Σχήµα: Κρατήρας ;
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Βάσ.:14εκ. / σώζεται το 17%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: Gley 1 10Y light greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Δακτυλιόσχηµη βάση από κρατήρα (;) µε λοξότµητη
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Πλαστικός δ ακτύλιος στην εξωτερική όψη της
βάσης.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 134, ν. 706, πίν. 33, 63.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: 55
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.13
Σχήµα: Κρατήρας ;
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,5εκ., Διάµ. Βάσ.: εξ.: 9,6εκ., εσ.: 8,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6-4/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red, εξ: 10YR 5/1 gray - 5/2
grayish brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τέσσερα όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Bάση και τµήµα κάτω σώµατος.
Βάση µε χαµηλό δακτύλιο, ο οποίος τείνει ελαφρώς προς τα έξω και κάτω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Λοξότµητη επιφάνεια έδρασης.
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Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 134, ν. 705, πίν. 33, 63
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων. Περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 56
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.2.3 και Α.2/7.2.4
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 41εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.:
0,9-1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/1 gray και 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: Gley 1 6 / 10Y - 5BG
greenish gray και 10YR 7/2 light gray - 7/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και αραιά καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και
περισσότερα λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και άνω σώµατος.
Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής και άνω τµήµα σώµατος µε κοίλο περίγραµµα.
Αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλοςκαι την εσωτερική όψη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Riley 1979, 329-331, ν. 802, εικ. 120,
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 57
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/11.1.5
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 42εκ. / σώζεται το 5,1%, Πάχ. Σώµ.:
0,6-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/1 gray. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/3 pink και κατά τόπους 7.5YR 6/2 pinkish
gray µε κίτρινη απόχρωση (2.5Y 8/2 pale yellow), επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Κρατήρας
µε έξω νέυον χείλος τριγωνικής διατοµής και άνω τµήµα σώµατος µε κα µπυλόκοιρτο περίγραµµα.
Τροπίδωση στο ύψος του ώµου. Αβαθής α υλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους και στο
εσωτερικό για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Riley 1979, 329-331, ν. 802, εικ. 120, Slane 1980, 160, ν. 104, εικ. 6, Corinth XVIII.2,
119, 121, ν. 261, εικ. 30, πίν. 16, Grigoropoulos (2018, ν. 40, εικ. 23)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 58
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.18
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 6/6 redish yellow.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος µε απόληξη τριγωνικής
διατοµής και λαιµός µε κοίλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό, στο ύψος του χείλους, αυλάκωση για την
υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενικότερη κατηγορία των Λεκανών τύπου 1 από το Agora XXXIII, 109, ν.
234-248, εικ. 39-41, πιν. 33-34 (290 – πρώϊµος 1ος αι. π.Χ), χωρίς ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: 1ος αι. π .Χ – 1ος αι. µ.Χ ; (Στρώµα που χρονολογείται στη µέση ρωµαϊκή περίοδο µε
ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
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Αρ. Καταλόγου: 59
Εικ. 13
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.9
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. (σώζεται το 6%), Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγαλου µεγέθους, κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής και
λαιµός µε κοίλο τοίχωµα. Στην εσωτερική όψη του χείλους αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή
πώµατος. Ερυθρό και µελανό επίχρισµα σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο. Αντίστοιχο των λεκανών τύπου 1 του Agora XXXIII, 109, 270271, ν. 234-248, εικ. 39-41, πιν. 33-34 (290 – πρώϊµος 1ος αι. π.Χ), Grigoropoulos (2018, ν. 48, εικ. 24)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα)
Αρ. Καταλόγου: 60
Εικ. 14
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.5 και A.ΙV.1.5
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 6,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 40εκ. / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,7-1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/8 red και Gley 1 4/5GY dark greenish gray. Η επιφάνεια: 10ΥR 7/4
very pale brown και 10YR 6/3 pale brown - 6/4 light yellowish brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (palnar voids)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας
µε έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένες απολήξεις και αυλάκωση στην εξωτερική όψη, λαιµό µε κοίλο
τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Τροπίδωση στην εξωτερική όψη, στην µετάβαση από το σώµα στον
λαιµό. Μία βαθιά αυλάκωση στην εσωτερική όψη του χείλους για την υποδοχή πώµατος και τρεις στο
ύψος της τροπίδωσης.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 109, 271, ν. 247, εικ. 41, πιν. 34, (context: 1ος αι. π.Χ - 40 µ.Χ),
Grigoropoulos (2018, ν. 17, εικ. 21).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 61
Εικ. 14
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.2.4
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 41εκ. ; / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,7-0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 4/1 dark gray και Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 5/5BG
greenish gray (πλησιέστερο από munsell / όχι απόλυτη ταύτιση) µε κατά τόπους 2.5Υ 7/2 light gray
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανά µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους,
ηµικυκλικά - γωνιώδη. Πολλή - άφθονη πολύχρωµη µίκα και λιγότερα λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος, λαιµό µε έντονα κοίλο
τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Μία αµυδρή αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους και µία στην
εσωτερική για την υποδοχή πώµατος. Κατά τόπους µελανό επίχρισµα και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora XXXII, 60-62, 215, ν. 927, εικ. 30 ( gray ware / 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π .Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου και περισσοτέρων συνευρηµάτων στο
στρώµα εντοπισµού του).
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Αρ. Καταλόγου: 62
Εικ. 14
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.9
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 6,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 53εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,8-0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγαλου
µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος, λαιµό και σώµα µε
καµπυλόκοιρτο περίγραµµα. Τροπίδωση στην µετάβαση από τον λαιµό στο σώµα. Μία αβαθής
αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους και µία στην εσωτερική για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Grigoropoulos (2018, ν. 76, εικ. 27)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική - Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ / πάσα µε
περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 63
Εικ. 14
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/9.2.26
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 36εκ. / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6 εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Υ 5/2 olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 6/2 light olive gray - 7/2 light gray µε Gley 1
7/10Y light greenish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος και περιχείλωµα µε
τριγωνικές απολήξεις και καµπύλο περίγραµµα. Άνω σώµα µε κοίλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό
αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 49, εικ. 24).
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 64
Εικ. 15
Aρ. Ευρετηρίου: A.1/1.2.7
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 45εκ. / σώζεται το 22-23%, Πάχ. Σώµ.: 0,7-0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR - 2.5Y 5/2 grayish brown και 10YR 5/3 brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/6
reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος τριγωνικής διατοµής
και άνω τµήµα σώµατος µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Μία αβαθής αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στο
ύψος του χείλους, για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 119, 121, ν. 262, εικ. 30, Grigoropouloς (2018, ν. 209, εικ. 37), Tzavella
(2008, ν. 7, εικ. 129)
Χρονολόγηση: Πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 65
Εικ. 15, Πιν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/8.5.1
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 38,5εκ. / σώζεται το 19%, Πλ. Χείλ.: 2,3εκ., Πάχ. Χείλ.:
1,1εκ., Μήκ. Λαβ.: 14,5εκ., Πλ. Λαβ.: 1,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,55εκ.
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Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red και 5Υ 5/1 gray. Στην λαβή 5Y 6/4 pale olive. Η επιφάνεια: 5Y 7/2
light gray - 7/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Κρατήρας µε κάθετο αναδιπλούµενο χείλος,
οριζόντια λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται και αναπτύσσεται στην εξωτερική όψη του
χείλους και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Τροπίδωση στο ύψος του ώµου. Στο εσωτερικό του χείλους
αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Α badie Reynal 2007, 203, ν. 332.1, πίν. 49, Grigoropoulos (2018, ν. 28, εικ. 22),
Tzavella (2018, ν. 8-9, εικ. 129)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 66
Εικ. 15
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.11.δ
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5Y 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 5/5BG greenish
gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε αναδιπλούµενο χείλος τριγωνικής διατοµής
και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στην εξωτερική όψη του σώµατος νευρώσεις (ribbing) και στην
εσωτερική, χαµηλότερα από το ύψος του χείλους, αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 119, 121, ν. 262, εικ. 30, Hayes 2003, 464, ν. 93, εικ. 9 (2ος αι. π.Χ – 1ος
αι. µ.Χ), Αbadie Reynal 2007, 203, ν. 332.1, πίν. 49, Tzavella (2018, ν. 8-9, εικ. 129)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 67
Εικ. 15
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3/8.1.9
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 6,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 36εκ. / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.:
0,5-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/4 weak red - 5/6 red. Η επιφάνεια: 10ΥR-2.5Y 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Μεγάλου, µέσου και µικρού µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε αναδιπλούµενο χείλος, τριγωνικής
διατοµής και λαιµό µε κοίλο τοίχωµα. Αβαθής αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Αbadie Reynal 2007, 203, ν. 332.1, πίν. 49, Grigoropoulos (2018, ν.
249, εικ. 40), Tzavella (2018, ν. 11, εικ. 129)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 68
Εικ. 15
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.3
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 45εκ., / σώζεται το 5,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/3 reddish brown - 7.5YR 5/3 brown και 10YR 5/2 grayish brown. Η
επιφάνεια: 10YR 5/2 grayish brown µε 10YR 7/3 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε αναδιπλούµενο χείλος τριγωνικής διατοµής
και τµήµα άνω σώµατος µε ελαφρώς κοίλο - ευθύγραµµο τοίχωµα. Στην εξωτερική όψη του χείλους,
στο ανώτερο τµήµα, αυλάκωση και κάτω από αυτήν αµ υδρές νευρώσεις. Στην εσωτερική όψη του
χείλους αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Pickersgill και Roberts 2003, 559, ν. 17, εικ. 4 και Tzavella (2018,
ν.13, εικ. 129)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 69
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: A.ΕΠ.1.1
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 47εκ., / σώζεται το 9,2%, Πάχ. Σώµατος: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε αναδιπλούµενο χείλος τριγωνικής
διατοµής και σώµα µε καµπυλόκοιρτο περίγραµµα. Τροπίδωση στο ύψος του ώµου µε µία αυλάκωση
σε αυτό το σηµείο. Στο εσωτερικό, στο ύψος του χείλους, αβαθής στεφάνη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Tzavella (2018, ν. 10, εικ. 129)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 70
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.3.12
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 34εκ. / σώζεται το 9,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red και 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/6 reddish yellow
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε χείλος τριγωνικής διατοµής, του οποίου η
κάτω απόληξη τείνει προς τα έξω και λαιµός µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό, στο ύψος
του χείλους, αυλάκωση για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (2018, ν. 149, εικ. 33)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 71
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.1.72
Σχήµα: Κρατήρας (Απόρριµα)
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη., Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια GLEY 1 6/N gray. Στην επιφάνεια 5Υ 7/2 light gray απόχρωση,
επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Άφθονα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Απόρριµα. Κρατήρας µε αναδιπλούµενο χείλος
τριγωνικής διατοµής και άνω τµήµα σώµατος µε κοίλο τοίχωµα. Παραµόρφωση του αντικειµένου και
αστοχία στο ψήσιµο
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από το 2ο
αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ)
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Αρ. Καταλόγου: 72
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.2.2
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4εκ., Διάµ. Χείλ.: 44εκ. ; / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 10YR 7/3-7/4 very pale
brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος από κρατήρα µε απολήξεις τριγωνικής
διατοµής και άνω σώµα µε καµπυλόκοιρτο περίγραµµα. Αµυδρή νεύρωση στην εξωτερική όψη του
χείλους.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 73
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.3
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/3 reddish brown - 7.5YR 5/3 brown και 5YR 5/1 gray. Η επιφάνεια:
10YR 6/1 gray µε Gley 1 6/5GY greenish gray - Gley 1 7/10GY light greenish gray απόχρωση,
επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανά - σκούρα καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος και λαιµό µε κοίλο τοίχωµα.
Δύο αβαθείς αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του χείλους και µία στην εσωτερική για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση µε Grigoropoulos (2018, ν. 59, εικ. 25) και
Tzavella (2018, ν. 15-16, εικ. 129)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος / 1ος αι. µ.Χ (Βάσει πλησιέστερων παραλλήλων και
αρκετών συνευρηµάτων στο στρώµα εντοπισµού του)
Αρ. Καταλόγου: 74
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.2.2
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 45εκ. (;) / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red και 7.5ΥR 7/4 pink - 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 10YR
8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα (πολύχρωµη ;)
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος και λαιµό µε κοίλο τοίχωµα.
Δύο αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του χείλους και µία αβαθής στην εσωτερική για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Grigoropoulos (2018, ν. 59, εικ. 25)
Χρονολόγηση: Πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος / 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου και περισσοτέρων
συνευρηµάτων στο στρώµα εντοπισµού του)
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Αρ. Καταλόγου: 75
Εικ. 16
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.1.1
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,5εκ., Διάµ. Χείλ.:17εκ. / σώζεται το 14%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red και 5Y
5/1 gray µε καστανή απόχρωση (10YR 6/3 pale brown), επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Κρατήρας µε χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω,
λαιµό και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο ανώτερο
τµήµα του σώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά µε µικρή διαφοροποίηση µε Tzavella (2018, ν. 21, εικ. 130).
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος / µέσα 2ου – 3ο αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 76
Εικ. 17
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.2.3
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 6/6 reddish yellow και 7.5YR 5/3 brown. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος, η απόληξη του οποίου τείνει
προς τα κάτω και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (2018, ν. 20, εικ. 130)
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος / µέσα 2ου – 3ο αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 77
Εικ. 17
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.7
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 33εκ. ; / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/4-4/4 weak red. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N dark gray
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε χείλος που νέυει προς τα κάτω, λαιµό µε κοίλο
τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Μία νέυρωση στην εξωτερική όψη του λαιµού.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 120, 125-126, ν. 271, εικ. 33, Λυκούδη 2013, 31, ν. 104, εικ. 31, 58,
Likoudi (2018, ν. 80, εικ. 60), Tzavella (2018, ν. 17, εικ. 130), Grigoropoulos (2018, ν. 210, εικ. 37).
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκη περίοδος / µέσα 2ου – 3ο αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 78
Εικ. 17
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.1.12
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πλ. Χείλ.: 3,3εκ., Πάχ. Χείλ.: 0,8εκ., Πάχ.
Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red µε καστανή απόχρωση (2.5Y
5/2 grayish brown), επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
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Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω,
στρογγυλεµένο στην απόληξή του, προεξέχον λαιµό µε ευθύγραµµο τοίχωµα και σώµα µε κα µπύλο.
Ελαφρά τροπίδωση στην µετάβαση από το λαιµό στο σώµα.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 120, 125-126, ν. 271, εικ. 33, Abadie Reynal 2007, 206, ν. 343.1, πιν.
52, Grigoropoulos (2018, ν. 234, εικ. 39), Likoudi (2018, ν. 80, εικ. 60), Tzavella (2018, ν. 20, εικ.
130).
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος / µέσα 2ου – 3ο αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 79
Εικ. 17
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.2.13
Σχήµα: Kρατήρας ;
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,9εκ., Διάµ. Βάσ.: 14εκ. / σώζεται το 18%
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1 5 / N gray µε γκρι απόχρωση (2.5Y 5Y 6/1 gray), επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs.
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Πόδι µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα, το οποίο τείνει προς τα έξω και
καταλήγει σε στρογγυλεµένο χείλος µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης µε Corinth XVIII.2, 120, 125-126, ν. 272, εικ. 33
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος / µέσα 2ου – 3ο αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 80
Εικ. 17
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/8.1.8
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.:
0,6-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 6/6 reddish yellow - 5/6 strong brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/4 very pale
brown.
Πηλός: Σκηρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανά και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά - γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής, λαιµό
µε κοίλο τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Αµυδρή αυλάκωση στο εσωτερικό για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Slane 1986, 290 ν. 81, πίν. 67, Agora XXXIII, 109 -110, 270, ν. 236,
Grigoropoulos (2018, ν. 152, εικ. 33)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων από την Σικυώνα και την Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 81
Εικ. 18
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.15
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 47εκ. / σώζεται το 7,5%, Πάχ. Σώµ.:
0,6-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red και 2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/4 very pale
brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος, το οποίο φέρει
νευρώσεις στην εξωτερική όψη, οριζόντια λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στον λαιµό,
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κάτω από το χείλος και εφάπτεται στο κατώτερο τµήµα του. Σώµα και λαιµός µε κα µπυλόκοιρτο
περίγραµµα. Τροπίδωση στο ύψος του ώµου. Στο εσωτερικό αβαθής αυλάκωση για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Grigoropoulos (2018, ν. 195, εικ. 35 / 1ος αι. µ.Χ). Παρόµοιο προφίλ χείλους χωρίς τις
νευρώσεις στην εξωτερική του όψη και µικρή διαφοροποίηση στην ανάπτυξη σώµατος, Λυκούδη
2013, ν. 83 (1ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 82
Εικ. 18
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.41.5
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Aγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 50εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Λαιµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/2-2.5Y 5/2 grayish brown και 2.5Y 6/2 light brownish gray. Η επιφάνεια
2.5Y 7/2 light gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί (κυριαρχούν) και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατηρας µε έξω νεύον χείλος ελλειπτικής - τετράγωνης
διατοµής, ευρύ προεξέχον λαιµό µε κοίλο τοίχωµα και σώµα µε καµπύλο. Εσωτερικά αβαθής στεφάνη
για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ; (Σύνολο του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από τον 2ο αι. π.Χ
έως και τον 2ο αι. µ.Χ).
Δίσκοι Σερβιρίσµατος
Αρ. Καταλόγου: 83
Εικ. 18
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.3.64
Σχήµα: Δίσκος σερβιρίσµατος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 7%, Πλ. Χείλους: 2,3εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,7εκ., Πλ. Λαβ.: 1,6εκ., Πάχ. Λαβ.: 1,35εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink - 7/6 reddish yellow.
Μελανό επίχρισµα σε όλη την επιφάνεια.
Πηλός: Μαλακός και µέτρια τραχύς - λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη,
οριζόντια λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο ύψος του σώµατος κ αι αναπτύσσεται
µέχρι το ύψος του χείλους. Άνω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Αβαθής στεφάνη στο εσωτερικό για την
υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος Agora XXXIII, 103-105, 267, ν.
203, εικ. 35 (context: 325-275) και ν. 205, εικ. 35, πίν. 29 (context: 300-250 π.Χ)
Χρονολόγηση: Ε λληνιστική περίοδος (στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και της ρωµαϊκής περιόδου)
Αρ. Καταλόγου: 84
Εικ. 18
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/5.1.17 / Πιθανώς συνανήκει µε το Β.2/4.3.64
Σχήµα: Δίσκος σερβιρίσµατος ;
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Βάσ.: 8εκ. / σώζεται το 11%, Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/4 reddish brown - 7.5YR 5/4 brown. Η επιφάνεια: 10YR 7/4 very pale
brown - 10YR 6/4 light yellowish brown.
Πηλός: Μαλακός και µέτρια τραχύς - λείος.
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Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Κάποια σκούρα και καστανέρυθρα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Πόδι µε καµπύλο τοίχωµα και απόληξη τριγωνικής διατοµής, η οποία
νεύει προς τα πάνω. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια (;).
Παράλληλα: Αντίστοιχης λογικής µε τους δίσκους σερβιρίσµατος από το Agora XXXIII, 103-105,
266-267, ν. 200, εικ. 34, πίν. 28 και ν. 205, εικ. 35, πίν. 29.
Χρονολόγηση: Ε λληνιστική περίοδος (στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής
και της ρωµαϊκής περιόδου)
Αρ. Καταλόγου: 85
Εικ. 19
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.89
Σχήµα: Δίσκος σερβιρίσµατος ;
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Μήκ.: 2,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. ; / σώζεται το 3-4 %, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 - 8/4 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε κοίλο τοίχωµα στην εσωτερική
όψη και παχιά απόληξη ελλειπτικής διατοµής. Άνω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη µελανή
και ερυθρή (2.5YR 5/8 red) βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους, αλλά σε µεγαλύτερο µέγεθος Agora XXXIII, 103-105, 266, ν.
200, εικ. 34, πιν. 28 (Δίσκος σερβιρίσµατος / 175-125 π.Χ), Abadie Reynal 2007, 191, ν. 297.1, πίν.
44 ( πινάκιο / 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος.
Άλλα Δοχεία (Jars)
Αρ. Καταλόγου: 86
Εικ. 19
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/8.3.1
Σχήµα: Δοχείο (Jar)
Xρήση: Διάφορες οικιακές δραστηριότητες.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα,
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) .
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής και άνω σώµα
µε κοίλο τοίχωµα. Στην εξωτερική όψη του χείλους, στο ανώτερο τµήµα του, αµυδρή αυλάκωση και
στο κατώτερο διακοσµητικές εµπιέσεις ελλειπτικής διατοµής (pie-crust decoration).
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 120, 125-126, ν. 270, εικ.33, Grigoropoulos (2018, ν. 58, εικ. 25 ),
Tzavella (2018, ν. 1, εικ. 131)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π .Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων και περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ).
Aγγεία Αποθήκευσης
Αρ. Καταλόγου: 87
Εικ. 19
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/6.3.5
Σχήµα: Αγγείο αποθήκευσης
Xρήση: Αποθήκευση
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 13εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται το 20%, Πλ. Xείλ.: 1,4εκ., Πάχ. Xείλ.:
1,8εκ., Πάχ. Σώµ.: 2,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. H επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown µε 2.5Y 8/2
pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο. Πορτοκαλέρυθρο (5YR 7/6 - 6/6 reddish yellow)
επίχρισµα ; και στις δύο όψεις.
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Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι - καστανά, σκούρα και λιγότερα πορτοκαλί και καστανέρυθρα ;
Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Ενιαίο περίγραµµα χείλους και σώµατος. Κάθετο
χείλος, τετράγωνης διατοµής, επίπεδο στην άνω όψη, λαβή ελλειπτικής διατοµής ; και ώµος - σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Πλησιέστερο Tzavella (2018, ν. 6, εικ.131).
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη
κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Στηρίγµατα (Stands)
Αρ. Καταλόγου: 88
Εικ. 19
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.2
Σχήµα: Στήριγµα Αµφορέα
Xρήση: Αγγείο στήριξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 8εκ. / σώζεται το 22%, Διάµ. Βάσ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 11,3εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5Υ 6/2 light olive gray και Gley 1 6/ 10Y greenish gray. Η επιφάνεια: 5Υ 7/2
light gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Μικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar
voids).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Eνιαίο περίγραµµα χείλους, σώµατος και βάσης. Κατακόρυφο χείλος, το
οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω, µε επίπεδη άνω όψη, σώµα µε ελαφρώς κοίλο περίγραµµα και βάση
µε καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης, το οποίο αναδιπλώνεται στην εσωτερική όψη.
Πορτοκαλί επίχρισµα (/ 5YR 6/8 reddish yellow) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά µε πιο κεκλιµµένο τοίχωµα και µικρότερου µεγέθους Corinth
VII.6, 57, C-1934-1074, C-1934-1075 (460-420 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ;
Αρ. Καταλόγου: 89
Εικ. 20
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/7.3.1
Σχήµα: Στήριγµα Αµφορέα
Xρήση: Αγγείο στήριξης
Διαστάσεις: Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 14,5εκ. / σώζεται το 21%, Διάµ. Βάσ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.:
0,8-1,1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5ΥR 5/1 gray - 5/2 reddish gray. Η επιφάνεια: 7.5YR 5/1 - 10YR 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Μικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Eνιαίο περίγραµµα χείλους, σώµατος και βάσης. Χείλος, το οποίο τείνει
ελαφρώς προς τα έξω, στρογγυλεµένο στην εξωτερική όψη και λοξότµητο στην εσωτερική, σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα, το οποίο αποκτά κοίλο περίγραµµα στο κατώτερο τµήµα του και προεξέχουσα βάση
ελλειπτικής διατοµής µε καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης, η οποία αναδιπλώνεται στο
εσωτερικό.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά µε πιο κεκλιµµένο τοίχωµα και µικρότερου µεγέθους Corinth
VII.6, 57, C-1934-1074, C-1934-1075 (460-420 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ;
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Αρ. Καταλόγου: 90
Εικ. 20
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/7.2.1 και Β.2/6.12.5
Σχήµα: Στήριγµα Αµφορέα
Xρήση: Αγγείο στήριξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 6,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 17εκ. / σώζεται τo 39%, Διάµ. Βάσ.: εσ.: 11,9εκ. Πάχ. Σώµ.:
0,9-1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 10ΥR 5/2 και 2.5Υ 5/1 gray - 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια 5Y 5/2 olive gray
και 5Y 6/2 light olive gray - 7/2 light gray
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και λιγότερα
καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Μικρού, µεγάλου και µέσου µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη
(planar voids).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Ενιαίο περίγραµµα
χείλους, σώµατος και βάσης. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη, σώµα µε κοίλο
περίγραµµα και βάση ελλειπτικής διατοµής µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης, η
οποία αναδιπλώνεται στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά µικρότερου µεγέθους Corinth VII.6, 57, C-1934-1075, εικ. 50
(460-420 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ;
Αρ. Καταλόγου: 91
Εικ. 20
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.1
Σχήµα: Στήριγµα Αµφορέα
Xρήση: Αγγείο στήριξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 8,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 15,5εκ. ; / σώζεται το 29%, Διάµ. Βάσ.: 13εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,91εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5ΥR 5/3 reddish brown και 10YR 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray
µε 2.5Y 6/2 light brownish gray και 7.5YR 6/3 light brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα κ αι λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Μικρού, µεγάλου και µέσου µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη
(planar voids).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Ενιαίο περίγραµµα χείλους, σώµατος και βάσης. Έξω νεύον χείλος µε
στρογγυλεµένη απόληξη, σ ώµα µε κοίλο τοίχωµα και βάση ελλειπτικής διατοµής που τείνει προς τα
έξω και αναδιπλώνεται στο εσωτερικό. Ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης. Δύο
νευρώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Το προφίλ της βάσης του αντικειµένου αντίστοιχο
του Corinth VII.3, 115, ν. 644, πίν. 25, 60 και Agora XXXIII, 121, 281, ν. 344, εικ. 57, πίν. 47 (context:
150-86 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ;
Αρ. Καταλόγου: 92
Εικ. 21
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.7.1
Σχήµα: Στήριγµα Αµφορέα
Xρήση: Αγγείο στήριξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 8,1 εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ: 15εκ. / σώζεται τo 50%, Διάµ. Σώµ.: εξ.: 8,7εκ., Διάµ. Βάσ.:
13εκ., Πάχ. Σώµ.: 1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5YR 4/8 red και 7.5YR 5/4 brown - 5/6 strong brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 6/6
reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα (πολύχρωµη ;) και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιη βάση. Έξω νεύον χείλος, σχεδόν τετράγωνης διατοµής µε αυλάκωση
στην εξωτερική όψη, χαµηλό κυλινδρικό σώµα και προεξέχουσα βάση ελλειπτικής διατοµής µε
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καµπύλο περίγραµµα στην επιφάνεια έδρασης, η οποία αναδιπλώνεται στο εσωτερικό. Η αναδίπλωση
άτεχνα διαµορφωµένη, πιθανώς µε το χέρι.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Κοντά σε Agora XXXIII, 122, ν. 346, εικ. 57, πίν.
47 (context: 225-165 π.Χ µε υλικό της ύστερης ελληνιστικής περιόδου).
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ;
Αρ. Καταλόγου: 93
Εικ. 21
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.4.2 και B.3/II.11.1.6
Σχήµα: Στήριγµα
Xρήση: Αγγείο στήριξης.
Διαστάσεις: Ύψ.: 7,5 εκ., Διάµ.: εξ: 24εκ., εσ.: 16,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 3,4εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 7.5YR 5/3 brown και 2.5Y - 5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N very dark
gray µε κατά τόπους Gley 2 5/5BG greenish gray και 10YR 5/2 grayish brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιο αντικείµενο. Τρία όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Ενιαίο
περίγραµµα χείλους, σώµατος και βάσης. Κάθετο χείλος, στρογγυλεµένο και σώµα µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα στο ανώτερο τµήµα του. Επίπεδη βάση.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περιόδος ;
Πώµατα
Αρ. Καταλόγου: 94
Εικ. 22
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.3.17
Σχήµα: Διώτο κύπελλο - Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων ;
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πλ. Χείλ.: 1,6εκ., Πάχ. Χείλ.: 0,8εκ., Πλ.
Λαβ.: 2,6εκ., Πάχ. Λαβ.: 1,2εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3-4/N very dark gray - dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 4/10B dark bluish
gray
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη,
ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στο χείλος και καταλήγει στο σώµα και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Χατζηδάκης 2000, 127, πίν. 77: α-β (90-70 π.Χ) και Agora XXXIII, 120-121, ν. 340 -343,
εικ. 56, πιν. 46 (270 – 1ος αι. π.Χ).
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος ; (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτο
υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 95
Εικ. 22
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.66
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση χρηστικού αγγείου ;
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,7εκ., Διάµ. Λαβ.: 2,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red, 2.5YR 6/8 light red και Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: Gley
1 5/10GY greenish gray και 2.5Y 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραιη λαβή και σώµα από πώµα. Λαβή κυκλικής διατοµής και σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα. Στην άνω όψη της λαβής ίχνη από τον σπάγκο που χρησιµοποιήθηκε κατά την αποκόλληση
του αγγείου από τον τροχό.
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Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ λαβής µε Hayes 2003, 456-457, ν. 35, 37, εικ. 4 (στρώµα µε υλικό από
τον 2ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ) και αντίστοιχης λογικής µε Tzavella (2018, ν. 5, εικ. 134).
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ ή αργότερα µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
ρωµαϊκής περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: 96
Πιν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.3.11
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση χρηστικού αγγείου.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,9εκ., Διαστ. Λαβ.: 3,2x3,6εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink - 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραιη λαβή και τµήµα σώµατος από πώµα. Π αχιά λαβή ελλειπτικής διατοµής και
σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Πάροµοιο προφίλ, αλλά από πηλό για µαγειρικά σκεύη (cooking fabric) µε Agora
XXXIII, 198, 321, ν. 731, εικ. 91, πίν. 73 ( Πώµα τύπος 5 / 225-175 π.Χ)
Χρονολόγηση: Επιφανειακό Στρώµα.
Αρ. Καταλόγου: 97
Εικ. 23
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/4.2.5
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα ;
Xρήση: Σφράγιση αµφορέα ;
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,1εκ., Διαστ. Λαβ.: 1,4x1,7εκ., Διάµ. Σώµ.: 9,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/3 pink - 10YR 7/3 very pale brown. Κατά τόπους διακρίνεται και 10R
6/8 light red. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιο χονδροειδές πώµα. Σώµα µε παχύ τοίχωµα ελλειπτικής διατοµής και
χαµηλή λαβή εν είδει ρόζου. Δύο κατακόρυφες αυλακώσεις εκατέρωθεν του σώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο µε πώµατα από Bald Romano 1994, 85, ν. 60, πίν. 24.
Xρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 98
Εικ. 23
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/4.6.1
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα ;
Xρήση: Σφράγιση αµφορέα ;
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,4εκ., Διαστ. Λαβ.: 2,1x2,3εκ., Διάµ. Σώµ.: Mη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 1,31,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 8/2 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Υ 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Mαλακός µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα (Corinthian tile fabric).
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tµήµα σώµατος και λαβής. Ενιαίο περίγραµµα λαβής και σώµατος. Χονδροειδές πώµα
µε παχύ ευθύγραµµο τοίχωµα και στρογγυλεµένη απόληξη, η οποία νεύει προς τα πάνω. Λαβή
ελλειπτικής διατοµής. Πορτοκαλί (5YR 6/6 reddish yellow) επίχρισµα και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο µε πώµατα από Bald Romano 1994, 85, ν. 60, πίν. 24.
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 99
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.1.6
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Διαστ. Λαβ.: 2,1x2,4 εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,9εκ.

Εικ. 24
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Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και λιγότερα καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; /
Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα λαβής και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Πώµα µε λαβή ελλειπτικής διατοµής
και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ λαβής Riley 1979, 321, ν. 762, εικ. 119 (Πώµα τύπος 1C /πρώιµηµέση ρωµαϊκή περίοδος)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Βάσει στρώµατος και παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 100
Εικ. 24
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3/8.6.28
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,9εκ., Διάµ Σώµ.: 7,6εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ. Διαστ. Λαβ.: 2,2εκ. x 2,6εκ. x 2,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink - 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink µε ελαφριά
καστανή απόχρωση (7.5YR 8/3 pink - 10YR 8/2 very pale brown) στην εξωτερική όψη και
πορτοκαλέρυθρη (5ΥR 7/6 reddish yellow) στην εσωτερική.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. Cadiz region fabric (;)
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά και πολλά - άφθονα πορτοκαλί, µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σώµα µε κοίλο τοίχωµα και
κωνικό περιχείλωµα, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα πάνω. Κατακόρυφη συµπαγής λαβή ελλειπτικής
διατοµής, διαµορφωµένη από εµπιέσεις δακτύλων.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους, αλλά µε διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του σώµατος ή της
λαβής, Riley 1979, 326-327, ν. 799, εικ. 119, Pickersgill και Roberts 2003, 569-570, ν. 66, εικ. 10 και
579, 582, 586, ν. 135a-c, εικ.18
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Βάσει στρώµατος και παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 101
Εικ. 24
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.16.7
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ Σώµ.: 9,2εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,8εκ. Διαστ. Λαβ.:
1,8x1,9x1,6
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/1 gray και 7.5YR 5/2 brown. Η επιφάνεια 10YR 5/1 gray - 5/2 garyish
brown µε ανοικτή καστανή απόχρωση (10YR 7/3 very pale brown), επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σώµα πώµατος µε κοίλο
τοίχωµα και κωνικό περιχείλωµα, το οποίο στρέφεται προς τα πάνω. Κατακόρυφη λαβή ελλειπτικής
διατοµής, στην οποία σώζεται µία εµπίεση δακτύλου.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση στην λαβή Hayes 1971, 269, ν. 48, εικ. 17 (1ος αι.
π.Χ) και Pickersgill και Roberts 2003, 569-570, ν. 66, εικ. 10.
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Βάσει στρώµατος και παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 102
Εικ. 24
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.29.6
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Σώµ.: 7,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ., Διαστ. Λαβ.: 1,3εκ.x1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red και 2.5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια στην κάτω όψη 2.5YR 5/6 red µε
πορτοκαλέρυρθρη απόχρωση (7.5YR 6/6 reddish yellow), επίκτητη από το ψήσιµο. Στην άνω όψη:
7.5YR 7/6 reddsih yellow.
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Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) .
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σώµα µε κοίλο τοίχωµα και
κωνικό περιχείλωµα, το οποίο νεύει προς τα πάνω. Κατακόρυφη συµπαγής λαβή ελλειπτικής διατοµής.
Στην λαβή σώζονται δύο εµπιέσεις δακτύλων.
Παράλληλα: Riley 1979, 326-327, ν. 800, εικ. 119 (παρόµοιο προφίλ χείλους), Bailey 1993, 244,
ν. 170, εικ. 16 (διαφοροποίηση στην λαβή ), Hayes 2001, ν. 28, εικ. 17 (διαφοροποίηση στην λαβή ),
Λυκούδη 2013, 27, ν. 91-92, εικ. 26, 55 (διαφοροποίηση στην λαβή), Likoudi (2018, ν. 91, εικ. 61)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Βάσει στρώµατος και παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 103
Εικ. 24
Aρ. Ευρετηρίου: B.3/8.6.29
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,1εκ., Διάµ. Σώµ.: 6,7εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ., Διαστ. Λαβ.:
1,7εκ.x1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red και 2.5Υ 4/1dark gray. Η επιφάνεια: 7.5YR 6/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σώµα µε κοίλο τοίχωµα και
περιχείλωµα που νεύει προς τα πάνω. Αρχικά κατασκευασµένο µε απλό στρογγυλεµένο χείλος, το
οποίο στην συνέχεια διευρύνθηκε µε επίθετο τµήµα πηλού , αποκτώντας δ ιαφορετικό προφίλ.
Συµπαγής κατακόρυφη λαβή, ελλειπτικής διατοµής, η οποία φέρει εµπιέσεις δακτύλων.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους Pickersgill και Roberts 2003, 569-570, ν. 66, εικ. 10
(διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του σώµατος και της λαβής)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ. (Βάσει στρώµατος)
Αρ. Καταλόγου: 104
Εικ. 25
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.31.5
Σχήµα: Πώµα Αµφορέα
Xρήση: Σφράγιση Αµφορέα.
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Σώµ.: 8εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ., Διαστ. Λαβ.: 1,9εκ.x1,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/1 dark reddish gray - 5YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: Μαυρισµένη από
την καύση.
Πηλός: Σκληρός µέτρια τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και σκούρα καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα και χείλος µε κωνική απόληξη, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Συµπαγής κατακόρυφη λαβή, η
οποία φέρει εµπιέσεις δακτύλων. Όλη η επιφάνεια µαυρισµένη από καύση.
Παράλληλα: Riley 1979, 326-327, ν. 798, εικ. 119 (όµοιο προφίλ χείλους, διαφοροποίηση στην
ανάπτυξη του σώµατος και της λαβής)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Βάσει στρώµατος)
Αρ. Καταλόγου: 105
Πιν. 1
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.2.28
Σχήµα: Πώµα – Αποστρογγυλεµµένο όστρακο.
Xρήση: Σφράγιση Αγγείων.
Διαστάσεις: Διάµ. Σώµ.: 3,7x 4,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: Στην άνω όψη 10YR 8/3 very pale brown. Στην κάτω 5YR 7/6 reddish yellow και ερυθρό
επίχρισµα (2.5YR 6/8 light red).
Πηλός: Mέτρια σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Αποστρογγυλεµένο όστρακο, πιθανώς από αγγείο που σχετίζεται µε την επιτραπέζια
κεραµική. Αντικείµενο ελλειπτικής διατοµής µε καµπύλο τοίχωµα στη µία όψη. Σε δεύτερη χρήση ως
πώµα.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: -

Οικιακός Εξοπλισµός
Εστίες
Αρ. Καταλόγου: 106
Εικ. 25
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.10.4
Σχήµα: Κυλινδρική Εστία (Barrel stove) ;
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 9,8εκ., Διάµ. Βάσ.: 29εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5Υ 5/2 olive gray - 5/3 olive και Gley 2 5/5BG greenish gray (όχι απόλυτη
ταύτιση). Η επιφάνεια: εξ.: 5Y 7/3 pale yellow και 5Y 5/2 olive gray, ες.: 5Y 4/1 dark gray ή Gley 1
4/10Y dark greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν) καστανέρυθρα και
πορτοκαλί µικρού και µέσου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Άφθονα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Περιγραφή: Τρία ό στρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα σώµατος και βάσης. Ενιαίο
περίγραµµα. Σώµα µε κα µπυλόκοιρτο περίγραµµα, το οποίο απολήγει σε προεξέχον χείλος. Ίχνη
υάλωσης στο εσωτερικό, πιθανώς από τις υψηλές θερµοκρασίες.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 222, 336, ν. 840, εικ. 97, πιν. 90 ( Barrel stove / context: 300-210 π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. π.Χ µε ανάµεικτο υλικό από τον 2ο αι. π.Χ
έως τον 2ο αι. µ.Χ).

Τελετουργικά αγγεία
Θυµιατήρια
Αρ. Καταλόγου: 107
Εικ. 25
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.12.32.β
Σχήµα: Θυµιατήριο ;
Xρήση: Tελετουργικό αγγείο.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,1εκ., Διάµ. Βάσ.: 10εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Σώµ.:
0,4-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3/N very dark gray - 4/N dark gray. Η επιφάνεια: 5Y 6/2 light olive gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα, το οποίο απολήγει σε έξω
νεύον χείλος µε στρογγυλεµένο περιχείλωµα και επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ αλλά χωρίς την διακόσµηση στο παράδειγµα της Κορίνθου Corinth
XII, 131, ν. 893, πίν. 66 (250 π.Χ) και Agora XXIX, 210-212, 382-381, ν. 1438 - 1441, εικ. 86, πίν. 109
(4ος – 3ος αι. π.Χ / όλα ακόσµητα)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό από τον 2ο
αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 108
Εικ. 25
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.1.3
Σχήµα: Θυµιατήριο
Xρήση: Τελετουργικό αγγείο.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. ; / σώζεται το 8,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: ες.: 2.5YR 6/8 light red, εξ.: 5ΥR 6/8 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
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Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Θυµιατήριο µε έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής
και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στο χείλος, στην εξωτερική κάτω όψη, διακοσµητικές ε µπιέσεις
ελλειπτικής διατοµής (pie-crust decoration). Στο εσωτερικό αβαθής στεφάνη για τη υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 66-67, ν. 145, εικ. 14 (πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων και περισσοτέρων συνευρηµάτων στο στρώµα
εντοπισµού του)
Αρ. Καταλόγου: 109
Πιν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΙV.1.3
Σχήµα: Θυµιατήριο ;
Xρήση: Τελετουργικό αγγείο.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διάµ. Βάσ.: 12-13εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: Gley 1 7/10Y light greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και λιγότερα καστανά – σκούρα,
καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Χαµηλό πόδι µε βαθµιδωτό περιχείλωµα και κοίλο τοίχωµα στην
εσωτερική όψη, το οποίο διαχωρίζεται από το κατακόρυφο στέλεχος της βάσης µε αβαθή κοιλότητα.
Πιθανώς εγχάραξη στην επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 66-67, ν. 145, εικ. 15 (όχι απόλυτη ταύτιση, πλησιέστερο παράλληλο)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ. (βάσει παραλλήλων και περισσοτέρων συνευρηµάτων στο στρώµα
εντοπισµού του)

Μαγειρικά σκεύη
Χύτρες
Αρ. Καταλόγου: 110
Εικ. 26
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.12
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 19%, Πάχ. Σώµ.: 0,7-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red - 6/8 light red µε 2.5ΥR
4/4 reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χύτρα µε σφαιρικό σώµα και χείλος λοξότµητο στην
εσωτερική όψη, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα έξω. Εσωτερικά στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη
για την υποδοχή πώµατος. Αυλάκωση στο ύψος του ώµου. Εσωτερικά στο κατώτερο τµήµα
µαυρισµένο από την καύση.
Παράλληλα: Slane 1986, 281, ν. 20, εικ.6 (πρώιµος 1ος αι. µ.Χ), Grigoropoulos (2018, ν. 86, εικ. 28),
James (2018, ν. 56, εικ. 7)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων και συνευρηµάτων)
Αρ. Καταλόγου: 111
Εικ. 26
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/8.1.13
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.:17εκ. / σώζεται το 20%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5YR 6/6 reddish yellow µε
καστανέρυθρη απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
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Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χύτρα µε σφαιρικό σώµα και κάθετο χείλος, λοξότµητο
εσωτερικά και καµπύλο στην εξωτερική όψη. Εσωτερικά αµυδρή στεφάνη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3,122, ν. 651, πίν. 27, 61(ύστερος 2ος – 1ος αι. π .Χ),
Corinth XVIII.2, 81-82, ν. 173, εικ. 18, Agora XXXIII, 175, 308, ν. 606, εικ. 77, πίν. 65 (Χύτρα τύπος 7
/ 100 – 50 π.Χ), James (2018, ν. 54, εικ. 6)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 112
Εικ. 26
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/10.2.12
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και Gley 1 4/N Dark gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray
µε 2.5YR 5/6 red απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Πολύχρωµη µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χύτρα µε χείλος που τείνει π ρος τα έξω, λοξότµητο στην
εσωτερική του όψη και σφαιρικό σώµα. Εσωτερικά προεξέχουσα στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη
για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: James (2018, ν. 53, εικ. 6)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 113
Εικ. 26
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.14
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος µε περιχείλωµα τριγωνικής διατοµής,
λοξότµητο στην εσωτερική όψη και σφαιρικό σώµα. Στο εσωτερικό στεφάνη µε κωνική απόληξη για
την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (2018, ν. 55- 56, εικ. 24)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου και συνευρηµάτων)
Αρ. Καταλόγου: 114
Εικ. 26
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.3.7
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 6,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 17εκ. / σώζεται το 13,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/6 yellowish red και 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος τριγωνικής διατοµής, λοξότµητο στην εσωτερική
του όψη και σφαιρικό σώµα. Αυλάκωση στο υψος του ώµου. Αβαθής στεφάνη στο εσωτερικό για την
υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth XVIII.2, 75, 81-82, ν. 172, εικ. 18 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι.
µ.Χ).
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 115
Εικ. 27
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.32 και B.2/10.3.62
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 6εκ. / σώζεται το 31%, Ύψ. Λαβ.: 4εκ, Πλ. Λαβ.: 1,3εκ.,
Πάχ. Λαβ.: 0,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown - 4/6 red και 5YR 5/6 yellowish red. H επιφάνεια:
2.5YR 6/6 light red - 5YR 6/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη
λαβή από χύτρα µικρού µεγέθους. Κάθετο χείλος τριγωνικής διατοµής, λοξότµητο στο εσωτερικό και
σφαιρικό σώµα. Κάθετη ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στο ανώτερο εξωτερικό τµήµα του χείλους
και καταλήγει στο σώµα. Μαυρισµένο σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση στην λαβή και την στεφάνη Corinth VII.3, 122-123,
ν. 656, πίν. 27, 61(ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ). Επίσης µε διαφοροποιήση στην λαβή Corinth XVIII.2, 75,
81-82, ν.172, εικ. 18 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ), Grigoropoulos (2018, ν. 230, εικ. 38).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 116
Εικ. 27
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/8.1.45
Σχήµα: Μαγειρικό σκεύος / Χύτρα ;
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 6εκ. ; / σώζεται το 15%, Πάχ. Σώµ.: 0,2εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 2.5YR 5/8 red µε 2.5YR 5/6 red και γκρι απόχρωση, επίκτητη
από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Σφαιρικό σώµα, το οποίο καταλήγει σε έξω
νεύον χείλος µε κωνική απόληξη. Ακέραιη ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του
χείλους και καταλήγει στο σώµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος Williams και Zervos 1982,
131, ν. 50, πίν. πίν. 42 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ), Corinth XVIII.2, 81, ν. 171, εικ. 18, πίν. 10
(1ος αι. µ.Χ) και Hayes 2003, 467, ν. 101, εικ. 11 (context µε υλικό από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ έως τα
µέσα του 1ου αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων από την Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 117
Εικ. 27
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.39
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 14εκ. ; / σώζεται το 9-10%
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 3/1 dark reddish gray. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N dark gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Άφθονα λευκά, κίτρινα, γκρι και λιγότερα πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Bραχύ έξω νεύον χείλος, τριγωνικής διατοµής, το
οποίο νεύει προς τα πάνω, κάθετη λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο χείλος και
αναπτύσσεται κατακόρυφα προς το σώµα και άνω τµήµα σώµατος µε ευθύγραµµο τοίχωµα,
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των χυτρών τύπου 1 από το Agora XXXIII, 167-168, ν.
555-573, εικ. 71-72, πίν. 61-62.
Χρονολόγηση: Μέση – ύστερη ελληνιστική περίοδος
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Αρ. Καταλόγου: 118
Εικ. 27
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.15 και Α.3/8.4.5
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ., / σώζεται το 18%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/3 reddish brown και 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red µε
10YR 4/1-2.5Y 4/1 dark gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Χύτρα µε
σφαιρικό σώµα και έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη, επίπεδο στην εσωτερική όψη.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 167-169, 303, ν. 557, εικ. 71, πίν. 61 (Χύτρα τύπος 1 / 325-275 π .Χ),
James (2018, ν. 57, εικ. 7).
Χρονολόγηση: Μέση – ύστερη ελληνιστική περίοδος ; (στρώµα που χρονολογείται στον 2ο αι. µ.Χ µε
ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 119
Εικ. 27
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.26
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.:20εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας Gley 1 4/N very dark gray. Η επιφάνεια 2.5Y 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανά – καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Χύτρα µε ευρύ έξω νεύον χείλος, ελαφρώς καµπύλο
στην άνω όψη, το οποίο νεύει προς τα πάνω και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (2018, ν. 62, εικ. 25)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 120
Εικ. 28
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/6.4.1
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 25%, Πλ. Χείλ.: 1,4εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/3 reddish brown και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2
4/10BG dark greenish gary. Στο χείλος Gley 1 5/10GY greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Βραχύ έξω νεύον χείλος µε ελαφρώς κοίλο περίγραµµα
στην άνω όψη και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους και σώµατος µε Agora XXXIII, 309, ν. 611, εικ. 77, πίν. 65
(225-160 π.Χ) και Corinth XVIII.2, 85, ν. 182, εικ. 20, πίν. 11 (β′ µισό 3ου αι. µ.Χ), Gebhard, Hemans
και Hayes 1998, 453, ν. 49, εικ. 17 (2ος – πρώιµος 3ος αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
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Αρ. Καταλόγου: 121
Εικ. 28
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.11.5
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 4/1 dark gray και 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red - 6/6 light red
µε Gley 1 4/N very dark gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Άφθονα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε παχιά στρογγυλεµένη απόληξη
(outward thickened) και σφαιρικό σώµα. Αβαθής αυλάκωση εξωτερικά, στην µετάβαση από τον ώµο
στο χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Hayes 2003, 481-482, ν. 201, εικ. 19 (3ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από τον 2ο αι. π.Χ
έως τον 2ο αι. µ.Χ).
Αρ. Καταλόγου: 122
Εικ. 28
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.58
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 10%, Πλ. Χείλ.: 2,3εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και 2.5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red
και 5ΥR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανά και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Έξω νεύον χείλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα
κάτω. Κοίλο τοίχωµα στην άνω όψη. Κάθετη λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο χείλος
και αναπτύσσεται προς το σώµα.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 85, ν.182, εικ. 20, πιν. 11 (β′ µισό 3ου αι. µ.Χ), Tzavella (2018, ν. 5, εικ.
133)
Χρονολόγηση: 1ος – 3ος αι. µ.Χ. (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 123
Εικ. 28
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/1.1.20
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη παχιά απόληξη και
σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth XVIII.2, 85, ν. 182, εικ. 20, πιν. 11 (β′ µισό 3ου αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: 1ος – 3ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ ή αργότερα µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 124
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/5.3.16
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 9εκ. / σώζεται το 18%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.

Εικ. 29
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Munsell: O πυρήνας: 5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red µε γκρι απόχρωση επίκτητη
από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιος τύπος µε Corinth XVIII.2, 83, ν. 177, εικ. 19, πίν. 10.
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική της
ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 125
Εικ. 29
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.5.21
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 4/6 red. Η επιφάνεια: 10R 5/6-5/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε µελανά στίγµατα. Κορινθιακός (cooking fabric).
Εγκλείσµατα: Άφθονα λευκά, κίτρινα, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα έξω, µε
στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιος τύπος µε Corinth XVIII2, 83, ν. 177, εικ. 19, πίν. 10
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων / πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 126
Εικ. 29
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.21.3
Σχήµα: Χύτρα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 7,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 11,5εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.:
0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 3/1-10YR 3/1 very dark gray και 5YR 4/3 reddish brown. Η επιφάνεια:
Gley 1 3/N very dark gray και εσωτερικά 2.5Y 4/1 dark gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Άφθονα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κατακόρυφο χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα
µε καµπύλο τοίχωµα. Τροπίδωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Στο εσωτερικό ίχνη του
κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 83, ν. 177, 179, εικ. 19, πίν. 10, Abadie Reynal 2007, 210-211, ν. 358.1,
πίν. 55 (µέσα 1ου – 3ος αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από τον 2ο αι. π.Χ έως
τον 2ο αι. µ.Χ).
Λοπάδες
Αρ. Καταλόγου: 127
Εικ. 29
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.3.25
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,9εκ., Διάµ. Χείλ.:18εκ. (;) / σώζεται το 4,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 10R 5/6-4/6 red.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς - λείος.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
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Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος και στο εσωτερικό
στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη που τείνει προς τα έξω. Ίχνη καύσης σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Αντίστοιχη των λοπάδων τύπου 1 από το Agora XXXIII, 179-180, 311, ν. 636-638, εικ.
82, πίν. 67, Corinth VII.6, 81, 96, ν. III-14-15, εικ. 12 (Λοπάδες τύπος I), Αnderson Stojanović 1993,
274, ν. 14, εικ. 4.
Χρονολόγηση: Ύστερος 4ος – πρώιµος 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 128
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.2.16
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Σώµ.:
0,3-0,4 εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/4 reddsih brown - 4/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5/8 red µε
2.5YR 5/4 reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο. Ίχνη καύσης εξωτερικά, σε όλη την
σωζόµενη επιφάνεια.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Πολλή - άφθονη πολύχρωµη µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη, λοξότµητη στην
εξωτερική όψη και σώµα µε γωνιώδες περίγραµµα. Στο εσωτερικό βαθιά στεφάνη µε κωνική απόληξη
για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.3, 124, ν. 666, πίν. 29, Agora XXXIII, 179-180, 311, ν.
638, εικ. 82, πίν. 67 ( Λοπάδα τύπος 1 / 300-210 π.Χ), Corinth VII.6, 81, 96 ν. ΙΙΙ-13, εικ. 12 (Λοπάδα
τύπος I / πλησιέστερο παράλληλο), Λυκούδη 2013, 14, ν. 45, εικ. 12, 45, Likoudi (2018, ν. 39, εικ. 56),
James (2018, ν. 58, εικ. 8)
Χρονολόγηση: Ύστερος 4ος – πρώιµος 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 129
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.10
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N dark gray µε 2.5YR 4/4
reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Άφθονα λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε τετραγωνισµένη απόληξη και
καµπυλόκυρτο περίγραµµα στην εξωτερική όψη και άνω τµήµα σώµατος µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στο
εσωτερικό στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Δεν εντοπίστηκε ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Λυκούδη 2013, ν. 43,
εικ. 11, 45 (αρχές 3ου αι. π.Χ), Likoudi (2018, ν. 38, εικ. 56)
Χρονολόγηση: 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 130
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/11.2.56
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 3/2 dusky red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5/8 red µε γκρι
απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τµήµα χείλους, άνω σώµατος και λαβής. Έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη, σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα και οριζόντια κυλινδρική λαβή, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του χείλους
και αναπτύσσεται πάνω από το ανώτερο τµήµα του. Στο εσωτερικό προεξέχουσα στεφάνη για την
υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους µε James (2018, ν. 63, εικ. 9)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 131
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.3.6
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Διάµ. Στεφ.: 15εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3/N very dark gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης. Ενιαίο περίγραµµα σώµατος και βάσης µε
ευθύγραµµο τοίχωµα και έξω νεύον χείλος. Εσωτερικά ευρεία προεξέχουσα στεφάνη µε
στρογγυλεµένη απόληξη για την υποδοχή πώµατος. Εξωτερικά αδρή διαφοροποίηση µεταξύ σώµατος
και χείλους.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ αναφορικά µε την ανάπτυξη του σώµατος σε σχέση µε το χείλος,
Corinth VII.3, 124-125, ν. 670, πίν. 29, 62 (Λοπάδα τύπος I) και Agora XXXIII, 180-182, 312, ν. 645,
εικ. 82 (Λοπάδα τύπος 3 / 300-210 π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 132
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.21
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 4,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5ΥR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης. Έξω νεύον χείλος µε
τετραγωνισµένη απόληξη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στο εσωτερικό αβαθής στεφάνη µε
στρογγυλεµένη απόληξη για την υποδοχή πώµατος. Αµυδρή τροπίδωση στην εξωτερική όψη, στην
µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Ίχνη καύσης στην εξωτερική όψη.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 124-125, ν. 670, πίν. 29, 62 (Λοπάδα τύπος II), James (2018, ν. 62, εικ. 8)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 133
Εικ. 30
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.1.26
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red και 2.5ΥR 4/1 dark reddish gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/ 6 light
red µε γκρι απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος τετράγωνης διατοµής και άνω τµήµα
σώµατος µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη, στο ύψος του ώµου.
Εσωτερικά χωρίς ευδιάκριτη στεφάνη.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Agora XXXIII, 186, 315, ν. 674, εικ. 85 (110 π.Χ – 20 µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίδος (βάση παραλληλου).
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Αρ. Καταλόγου: 134
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.1.6
Σχήµα: Λοπάδα ;
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ (;) / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/6 light
red µε γκρι απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Χ είλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα εξώ µε
στρογγυλεµένη απόληξη στην εσωτερική όψη, σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και λαβή ελλειπτικής
διατοµής, η οποία εκφύεται στο σώµα και καταλήγει στο χείλος. Τροπίδωση εξωτερικά, στην
µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Στο εσωτερικό στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη για την
υποδοχή πώµατος. Ίχνη καύσης στο κατώτερο τµήµα εξωτερικά.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 123, ν. 658, πίν. 28, 61 (χύτρα), Corinth VII.6, C-1933-978, εικ. 54
Χρονολόγηση: Μέση – ύστερη ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου και περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 135
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.3.8
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,8εκ., Διάµ. Χείλ.:µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος τριγωνικής διατοµής, λοξότµητο στην εσωτερική
όψη, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα έξω. Κατακόρυφο σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Έντονη
τροπίδωση στην εξωτερική όψη, στην µετάβαση από το χείλος στο σώµα. Στο εσωτερικό αβαθής
στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη για την υποδοχή πώµατος. Ίχνη καύσης εξωτερικά στο κατώτερο
τµήµα.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Μέση – ύστερη ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου και περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 136
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.46
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 22εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: Gley 2 5/10G greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Έξω νεύον χείλος µε απόληξη τετράγωνης διατοµής,
σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και οριζόντια λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στο σώµα
κάτω από το χείλος και αναπτύσσεται στη εξωτερική όψη του. Στο εσωτερικό αυλάκωση για την
υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 183, 314, ν. 665, εικ. 84, πίν. 69 (Λοπάδα τύπος 4 / 175-150 π.Χ),
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 137
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.11
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 11%, Διάµ. Στεφ.: 10εκ., Πάχ. Σώµ.:
0,4-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6-5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε τετραγωνισµένη απόληξη και κάθετο
σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στο εσωτερικό στεφάνη µε στρογγυλεµένη απόληξη για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Εµπίτει στην γενική κατηγορία των λοπάδων τύπου 4-5 από το Agora XXXIII. Παρόµοιο
προφίλ µε Agora XXXIII, 183, 314, ν. 665, εικ. 84, πίν. 69 (Λοπάδα τύπος 4 / 175-150 π.Χ) και 183186, 315, ν. 670, εικ. 85, πίν. (Λοπάδα τύπος 5 / 150-100 π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 138
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/8.1.11
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη. Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 3/1 very dark gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5YR 6/8 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Ελαφρώς έξω νεύον χείλος µε περιχείλωµα κωνικής
διατοµής, οριζόντια κυλινδρική λαβή, η οποία εκφύεται στον ώµο και αναπτύσσεται στην εξωτερική
όψη του χείλους. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Τροπίδωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Εσωτερικά αβαθής στεφάνη µε κωνική απόληξη για την υποδοχή πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (2018, ν. 2, εικ. 132)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π .Χ – 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της
ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου και περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ)
Αρ. Καταλόγου: 139
Εικ. 31
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.46.στ.
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.:25εκ ; / σώζεται το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/6 red και 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5R 6/8 light red µε γκρι απόχρωση και
στις δύο όψεις του χείλους, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος µε στρογγυλεµένο περιχείλωµα, το οποίο
νεύει ελαφρώς προς τα µέσα και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Εσωτερικά αβαθής στεφάνη µε
κωνική απόληξη ; για την υποδοχή πώµατος. Αβαθής αυλάκωση και στην εξωτερική όψη, στην
µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Grigoropoulos (2018, ν. 87, εικ. 28), Tzavella (2018, ν. 1, εικ. 32)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει του πρώτου παραλλήλου).

292
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

Αρ. Καταλόγου: 140
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.1.22
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1
4/10GY dark greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Ελαφρώς έξω νεύον χείλος, βραχύ µε στρογγυλεµένη
απόληξη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στο εσωτερικό στεφάνη για την υποδοχή πώµατος και
ίχνη από τον κεραµικό τροχό.
Παράλληλα: Thomson 1934, 420, E 145, ν. 106, 121, Agora XXXIII, 191, 317, ν. 690, εικ. 87, πίν. 71
(Ταψί τύπος 4, 150-110 π.Χ), Corinth XVIII.2, 80-81, ν. 170, εικ. 17
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 141
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.57
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/4 reddish brown και 2.5Y 5/1
gray - 5/2 grayish brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε απόληξη τριγωνικής διατοµής και άνω
τµήµα σώµατος µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Εσωτερικά στεφάνη µε κωνική απόληξη για την υποδοχή
πώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Slane 1986, 293-294, ν. 100, εικ. 16.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 142
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.3.12
Σχήµα: Λοπάδα
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 5,5εκ. / σώζεται το 15 %
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και άνω σώµατος. Έξω νεύον χείλος, σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα και κάθετη ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του χείλους.
Παράλληλα: Αντίστοιχο προφίλ χείλους µε διαφοροποίηση στην λαβή Tzavella (2018, ν. 3, εικ. 132)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (βάσει παραλλήλου)
Ταψιά
Αρ. Καταλόγου: 143
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: Α.IV.1.45
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 13%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF ;
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Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης µε ενιαίο περίγραµµα. Ελαφρώς έσω
νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω όψη, κάθετο σώµα µε καµπύλο περίγραµµα και βάση µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα. Ίχνη καύσης στην επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος Corinth VII.3, 128, ν. 686, πίν.
32, 30, Λυκούδη 2013, 16, ν. 51, εικ. 15, 47, Likoudi (2018, ν. 43, εικ. 57), James (2018, ν. 67, εικ. 9).
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου από την James και στρώµατος).
Αρ. Καταλόγου: 144
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.11
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.:21εκ. / σώζεται το 5,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 4/3 reddish brown και 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια 2.5YR 6/8 light
red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης µε ενιαίο περίγραµµα. Έσω νεύον
χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη, σώµα και βάση µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 128, ν. 686, πίν. 30, Λυκούδη 2013, 16, ν. 51, εικ.
15, 47, Likoudi (2018, ν. 43, εικ. 57), James (2018, ν. 67, εικ. 9).
Χρονολόγηση: Πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου από την James).
Αρ. Καταλόγου: 145
Εικ. 32
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.25.4
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/1 reddish black και 5YR 4/3-4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR
6/8 light red - 2.5YR 5/8 red.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη
απόληξη και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Στην εξωτερική όψη µαυρισµένο από την καύση.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 128-129, ν. 687, πίν. 30, 62, James (2018, ν. 69, εικ. 10).
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων και στρώµατος)
Αρ. Καταλόγου: 146
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3II/11.1.18
Σχήµα: Ταψί (Scored baking pan)
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Διάστ.: 4,8 x 4,3εκ., Πάχ. Πυθµένα: 1,3 x 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red. Στην άνω όψη 5YR 4/1 dark
gray - 4/2 dark reddish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα πυθµένα. Επίπεδη βάση και πυθµένας µε βαθιές αυλακώσεις. Σώζει τέσσερεις
σειρές. Ίχνη καύσης στην άνω όψη.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος (στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε αρκετό
υλικό του 1ου αι. π.Χ – 1ου αι. µ.Χ)
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Aποµιµήσεις ″Pompeian Red″ Ware
Αρ. Καταλόγου: 147
Εικ. 33
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.2.27
Σχήµα: Ταψί / Τηγάνι
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 23εκ., / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 3/4 dark reddish brown. Η επιφάνεια: 10R 5/6-2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κάθετο χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη (outward
thickened) και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Μαυρισµένο σε όλη την επιφάνεια από την καύση. Στην
εσωτερική όψη και στο χείλος διακρίνεται ερυθρή βαφή (10R 3/4 dusky red).
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora XXXII, 119-121, 289, ν. 1817-1819, εικ. 56, Grigoropoulos
(2018, ν. 52, εικ. 24), Tzavella (2018, ν. 1, εικ. 134).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 148
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.2.10
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 22εκ. / σώζεται το 5-6%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος, καµπύλο στην άνω όψη, µε
τριγωνικής διατοµής και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Αµυδρές νευρώσεις στην εξωτερική
σώµατος (ribbing). Ερυθρό επίχρισµα (10R 5/6 red) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Hayes 1973, 458-459, ν. 171, πίν. 88, Slane 1980, 153-154, 170, ν. 75, εικ. 5
Χρονολόγηση: α′ µισό 1ου αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).

Εικ. 33

µεγάλου
απόληξη
όψη του

Αρ. Καταλόγου: 149
Εικ. 33
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.5.12
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 6εκ., Διάµ. Χείλ.: 22εκ., / σώζεται το 18%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5ΥR 6/8 light red - 5/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα /Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης. Κάθετο χείλος, λοξότµητο στην
εσωτερική όψη, σώµα µε καµπύλο περίγραµµα και βάση µε κοίλο τοίχωµα στο µέσον της. Στην
εξωτερική όψη του χείλους τρεις αβαθείς αυλακώσεις. Απολεπισµένο ερυθρό (10R 4/6 red) επίχρισµα
και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Agora V, 93, ν. Μ100, πίν. 72, Αgora XXXII, 119-121, 289, ν. 1822, εικ. 56, Hayes 1973,
458-459, ν. 172, πίν. 88.
Χρονολόγηση: 1ος ή 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων / πάσα µε περισσότερα ευρήµατα του 1ου αι. π.Χ και 1ου αι. µ.Χ).
6Αρ. Καταλόγου: 150
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.1.20
Σχήµα: Ταψί
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 21εκ. / σώζεται το 3,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red. Η επιφάνεια:2.5ΥR 5/6 red.

Εικ. 33
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Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Μεγάλου, µέσου και µικρού διαµετρήµατος, ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Καµπύλο τοίχωµα σώµατος, το οποίο τείνει προς τα έσω και
καταλήγει σε χείλος µε ελαφρώς κωνική απόληξη. Ίχνη απολεπισµένης ερυθρής βαφής στο εσωτερικό.
Μαυρισµένο από την καύση και στις δύο κάτω όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Dyson 1976, 145-146, LS-40, εικ. 58 (ύστερος 1ος – 2ος αι. µ.Χ),
Corinth XVIII.2, 72-73, 77-78, ν. 160, εικ. 16.
Χρονολόγηση: 1ος ή 2ος αι. µ.Χ
Τηγάνια
Αρ. Καταλόγου: 151
Εικ. 33
Aρ. Ευρετηρίου: A.1/1.1.4
Σχήµα: Τηγάνι ;
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης µε ενιαίο περίγραµµα. Ελαφρώς έσω
νεύον χείλος µε κωνική απόληξη, σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και βάση µε ευθύγραµµο.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε
ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 152
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.16
Σχήµα: Τηγάνι
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,8 εκ., Διάµ. Χείλ.: 23εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.,
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια 10YR 3/1 very dark gray.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, κα στανά - σκούρα καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Ελαφρώς έσω νεύον
χείλος µε κωνική απόληξη, σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και βάση µε ευθύγραµµο. Η επιφάνεια και στις
δύο όψεις µαυρισµένη από την καύση.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 131-132, ν. 700, πίν. 32, 62.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει της χρονολόγησης των
περισσότερων µαγειρικών σκευών στο στρώµα εντοπισµού του. Στρώµα 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο
υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου)
Αρ. Καταλόγου: 153
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/5.3.17 και Α.2/5.3.18
Σχήµα: Τηγάνι
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 4/2 dark reddish gray. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/4 reddish brown µε Gley 1
4/N dark gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Έσω νεύον χείλος µε
στρογγυλεµένη απόληξη, σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και επίπεδη βάση.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χωρίς ακριβή ταύτιση Cotinth VII.3, 131-132, ν. 700, πίν. 32, 62
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (βάσει της χρονολόγησης των
περισσότερων µαγειρικών σκευών στο στρώµα εντοπισµού του. Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου
µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου).
Πινάκια
Αρ. Καταλόγου: 154
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.2.31
Σχήµα: Πινάκιο ;
Xρήση: Προετοιµασία φαγητού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 6,5εκ. / σώζεται το 41%
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια του πυθµένα: Gley 1 2.5/N black. Η επιφάνεια του δακτυλίου και
της κάτω όψης του πυθµένα 2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και πυθµένα. Χαµηλός δακτύλιος, ο οποίος τείνει προς τα έξω, µε
λοξότµητη επιφάνεια έδρασης. Πυθµένας µε κοίλο τοίχωµα. Καύση στην άνω όψη.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενικότερη κατηγορία των πινακίων από πηλό για µαγειρικά σκεύη
(cooking fabric) από το Corinth VII.3, 135-137, 710-721, πίν. 32, 63.
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου.
Πώµατα
Αρ. Καταλόγου: 155
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/4.1.10
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 6εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται 6-7%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και περιχείλωµα κωνικής
διατοµής, το οποίο νεύει προς τα κάτω.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική
της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 156
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.67
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Λαβ.: 2,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5ΥR 5/8 και 5/6 red.
Πηλός: Mέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιη λαβή και τµήµα σώµατος. Κοµβιόσχηµη λαβή και σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ λαβής Corinth VII.3, 130, ν. 695, πίν. 31, 62
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (βάση παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 157
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.38
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Διάµ. Λαβ.: 3-3,5εκ. ; / σώζεται λιγότερο από το 3%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 4/6-5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/8-4/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα λαβής και σώµατος. Λαβή κυκλικής διατοµής µε κοίλο τοίχωµα στο µέσον της και
σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στην λαβή Corinth VII.3, 130-131, ν. 696,
πίν. 31, 62.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ή νωρίτερα (βάσει περισσότερων
µαγειρικών σκευών στο στρώµα εντοπισµού του).
Αρ. Καταλόγου: 158
Εικ. 34
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.37
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγειών
Διαστάσεις: Σωζ. Μήκ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 12%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/2 weak red και 2.5YR 5/6 και 5/8 red. H επιφάνεια: 2.5YR 6/6-6/8 light
red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Αρκετά λεπτότοιχο. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και
περιχείλωµα κωνικής διατοµής, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Νευρώσεις στην εξωτερική όψη του
σώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση Grigoropoulos (2018, ν. 167, εικ. 34).
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει µαγειρικών σκεύων στο
στρώµα εντοπισµού του).
Αρ. Καταλόγου: 159
Εικ. 35
Aρ. Ευρετηρίου: A.1/1.2.51
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,9εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια στην άνω όψη 2.5Y-5Y 5/1 gray. Στην κάτω όψη
2.5YR 6/8 light red - 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Καµπύλο σώµα µε στρογγυλεµένο περιχείλωµα, το οποίο νεύει προς τα
κάτω. Στην άνω όψη του σώµατος νευρώσεις µε υψηλό ανάγλυφο, οι οποίες διαµορφώνουν αβαθείς
αυλακώσεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση Grigoropoulos (2018, ν. 167, εικ. 34)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει των περισσοτέρων
µαγειρικών σκευών στο στρώµα εντοπισµού του).
Αρ. Καταλόγου: 160
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.18
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σωζ. Μήκ.: 4,6εκ., Διάµ. Χείλ.:20εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 4/1 dark gray.

Εικ. 35
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Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα σώµατος από πώµα. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και αποστρογγυλεµένο χείλος που
νεύει προς τα κάτω. Στην εξωτερική όψη του σώµατος νευρώσεις (ribbing)
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση Grigoropoulos (2018, ν. 167, εικ. 34)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει των περισσοτέρων
µαγειρικών σκευών στο στρώµα εντοπισµού του).
Αρ. Καταλόγου: 161
Εικ. 35
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.11
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σωζ. Μήκ.: 4,4εκ., Διαµ. Χείλ.: 21εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 2.5YR 5/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Tµήµα σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και απλό στρογγυλεµένο χείλος. Ίχνη
καύσης στην εξωτερική όψη του χείλους.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora XXXIII, 197-198, 321, ν. 733, εικ. 89, πίν. 69 (Πώµα τύπος 5
/ 150-100 π.Χ), Grigoropoulos (2018, ν. 18, εικ. 21).
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλληλων).
Αρ. Καταλόγου: 162
Εικ. 35
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.1.27
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Σωζ. Μήκ.: 5,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5ΥR 6/8 light red. Στο χείλος 7.5ΥR 5/1 gray 5/2 - 5/3 brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα σώµατος από πώµα. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και απλό στρογγυλεµένο
χείλος.
Παράλληλα: Agora XXXIII, 198, 321, ν. 733, εικ. 89, πίν. 69 (Πώµα τύπος 5 / 150-100 π .Χ),
Γρηγορόπουλος (2018, ν. 215, εικ. 37)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 163
Εικ. 35
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.2.6
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διαστ. Λαβ.: 1,3 x 1,6εκ., Διάµ. Σώµ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,50,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3-4/ N black - very dark gray. Η επιφάνεια: 7.5YR 5/4 brown και σε
κάποια σηµεία 5YR 5/6 yellowish red (εξωτερικά).
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραιη λαβή και σώµα. Ενιαίο περίγραµµα σώµατος και λαβής. Κατακόρυφη λαβή
ελλειπτικής διατοµής, η οποία φέρει δύο αµυδρές εµπιέσεις δακτύλων και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: -
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Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει των µαγειρικών σκευών στο
στρώµα εντοπισµού του).
Αρ. Καταλόγου: 164
Εικ. 36
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.22
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Διάµ. Χείλ.: 21εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 3/1 dark reddish gray. Η επιφάνεια: 2.5ΥR 6/8 light red - 5/8 red µε γκρι
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και βραχύ στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο
νεύει προς τα πάνω. Νευρώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους Riley 1979, 322, ν. 770, εικ. 119 (Πώµα τύπος 2),
Grigoropoulos (2018, ν. 117, εικ. 31)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα)
Αρ. Καταλόγου: 165
Εικόνα 36
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.23
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Διάµ. Χείλ.: 18εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο ν εύει
προς τα πάνω.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος Riley 1979, 322, ν. 770, εικ. 119
(Πώµα τύπος 2), Grigoropoulos (2018, ν. 117, εικ. 31)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα).
Αρ. Καταλόγου: 166
Εικ. 36
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.31
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
Διαστάσεις: Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 11%, Πλ. Χείλ.: 1,8εκ., Πάχ. Χείλ.: 0,6εκ., Πάχ. Σώµ.:
0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red και 5ΥR 6/8 reddish
yellow (στο χείλος).
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και χείλος τριγωνικής διατοµής, το οποίο
νεύει προς τα πάνω. Καµπύλο περίγραµµα στην επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Δύο
νευρώσεις περίπου στο µέσον του.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Riley 1979, 322, ν. 767, ειικ. 119 (Πώµα τύπος 2), Grigoropoulos
(2018, ν. 118, εικ. 31)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα).
Αρ. Καταλόγου: 167
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.2.29
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείων
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Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 17εκ. / σώζεται το 8,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2
5/5BG greenish gray µε 2.5Y 5/3 grayish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος τριγωνικής διατοµής,
η απόληξη του οποίου νεύει ελαφρώς προς τα πάνω.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους, χωρίς απόλυτη ταύτιση Riley 1979, 322, ν. 768, εικ. 119.
Χρονολόγηση: Ύ στερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος ; (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής
περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 168
Εικ. 36
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.40
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείου
Διαστάσεις: Διάµ. Χείλ.: 23εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,6-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 3/2 daysky red - 3/3 dark reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red και
2.5YR 5/4 reddish brown και 2.5YR 3/1 dark reddish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και βραχύ έξω νεύον χείλος, τριγωνικής
διατοµής. Νευρώσεις στην εξωτερική όψη του χείλους και ίχνη καύσης σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στο χείλος Grigoropoulos (2018, ν. 116, εικ.
31)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 169
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.63
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Σφράγιση αγγείου
Διαστάσεις: Διάµ. Χείλ.: 12εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 2.5YR 5/8 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος από πώµα. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα, το οποίο προοδευτικά προς το
χείλος αποκτά κοίλο περίγραµµα. Απλό στρογγυλεµένο χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ αλλά από διαφορετικό πηλό Riley 1979, ν. 789, εικ. 119 (/ Πώµα
τύπος 8 / 1ος αι. µ.Χ), Hayes 1971, ν. 49, εικ. 17 (1ος αι. π.Χ), 1983, 108, ν. 111-112, εικ. 9 (1ος αι. π.Χ
– 1ος αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
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ΛΕΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Αγγεία Πόσεως
Μόνωτα κύπελλα (One-handled cup)
Αρ. Καταλόγου: 170
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.2.22
Σχήµα: Μόνωτο Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/2 light gray - 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, πορτοκαλί, καστανά µικρού µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Λεπτή
πολύχρωµη µίκα ;
Διάκενα: Λίγα λεπτά µικρής διαµέτρου και ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και ελαφρώς έσω νεύον
χείλος µε κωνική απόληξη. Λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του
χείλους. Ίχνη απολεπισµένης µελανής βαφής και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora XXIX, 155-156, 329, ν. 862, εικ. 58 (325-300 π.Χ ;), Corinth
VII.6, 190-191, VI-60, VI-64, εικ. 39 (τύπος 1).
Χρονολόγηση: Πρώιµη ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Σκύφοι Αττικού Τύπου
Αρ. Καταλόγου: 171
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.70
Σχήµα: Σκύφος Αττικού τύπου ή Κοτύλη ;
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,5εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,25εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και καστανά ; µικρού µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Λίγα λεπτά, µικρής διαµέτρου και ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαβής και σώµατος. Κάθετο χείλος µε κωνική απόληξη και άνω σώµα µε
ευθύγραµµο τοίχωµα. Οριζόντια λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται κάτω από το χείλος.
Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Σκύφος Αττικού τύπου: Corinth VII.3, 68-69, ν. 311, πίν. 13, 50, 51, Corinth VII.7 (2018,
80-82, 158, ν. 24, εικ. 3, πίν. 3 / context: 275-200 π.Χ µε υλικό της κλασικής και πρώιµης ελληνιστικής
περιόδου), Κοτύλη: James 2010, 54, 349, ν. 9, εικ. 1, πίν. 1, Corinth VII.7 (2018, 79-80, ν. 15, εικ. 2,
πίν. 2 / µέσα 4ου – πρώϊµος 3ος αι. π.Χ).
Χρονολόγηση: Μέσα 4ου – 3ο αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων και των δύο σχηµάτων).
Αρ. Καταλόγου: 172
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/8.1.36
Σχήµα: Αττικός Σκύφος
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 17εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red και 5ΥR 6/4 light reddsih brown - 7.5ΥR 6/4 light brown. Η
επιφάνεια: 2.5ΥR 7/6 light red - 5YR 7/6 reddish yellow και 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή στον πυρήνα. Αττικός.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι και καστανέρυθρα µικρού - µέσου µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά
και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Βραχύ στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο νεύει προς τα
έξω και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση µε Agora XXIX, 94, 258, ν. 153, εικ. 12, πίν.
14 (300 - 275 π.Χ)
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Χρονολόγηση: α′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ (βάσει πλησιέστερου παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 173
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/11.2.33
Σχήµα: Σκύφος Αττικού Τύπου
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Βάσ.: 8εκ. / σώζεται το 31%
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow µε 10YR 8/3
very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Σχεδόν καθόλου. Αραιά λευκά και γκρι µικρού µεγέθους, ηµικυκλικά. Λεπτή
ασηµίζουσα µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε καµπύλο τοίχωµα εξωτερικά και
ελαφρώς λοξότµητη επιφάνεια έδρασης. Πυθµένας µε κοίλο τοίχωµα. Μελανή απόλεπισµένη βαφή και
ερυθρό επίχρισµα ( 2.5ΥR 6/8 light red) σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Corinth VII.7 (2018, 80-82, 158, ν. 23, εικ. 3, πιν. 3 / πρώϊµος 3ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Κάνθαροι
Αρ. Καταλόγου: 174
Εικ. 37
Aρ. Ευρετηρίου: Β.Αφ.Αν.1.7
Σχήµα: Κάνθαρος (Με ενιαίο περίγραµµα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 7,5εκ. / σώζεται το 22%
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά.
Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Μικρά σφαιρικά (vesicles).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους, σώµατος και λαβής. Σφαιρικό σώµα και κάθετο χείλος µε κωνική
απόληξη. Τµήµα λεπτής κυλινδρικής λαβής, η οποία εκφύεται στο σώµα και απολήγει λίγο πιο κάτω
από το χείλος (thumbrest ;). Δύο αβαθείς αυλακώσεις στην εξωτερική όψη και απολεπισµένη µελανή
βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.3, 74-76, ν. 378-379, πίν. 15, 52, Corinth VII.7, 82-84,
160, ν. 42, εικ. 5, πίν. 5 (απόθεση: γ´τέταρτο 3ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: γ´τέταρτο 3ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 175
Εικ. 38
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/11.2.32
Σχήµα: Κάνθαρος (Με ενιαίο περίγραµµα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2εκ., Διάµ. Βάσ.: 6-6,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, σκούρα και πορτοκαλί µικρού µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά.
Διάκενα: Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιη βάση και τµήµα σώµατος. Βαθµιδωτό πόδι µε έξω νεύον περιχείλωµα
και ελαφρώς κα µπύλο τοίχωµα. Επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα.
Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: James 2010, 62, 354, ν. 24, εικ. 4, πίν. 3, Corinth VII.7, 82-84, 159, ν. 35, εικ. 5, πίν. 4
( απόθεση β′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: β′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 176
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/9.2.38
Σχήµα: Κάνθαρος (Με ενιαίο περίγραµµα ;)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Βάσ.: 3,5-4εκ., / σώζεται το 40%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.

Εικ. 38
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Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 8/4 pink και 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale
brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Βαθµιδωτό πόδι µε στρογγυλεµένο, έξω νεύον
περιχείλωµα και λοξότµητη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη µελανή
βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James 2010, 62, 356, ν. 32, εικ. 5, πίν. 4, Corinth VII.7, 82-84, 160, ν.
45, εικ. 6, πίν. 5 (απόθεση: ύστερος 3ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 177
Εικ. 38
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/4.5.18
Σχήµα: Κάνθαρος (Με γωνιώδες περίγραµµα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 12εκ. / σώζεται το 10%
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 8/4 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Aρκετά λευκά, γκρι και καστανά µικρού - µέσου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και
λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κάθετο χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε
ευθύγραµµο τοίχωµα. Δύο αυλακώσεις στην εξωτερική όψη του σώµατος. Απολεπισµένη
καστανέρυθρη (2.5YR 4/4) - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Corinth VII.3, 83-84, ν. 463, πίν. 16, 53, Corinth VII.7, 86-87, 166,
ν. 84, εικ. 14, πίν. 11 (α´ τέταρτο 2ου αι. π.Χ), James 2010, 313, ν. 53, εικ. 10, πίν. 7.
Χρονολόγηση: α´τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 178
Εικ. 38
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.71
Σχήµα: Κάνθαρος (Με γωνιώδες περίγραµµα ;)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 9εκ. / σώζεται το 7-8%
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί και καστανά – καστανέρυθρα µικρού και µέσου
µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και λαβής. Ενιαίο περίγραµµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος µε
στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Κάθετη λαβή µε οριζόντιο επίθεµα
τετράγωνης διατοµής (thumbrest), η οποία εκφύεται κάτω από το χείλος. Απολεπισµένη µελανή βαφή
σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Αρκετά αποσπασµατικό όστρακο. Εµπίπτει στην γενική κατηγορία κανθάρων µε
γωνιώδες περίγραµµα Corinth VII.3, 83-84, ν. 460-463, πίν. 16, 53, Corinth VII.7, 86-87, 165-167, ν.
77-92, εικ. 13-15, πίν. 10-11.
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική περίοδος (τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ – πρώτο µισό 2ου αι. π.Χ /
Χρονικό πλαίσιο παραγωγής του σχήµατος στην Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 179
Εικ. 38
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/8.1.28
Σχήµα: Κάνθαρος (Με γωνιώδες περίγραµµα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,4εκ., Διάµ. Βάσ.: εξ.: 4,1εκ, εσ: 3.2εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 2.5Y 8/3-8/4 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους, ηµ ικυκλικά - γωνιώδη.
Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλό βαθµιδωτό πόδι µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης
και κάτω τµήµα σώµατος µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Μελανή στιλπνή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης Corinth VII.7, 86-87, 166, ν. 86, εικ. 14, πίν. 11 (188-170 π.Χ ή
ελαφρώς αργότερα), James 2010, 313, 365, ν. 60, εικ. 11, πίν. 8
Χρονολόγηση: α′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 180
Εικ. 39
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.1.15
Σχήµα: Κάνθαρος (Καλυκωτός κάνθαρος)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Σωζ. Ύψ. Λαβ.: 2,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/2 very pale brown - 2.5Y 8/2
pale yellow µε 10YR 8/3 very pale brown απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους, ηµικυκλικά.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος και λαβής. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και ταινιωτή λαβή, η οποία
εκφύεται στο κάτω σώµα και αναπτύσσεται κάθετα προς το χείλος. Απολεπισµένη καστανέρυθρη και
µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενικότερη κατηγορία των καλυκωτών κανθάρων από τα Corinth VII.3,
73-74, ν. 372-377, πίν 14-51, Corinth VII.7, 87-89, 167-168, ν. 93-96, εικ. 15-16, πίν. 12
Χρονολόγηση: γ′ τέταρτο 3ου αι. π .Χ - β′ τέταρτο του 2ου αι. π .Χ (περίοδος παραγωγής της
συγκεκριµένης κατηγορίας στην Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 181
Εικ. 39
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.69
Σχήµα: Καλυκωτός Κάνθαρος ;
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 3-3,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 7/2 light gray και 8/2 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/1 white - 8/2 pale
yellow µε 7.5ΥR 8/3 pink - 10ΥR 8/3 very pale brown και κατά τόπους 2.5Y 8/3 pale yellow
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και πορτοκαλί ηµικυκλικά µικρού µεγέθους.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Ψηλό βαθµιδωτό πόδι µε έξω νεύον περιχείλωµα και επίπεδη επιφάνεια
έδρασης. Κοίλο εσωτερικά. Καστανέρυθρη - µελανή απολεπισµένη βαφή εξωτερικά και µελανή
εσωτερικά.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποιήσεις Agora XXIX, 90, 253, ν. 109, εικ. 10, πίν. 10 (290275 π .Χ), 93, 256-257, ν. 141-144, εικ. 11, πίν. 13, Corinth VII.7, 87-89, 167, ν. 95, εικ. 16, πίν. 12
(Καλυκωτός Κάνθαρος / 188-170 π.Χ ή λίγο αργότερα)
Χρονολόγηση: γ′ τέταρτο 3ου αι. π .Χ - β′ τέταρτο του 2ου αι. π.Χ (περίοδος παραγωγής της
συγκεκριµένης κατηγορίας στην Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 182
Εικ. 39
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.59
Σχήµα: Κύπελλο τύπου Εξαµιλίων
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 4-5%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: Gley 1 4/N dark gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά - άφθονα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, ωχρώδη και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Κάτω σώµα µε καµπύλο τ οίχωµα και
ευθύγραµµο άνω σώµα, ελαφρώς έξω νεύον, µε περιχείλωµα κωνικής διατοµής. Λαβή ελλειπτικής
διατοµής σε σχήµα θηλιάς, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του άνω σώµατος και καταλήγει
στον ώµο.
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Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά από διαφορετικό πηλό James 2010, 71, 369-370, ν. 75, εικ. 13,
Corinth VII.7, 90-91, 168 -169, ν. 104, εικ. 17, πίν. 14 (188 - πρώιµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε υλικό
κλασικής περιόδου).
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών
και ρωµαϊκών χρόνων και περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ).
Σκύφοι µε ανάγλυφη διακόσµηση
Διακόσµηση µε φύλλωµα
Αρ. Καταλόγου: 183
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.2.100
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ: Φύλλα και βλαστοί αναρριχώµενων φυτών / Leafand-tendril)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 3,3εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ.: 5,1εκ., Πάχ. Σώµ: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/2 pinkish gray. Η επιφάνεια: 10YR 7/3 - 7/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά, κίτρινα, πορτοκαλί και γκρι - σκούρα. Λεπτή πολύχρωµη ; µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: µία σειρά από πέταλα άνθους µε
στρογγυλεµένη απόληξη και µία φλέβα στο εσωτερικό, εναλασσόµενα µε ανθέµια (rosette). Στο
ανώτερο σωζόµενο τµήµα ζώνη µε αγκυλωτό µοτίβο, η οποία σώζεται αποσπασµατικά. Απολεπισµένη
µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 16, 154, 155-157, ν. 780, πίν. 65, Corinth VII.7, 92-96, 169, ν. 109, πίν.
15, James 2010, 78, 371, ν. 79, πίν. 9. Φύλλωµα αντίστοιχο του Agora XXII, ν. 13, πίν. 94
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 184
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.49.α
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ.: Φύλλα µε αιχµηρή απόληξη / Pointed petal)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 2,8εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ.: 2,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/2 very pale brown.
Πηλός: Mαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Α ραιά λευκά, πορτοκαλί, γκρι – σκούρα µικρού - µέσου µεγέθους, ηµικυκλικά. Πολύ
αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: δύο σειρές από επικαλυπτόµενα
πέταλα άνθους µε αιχµηρή απόληξη και µία φλέβα στο εσωτερικό. Απολεπισµένη µελανή βαφή και
στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 156, ν. 791, πίν. 65, Corinth VII.7 92-96, 170, ν. 112, εικ. 18, πίν. 15 (195160 π.Χ), James 2010, 79, 371, ν. 81, πίν. 9
Χρονολόγηση: α′ - β′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 185
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.6.45
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση ( Διακ.: Φύλλα µε στρογγυλεµένη απόληξη / Rounded
petal)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 3,4εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ..: 4,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,2 - 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3-8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, ωχρώδη και πορτοκαλί. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: πέντε σειρές από επικαλυπτόµενα
πέταλα άνθους µε στρογγυλεµένη απόληξη και τρεις φλέβες στο εσωτερικό τους.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 159-160, ν. 787, πίν. 65, Corinth VII.7, 92-96, 170, ν. 116, εικ. 19, πίν. 15
(ύστερο α´- πρώιµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ), James 2010, 75-76, 79, ν. 83, εικ. 14
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Χρονολόγηση: α′ - β′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 186
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.43
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,1εκ., Σώζ. Πλ.: 3,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/N gray. Η επιφάνεια: Gley 2 5BG-10BG greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά - κίτρινα, γκρι, σκούρα και λιγότερα καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: φύλλο άκανθας ;, το
οποίο στεφανώνεται από επίµηκες διακοσµητικό πλέγµα εναλασσόµενων γραµµιδίων µε δισκοειδές
µοτίβο. Απολεπισµένη καστανέρυθρη - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Φύλλο αντίστοιχο του Corinth VII.3, 170, ν. 845, πίν. 74 και Agora XXII, ν. 122, πίν. 94
(Άκανθα)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως και τον 1ο αι. µ.Χ.
Εικονιστική διακόσµηση
Αρ. Καταλόγου: 187
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/3.1.54
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Γυναίκα διακοσµεί τρόπαιο).
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 2,55εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ.: 2εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 7/4 very pale brown. H επιφάνεια 10YR 7/4-8/4 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, κίτρινα, γκρι και καστανά µικρού µεγέθους, ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: Γυναικεία µορφή σε τοµή
µε υψωµένο το δεξί άνω άκρο, µε το οποίο κρατά στεφάνι ; Ερυθρή (10R 5/8 red) - µελανή βαφή και
στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 163-168, ν. 807, πίν. 37, 68, Corinth VII.7, 92-96, 171, ν. 122, εικ. 20, πίν.
16 (απόθεση: 188 -170 π.Χ ή αργότερα), Agora XXII, 20-21, 70-71, ν. 200, 216, πίν. 38, 43, 82 (225175 π.Χ)
Χρονολόγηση: α′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου από την Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 188
Πίν. 2
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.49.γ
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,9εκ., Πλ. Σώµ.: 3,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 8/3 very pale brown και 2.5Y 8/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-5Y
8/2 pale yellow µε 2.5Y 8/3 pale yellow απόχρωση στην εξωτερική όψη, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι - σκούρα και καστανά µικρού - µέσου µεγέθους κυκλικά και
ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Αρκετά αποσπασµατικό. Διακόσµηση: Σώζεται
µία σειρά µε δύο φύλλα φτέρης ; και τµήµα κρατήρα ; ανάµεσά τους. Απολεπισµένη µελανή βαφή και
στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Φύλλο αντίστοιχο του Corinth VII.3, 163-165, 170, ν. 842, πίν. 72-73. Παράσταση
φύλλων µε κρατήρα, αλλά µε διαφοροποίηση στην απεικόνιση του φύλλου και του κρατήρα: Corinth
VII.3, 163-165, 170, ν. 845, πίν. 74, Corinth VII.7, 92-96, 171, ν. 126, εικ. 21, πίν. 17 (ύστερος 1ος αι.
µ.Χ µε υλικό κυρίως της ύστερης ελληνιστικής και λιγότερο της πρώϊµης ρωµαϊκής περιόδου)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου
και περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
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Αρ. Καταλόγου: 189
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.49.δ.
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Πλ. Σώµ.: 3,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10ΥR 8/3-8/4 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι - σκούρα, πορτοκαλί, καστανά – σκούρα, καστανέρυθρα και
πορτοκαλί. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Αρκετά αποσπασµατικό. Διακόσµηση: Σώζεται
µία σειρά µε ένα φύλλο και ένα πέταλο άνθους µε µία φλέβα στο εσωτερικό του και στρογγυλεµένη
απόληξη. Άνωθέν τους κάτω άκρα αίγας ; Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Αρκετά αποσπασµατικό όστρακο. Παρόµοια σκηνή µε φύλλα άνθους και αίγες, αλλά
διαφοροποίηση στην απεικόνιση των φύλλων: Corinth VII.3, 163-165, 170, ν. 845, πίν. 74, Corinth
VII.7, 92-96, 171, ν. 126, εικ. 21, πίν. 17 (ύστερος 1ος αι. µ.Χ µε υλικό κυρίως της ύστερης
ελληνιστικής και λιγότερο της πρώϊµης ρωµαϊκής περιόδου)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου
και περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 190
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: B.1/3.1.83
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Σκηνή Ποσειδώνα και Αµυµώνης)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 2,9εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ.: 2,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 7/3 very pale brown. H επιφάνεια 10YR 8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή στον πυρήνα.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί µικρού µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: Γυναικεία µορφή
(Αµυµώνη ;), η οποία απεικονίζεται κατά µέτωπον και κρατά µε το δεξί άνω άκρο οινοχόη ή υδρία ; Η
κεφαλή πιθανώς στραµµένη προς τα δεξιά.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 168-169, ν. 811, Agora XXII, ν. 213-214, 216, πίν. 41-43, 82 (225-175
π.Χ), Romano 1994, 66, ν. 4, πίν. 14 (ύστερος 2ος αι. π.Χ).
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ ή αργότερα µε ανάµεικτη
κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Γραµµική διακόσµηση
Αρ. Καταλόγου: 191
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: A.ΕΠ.1.32.α
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ.: Μακρά Πέταλα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ. Σώµ.: 3εκ., Σώζ. Πλ. Σώµ.: 3,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/4 και 7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 5YR-7.5YR 8/3 pink µε 5YR 8/4
pink απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος. (Τύπος Α ; από C. Edwards)
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και πορτοκαλί – έρυθρα µικρού και µέσου - µεγάλου µεγέθους
ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: Σώζεται µία σειρά από πέντε πέταλα
άνθους. Περίγραµµα µε υψηλό ανάγλυφο και επίπεδη επιφάνεια στο εσωτερικό τους. Άνω αυτών
αγκυλωτό ; διακοσµητικό µοτίβο ανάµεσα σε δύο ταινίες και αυλάκωση άνωθέν τους. Απολεπισµένη
µελανή και καστανέρυθρη βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 176-179, πιν. 77, ν. 906.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (βάσει παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 192
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.1.32.γ
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ.: Μακρά Πέταλα)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 2,6εκ., Σώζ. Πλ.: 2,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/3-8/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι και καστανέρυθρα µικρού - µέσου µεγέθους, ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµησµη µε µακρά πέταλα άνθους.
Περίγραµµα µε υψηλό αναγλυφο και επίπεδη επιφάνεια στο εσωτερικό τους. Άνωθέν τους τρεις
αυλακώσεις. Ερυθρή βάφη στην εξωτερική όψη (2.5ΥR 5/8 red) και καστανέρυθρη (2.5YR 5/4 - 4/4
reddish brown) στην εσωτερική.
Παράλληλα: Corinth VII.7, 172, ν. 134, εικ. 22, πίν. 18, Edwards 1981, 192, C-1976-94, πίν. 41,
James 2010, 80, 373-374, ν. 88, πίν. 10, James (υπό έκδοση, ν. 30, εικ. 3, 16).
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος
Αρ. Καταλόγου: 193
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.25.5
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ.: Μακρά πέταλα)
Xρήση: Aγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,3εκ., Σώζ. Πλ.: 2,7εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,35εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 6/5GY greenish gray. Η επιφάνεια: εξ.: 5Y 6/1 gray, εσ.: Gley 1 7/5GY10GY light greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα ; µικρού µεγέθους
ηµικυκλικά - γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Αρκετά µικρά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο ό στρακα συνανήκοντα και συγκολλώµενα. Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα.
Διακόσµηση: Σώζεται µία σείρα από τέσσερα µακρά πέταλα. Περίγραµµα µε υψηλό ανάγλυφο και
επίπεδη επιφάνεια στο εσωτερικό τούς. Άνω αυτών τρεις αυλακώσεις. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε
µπλέ απόχρωση και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Edwards 1981, C-1980-87 a, πίν. 46.
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από τον
2ο αι. π.Χ έως και τον 2ο αι. µ.Χ).
Αρ. Καταλόγου: 194
Πίν. 3
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.49.β.
Σχήµα: Σκύφος µε ανάγλυφη διακόσµηση (Διακ.: Οµόκεντρα ηµικύκλια)
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Πάχ. Σώµατος: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 5Y 8/2 pale yellow
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα, καστανά και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους,
κυκλικά και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα. Διακόσµηση: τµήµα από δύο ή τρεις σειρές
οµόκεντρων ηµικυκλίων. Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 182-184, ν. 929, 931, πίν. 81, Corinth VII.7, 92-96, 171-172, ν. 127-129,
εικ. 21, πίν. 17, James 2010, 80, 372-373, ν. 85-86, εικ. 15, πίν. 9
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αγγεία Σερβιρίσµατος
Ιχθυοπινάκια
Αρ. Καταλόγου: 195
Aρ. Ευρετηρίου: Α.IV.1.57
Σχήµα: Ιχθυοπινάκιο (Αττικού τύπου)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος

Εικ. 39
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Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Δακτ.: 5εκ. / σώζεται το 11%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 6/2 light olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 7/2 light gray.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά σκούρα, λευκά, γκρι και καστανά - σκούρα καστανέρυθρα κυκλικά και
ηµικυκλικά µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλή δακτυλιόσχηµη βάση µε λοξότµητη επιφάνεια
έδρασης και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στον πυθµένα βαθιά κοιλότητα µε αυλάκωση περιµετρικά
της. Καστανή - µελανή απολεπισµένη βαφή στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε διαφοροποίηση στον δακτύλιο Corinth VII.3, 40-41, ν. 132, πίν. 5,
46, Corinth VII.7, ν. 255, εικ. 33, πίν. 28 (α´ µισό 3ου αι. π.Χ µε υλικό από τον 7ο αι. π.Χ και εξής).
Χρονολόγηση: Ύ στερος 3ος – 2ος αι. π .Χ ; (στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 196
Εικ. 39
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.37
Σχήµα: Ιχθυοπινάκιο (Αττικού τύπου)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Δακτ.: 5,5-6εκ / σώζεται το 33%
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/6 reddish yellow και 10YR
8/3-8/4 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Δακτύλιος, οποίος τείνει προς τα έξω, µε καµπύλο
τοίχωµα στην εξωτερική όψη και λοξότµητη επιφάνεια έδρασης. Στον πυθµένα αβαθής κοιλότητα µε
ανυψωµένο τοίχωµα περιµετρικά της. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παροµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση Corinth VII.3, 40-41, ν. 131, πίν. 5, 46,
Corinth VII.7, 114-115, 184, ν. 257, εικ. 33, πίν. 28, James 2010, 109, 391, ν. 146, εικ. 20, πίν. 13.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής
περιόδου. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 197
Εικ. 39
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.22
Σχήµα: Ιχθυοπινάκιο (Με λοξότµητο χείλος ;)
Xρήση: Aγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Δακτ.: 6εκ. / σώζεται το 17%
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown και 7.5YR 6/3 light brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/28/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού µεγέθους, κυκλικά ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Δακτύλιος, ο οποίος τείνει προς τα έ ξω µε επίπεδη
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Αβαθής κοιλότητα στον πυθµένα. Περιµετρικά
αυτής αυλάκωση. Απολεπισµένη µελανή βαφή από εµβάπτιση ;
Παράλληλα: Corinth VII.7, 115-117, 185, ν. 265, εικ. 34, πίν. 29 (απόθεση 188-πρώιµο β′ τέταρτο 2ου
αι. π.Χ), James 2010, 112, 392, ν. 150, εικ. 21.
Χρονολόγηση: α′ - β′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Πινάκια µε στρογγυλεµένο χείλος
Αρ. Καταλόγου: 198
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.104
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,8εκ., Διάµ. Χείλ.:25εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 2 5/10G και 5BG greenish gray. Η επιφάνεια: 5Υ 7/3 pale yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. SSF ;
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Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε κοίλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη, το οποίο
απολήγει σε βραχύ στρογγυλεµένο χείλος. Βαθιά αυλάκωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Μελανή απολεπισµένη βαφή µε µπλέ απόχρωση και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 36-37, ν. 105, πίν. 4, 45, Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 270, εικ. 86,
(context: β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ ή αργότερα), James 2010, 115-116, 393, ν. 153, εικ. 21, πίν. 13, James
(υπό έκδοση, ν. 44, εικ. 4, 16).
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου από την Σικυώνα).
Αρ. Καταλόγου: 199
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.86
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 14εκ. / σώζεται το 7,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Υ 8/2-8/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Υ 8/4 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, πορτοκαλί και καστανά µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά,
ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο απολήγει σε χείλος
τετράγωνης διατοµής. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Καστανέρυθρη - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ χείλους Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 272,
εικ. 35, πίν. 31 (ύστερος 2ος - πρώϊµος 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος - πρώϊµος 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 200
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.26
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 26εκ. / σώζεται το 8,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 6/2 light brownish gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν) µικρού, µέσου και µεγάλου - πολύ
µεγάλου µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος µε απόληξη
τετράγωνης διατοµής, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το
σώµα στο χείλος. Απολεπισµένη µαλανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε James 2010, 115, 393, ν. 154, εικ. 21, πίν. 13, Corinth VII.7, 118120, 186, ν. 273, εικ. 35, πίν. 31 (απόθεση: α´µισό του 1ου αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περίοδου µε ανάµεικτη κεραµική της
ελληνιστικής και της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 201
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: Α.IV.1.55
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 7,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ., / σώζεται το 8,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: στην κάτω όψη: 2.5Υ 8/3 pale yellow.
Στην άνω: 2.5Y 8/3 pale yellow µε 10YR 8/3-8/4 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και µέτρια τραχύς - λείος µε πουδρώδη υφή. SSF;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και βραχύ, στρογγυλεµένο
χείλος. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Δύο νευρώσεις στην
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εξωτερική όψη. Απολεπισµένη καστανέρυθρη (2.5YR 4/4 reddish brown) - µελανή βαφή και στις δύο
όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 36-37, ν. 105, πίν. 4, 45, Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 272, εικ. 35, πίν.
31, James (υπό έκδοση, ν. 47, εικ. 5), Λύκουδη 2013, ν. 22, εικ. 5, 41, Likoudi (υπό έκδοση, ν.22, εικ.
54)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων από την Σικυώνα)
Αρ. Καταλόγου: 202
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.1.25
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 6,3%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red. Η επιφάνεια: 10YR 8/3-8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και ωχρώδη µικρού - µέσου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και στρογγυλεµένο
χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο
χείλος. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/6 red) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.7, 118-120, 186, ν.
272, εικ. 35, πίν. 31 (απόθεση: ύστερος 2ος - πρώϊµος 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 203
Εικ. 40
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/9.2.27
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 5,9εκ., Διάµ. Xείλ.: 30εκ. / σώζεται το 8,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,45-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 6/3 pale olive. Η επιφάνεια: 5Y 7/2 light gray - 7/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και βραχύ
στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από
το σώµα στο χείλος.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στο
χείλος James (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 35)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π .Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και
ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 204
Εικ. 41
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.1.16
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. ; / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 5Y 8/3 pale yellow µε 2.5Y 8/4 pale yellow
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα και βραχύ χείλος
ελλειπτικής διατοµής, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το
σώµα στο χείλος. Ίχνη µελανής απολεπισµένης θαµπής βαφής και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: James (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 5)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών
και ρωµαϊκών χρόνων. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ).
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Αρ. Καταλόγου: 205
Εικ. 41
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.40
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 3,9εκ., Διάµ. Xείλ.: 22εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/3-8/4 pink και 10YR 8/4 very pale
brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και στρογγυλεµένο χείλος,
το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε James (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 5)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της
ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 206
Εικ. 41
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.25
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 20εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 0,6-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink και 5Y 7/2 light gray - 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 5Y 8/4 pale
yellow.
Πηλός: Σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου, µεγάλου και πολύ µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και βραχύ στρογγυλεµένο
χείλος, λοξότµητο στην εξωτερική όψη. Δύο αυλακώσεις στην άνω όψη, στην µετάβαση από το σώµα
στο χείλος και µία στην εξωτερική όψη του χείλους. Απολεπισµένη µελανή και ερυθρή (2.5YR 6/8
light red) βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική
των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 207
Εικ. 41
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.43
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Xρήση: Aγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Μήκ.: 6,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 5,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 6/8-7/8 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και στρογγυλεµένο χείλος µε
ελαφρώς κωνική απόληξη, το οποίο νεύει προς τα κάτω. Αυλάκωση στην άνω όψη, στην µετάβαση
από το σώµα στο χείλος. Ερυθρή απολεπισµενή βαφή και στις δύο όψεις (10R 5/6 και 5/8 red).
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James (υπό έκδοση, ν. 48, εικ. 5)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 208
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.51
Σχήµα: Πινάκιο µε στρογγυλεµένο χείλος (Rolled-rim plate)
Xρήση: Aγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Μήκ.: 6,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 33εκ. /σώζεται το 5-6%, Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
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Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6-5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red και 5YR 6/8 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα κυκλικά,
ηµικυκλικά και γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Αρκετά χονδροειδές. Σώµα µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα και
στρογγυλεµένο χείλος, ελαφρώς λοξότµητο στο ανώτερο τµήµα του εξωτερικά. Βαθιά αυλάκωση στο
εσωτερικό, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Ίχνη καστανέρυθρης - µελανής βαφής στο
εσωτερικό.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτο υλικό της ελληνιστικής και της
ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 209
Εικ. 41
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.1.15
Σχήµα: Πινάκιο (Rolled- rim plate)
Χρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,5εκ., Διάµ. Δακτ. εξ.: 7,2εκ., εσ: 5εκ, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Υ 7/4-8/4 pale yellow. Η επιφάνεια: 5Y 8/3 pale yellow µε 10YR 8/3 very pale
brown - 2.5Y 8/3 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς – λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, σκούρα και λιγότερα καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; / λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραιη βάση και τµήµα σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης
και µαστοειδή απόφυση στην κάτω όψη του πυ θµένα. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Δύο ο µόκεντροι
εγχάρακτοι δακτύλιοι στον πυθµένα. Μελανή απολεπισµένη και θαµπή βαφή από ε µβάπτιση ; στην
εσωτερική όψη.
Παράλληλα: Αντίστοιχα πινάκια µε εγχάρακτους οµόκεντρους κύκλους στον πυθµένα: James 2010,
115, 393, ν. 154, εικ. 21, πίν. 13, James (υπό έκδοση, ν. 44-45, εικ. 4), Λυκούδη 2013, ν. 21, 26, εικ.
5,7, 41-42, Likoudi (υπό έκδοση, ν. 23, εικ. 54), Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 273, εικ. 35, πίν. 31
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα µεταξύ του 1ου αι. π.Χ και του 1ου αι. µ.Χ).
Αρ. Καταλόγου: 210
Εικ. 42
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/11.2.36 και Α.3/12.2.27
Σχήµα: Πινάκιο (Rolled-rim plate)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Βάσ: εξ.: 7,6εκ., εσ.: 4,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/4 pink - 6/4 light reddish brown και 2.5Y 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια:
2.5Y 8/3-5Y 8/2 pale yellow και στον δακτύλιο κατά τόπους 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Mέτρια σκληρός - µαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε πλατιά επίπεδη επιφάνεια
έδρασης και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Δύο οµόκεντροι εγχάρακτοι δακτύλιοι στο µέσον του
πυθµένα. Ερυθρή - µελανή απολεπισµένη βαφή στην εσωτερική όψη και πορτοκαλί (7.5YR 7/8
reddish yellow) επίχρισµα στην εξωτερική.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ δακτυλίου James (υπό έκδοση, ν. 45, εικ. 4)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 211
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/8.1.39
Σχήµα: Πινάκιο (Rolled-rim plate)
Χρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,5εκ., Διάµ. Δακτ.: 6εκ. / σώζεται το 32%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 5/10B bluish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
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Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε ελαφρώς λοξότµητη επιφάνεια
έδρασης και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Δύο εγχάρακτοι οµόκεντροι δακτύλιοι στο κέντρο του
πυθµένα και µία αµελώς χαραγµένη στην επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται α κριβές παράλληλο . Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των πινακίων µε
εγχάρακτους οµόκεντρους δακτύλιους στον πυθµένα από: James 2010, 115, 393, ν. 154, εικ. 21, πίν.
13, James (υπό έκδοση, ν. 44-45, εικ. 4), Λυκούδη 2013, ν. 21, 26, εικ. 5, 7, 41-42, Likoudi (υπό
έκδοση, ν. 23, εικ. 54), Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 273, εικ. 35, πίν. 31
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου).
Αρ. Καταλόγου: 212
Εικ. 42
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/8.1.38
Σχήµα: Πινάκιο (Rolled-rim plate ;)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,6εκ., Διάµ. Βάσ.: 7εκ / σώζεται το 18%, Πάχ. Σώµ.: 1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red. Η επιφάνεια: 5YR 8/4 pink - 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκηρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή ; SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός συµπαγής δακτύλιος µε ελαφρώς λοξότµητη
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Δύο οµόκεντροι εγχάρακτοι δακτύλιοι στον
πυθµένα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (2.5YR 6/8 light red) σε όλη την επιφάνεια. Μαστοειδής
απόφυση στην κάτω όψη του πυθµένα.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο, παρόµοιο προφίλ James (υπό έκδοση, ν. 45, εικ. 4)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ ; (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου).
Πινάκια µε επίπεδο χείλος
Αρ. Καταλόγου: 213
Εικ. 42
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.1.40
Σχήµα: Πινάκιο µε επίπεδο χείλος
Χρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 8,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow.
Πηλός: Mαλακός µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους κυκλικά
και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Επίπεδο χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω και σώµα µε
ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Ίχνη µελανής απολεπισµένης βαφής και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παροµοιο προφίλ µε Corinth VII.7, 120-121, 187, ν. 277, εικ. 36, πίν. 32 (απόθεση:
ύστερο α′ τέταρτο – πρώιµο β′ τέταρτο 2ου αι. π.Χ), ν. 279, εικ. 36, πίν. 32 (απόθεση 146-44 π.Χ).
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Μικρά Πινάκια (Saucers)
Αρ. Καταλόγου: 214
Εικ. 42
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.44
Σχήµα: Μικρό Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3-7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow µε 10YR 8/4
very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
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Πηλός: Σκληρός και λείος. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά και πορτοκαλί µικρού µεγέθους και ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Στρογγυλεµένο χείλος και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των µικρών πινακίων από τα Corinth VII.3, 42-44, ν.
138-186, πίν. 5, 46, Corinth VII.7, 104-105, 178-180, ν. 199-214, εικ. 29-30, πίν. 23-24 και James (υπό
έκδοση, ν. 9, 22, εικ. 1-2)
Χρονολόγηση: Ύστερος 4ος – β′ µισό 3ου αι. π .Χ (βάσει παραλλήλων από την Σικυώνα και
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του αγγείου).
Αρ. Καταλόγου: 215
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: Α.IV.1.54
Σχήµα: Μικρό Πινάκιο
Χρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 7,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 15,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Mαλακός µε πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και σκούρα καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Τµήµα σώµατος µε ελαφρώς καµπύλο - ευθύγραµµο
τοίχωµα, το οποίο σταδιακά προς την µετάβαση στο χείλος λεπταίνει. Απλό στρογγυλεµένο χείλος µε
κωνική απόληξη. Νευρώσεις στην εξωτερική όψη. Απολεπισµένη µελανή θα µπή βαφή και στις δύο
όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James 2010, 384, ν. 122, εικ. 18, πιν. 12 (απόθεση: 125-75 π.Χ),
Corinth VII.7, 104-105, 180, ν. 214, εικ. 30, πίν. 24 (απόθεση: ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ), James (υπό
έκδοση, ν. 40).
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 216
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: Α.1/1.1.12
Σχήµα: Μικρό Πινάκιο
Χρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 8,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink - 5YR 8/4 pink και 2.5Y 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2
pale yellow µε 10YR 8/4 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids)
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος τετράγωνης
διατοµής. Απολεπισµένη ερυθρή (10R 4/8-5/8 red) και µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Corinth VII.3, 42-43, ν. 168, πίν. 5, 46, Corinth VII.7, 104-105, 179, ν. 212, εικ. 30, πίν.
23 (απόθεση: 146 π.Χ ή αργότερα)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Μικρά πινάκια µε προεξέχον χείλος (Saucer projecting rim)
Αρ. Καταλόγου: 217
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.1.73 και Β.2/5.1.35
Σχήµα: Μικρό πινάκιο (Προεξέχον χείλος)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4εκ., Διάµ. Χείλ.: 17,5εκ. / σώζεται το 17%, Πλ. Χείλ.: 1,6εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown - 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 5ΥR 7/47.5ΥR 7/4 pink
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος. Αττικός.
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Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα χείλους και σώµατος. Προεξέχον χείλος
µε κωνική απόληξη, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα κάτω. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Τροπίδωση εξωτερικά, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Απολεπισµένη µελανή βαφή µε µπλε
απόχρωση και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Agora XXIX, 149-150, 319, ν.757, εικ. 53, πίν. 66 (175-150 π.Χ)
Χρονολόγηση: β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 218
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/6.12.28 / Συνανήκει µε το Αρ. καταλόγου: 217 ;
Σχήµα: Μικρό πινάκιο (Προεξέχον χείλος)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Βάσ.: 6εκ. / σώζεται το 11-12 %, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown - 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 5ΥR 7/4 7.5ΥR 7/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος. Αττικός.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους,
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε στενή, επίπεδη επιφάνεια
έδρασης και κάτω σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα, το οποίο παχαίνει από το εξωτερικό τµήµα του
δακτυλίου και εξής. Απολεπισµένη µελανή βαφή µε µπλε απόχρωση και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Δακτύλιος κοντά στο Agora XXIX, 149-150, 319, ν. 748, εικ. 52, πιν. 66 (200-175 π.Χ)
Χρονολόγηση: α′ τέταρτο 2ου αι. π .Χ (Βάσει παραλλήλου. Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη
κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Κύπελλα µε εχινοειδές τοίχωµα (Echinus bowl)
Αρ. Καταλόγου: 219
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.2.78
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα.
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2εκ., Διάµ. Χείλ.: 7,5εκ. / σώζεται το 14%, Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/4 pink. H επιφάνεια 10YR 8/3-8/4 very pale brown µε 7.5YR 8/4 pink
απόχρωση στην εξωτερική όψη, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή στον πυρήνα.
Εγκλείσµατα: Αραιά γκρι και καστανά µικρού µεγέθους κυκλικά -ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη κ αι σώµα µε
εχινοειδές τοίχωµα. Σκούρα καστανέρυθρη - µελανή απολεπισµένη βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth VII.7, 101-103, 174, ν. 151, εικ. 24, πίν. 19 ( γ´τέταρτο 3ου αι.
π.Χ)
Χρονολόγηση: γ′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 220
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.1.35
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 13εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 8/3-8/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10ΥR 8/2 very pale brown µε
10YR 8/3 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους ηµικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε
εχινοειδές περίγραµµα. Απολεπισµένη καστανέρυθρη (2.5YR 4/4 reddish brown) - µελανή βαφή.
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Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Corinth VII.3, 29-32, ν. 67, πίν. 2, 44, Corinth VII.7, 101103, 175, ν. 167, εικ. 25, πίν. 20 (188 - πρώϊµο β ´τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε υλικό της κλασικής
περιόδου), Agora XXIX, 161, 341, ν. 1002, εικ. 63 (275-250 π.Χ), ν. 1006, εικ. 63 (225-175 π.Χ)
Χρονολόγηση: α′ - πρώιµο δ′ 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου από την Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 221
Εικ. 43
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.37
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 8,3%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 7/2 light gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά.
Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Μικρά κυκλικής διατοµής (vesicles).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα µε
εχινοειδές περίγραµµα. Καστανέρυθρη - µελανή βαφή στην εξωτερική όψη και µελανή στην
εσωτερική.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους, χωρίς απόλυτη ταύτιση µε Corinth VII.3, 29-31, ν. 23, πίν. 2,
43, Agora XXIX, 161, 343, ν. 1021, εικ. 63 (250-200 π.Χ ;)
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των
ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 222
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.40
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3εκ., Διάµ. Χείλ.: 7εκ. / σώζεται το 26%, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 8/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yelllow µε κατά τόπους
10YR 8/3 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, κίτρινα, γκρι και καστανά µικρού µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε
εχινοειδές περίγραµµα. Καστανέρυθρη - µελανή απολεπισµένη βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Agora XXIX, 161, 342, ν. 1019 (275 π.Χ ;), Corinth VII.7, 101-103, 176, ν. 172, εικ. 25,
πίν. 20 (2ος - 1ος αι. π.Χ / 120-75 π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου από την Κόρινθο).
Αρ. Καταλόγου: 223
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.41
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα ;
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. / σώζεται το 19%, Πάχ. Σώµ.: 0,35-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 7/2 light gray µε κατά τόπους 2.5Υ
8/2 pale yellow και 10ΥR 6/2 light brownish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tρία όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Σώµα µε εχινοειδές περίγραµµα, το
οποίο καταλήγει σε έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη. Στην άνω όψη, περιµετρικά του
χείλους, αβαθής αυλάκωση. Πιθανώς, αρχικά αγγείο µε µελανή βαφή, σήµερα χαµένη.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος. (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική
των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
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Κύπελλα µερικώς γανωµένα (Semiglazed Bowl)
Αρ. Καταλόγου: 224
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.4.25
Σχήµα: Κύπελλο µερικώς γανωµένο
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 12εκ. / σώζεται το 6%, Πάχ. Σώµ.: 0,2-0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 7/1 light gray. Η επιφάνεια: 5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, πορτοκαλί, γκρι - καστανά µικρού µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά.
Λεπτή πολύχρωµη µίκα ;
Διάκενα: Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα και βραχύ ώµο. Ίχνη απολεπισµένης µελανής βαφής στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση Corinth VII.7, 103-104, 178, ν. 193, εικ. 28,
πίν. 22 (απόθεση: 188 - πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ / µε υλικό της κλασικής περιόδου), James 2010,
93, 380, ν. 110, εικ. 18 και James (υπό έκδοση, ν. 10, εικ. 1)
Χρονολόγηση: 3ος – πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Kύπελλα µε έξω νεύον χείλος
Αρ. Καταλόγου: 225
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.3.12
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 6εκ. / σώζεται το 15,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 8/2 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3-8/4 pale yellow µε 10YR 8/4 very
pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά και πορτοκαλί µικρού µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Πολύ αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα, το οποίο καταλήγει σε κάθετο
στρογγυλεµένο χείλος (outward thickened). Απολεπισµένη µελανή και καστανέρυθρη βαφή σε όλη την
επιφάνεια.
Παράλληλα: Αντίστοιχο σχήµα, αλλά µε διαφοροποίηση στο µέγεθος Corinth VII.3, 33-34, ν. 72, πίν.
3 και Agora XXIX, 157-158, 330, ν. 875 (290-275 π .Χ / µικρή διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του
σώµατος)
Χρονολόγηση: Ύστερος 4ος - πρώιµος 3ος αι. π.Χ (πλαίσιο παραγωγής του σχήµατος στην Κόρινθο)
Αρ. Καταλόγου: 226
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.27
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Ύψ.: 3,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 9,5εκ. / σώζεται το 11%, Πάχ. Σώµ.:0,3-0,6εκ., Διάµ. Δακτ.:
3,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow µε 10ΥR 8/4
very pale brown - 2.5Y 8/4 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός και λείος.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και βάσης. Χαµηλός δακτύλιος µε καµπύλο
τοίχωµα και ελαφρώς λοξότµητη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και έξω
νεύον χείλος µε κωνική απόληξη. Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση στον δακτύλιο James 2010, 97, 385, ν. 127,
εικ. 19, Corinth VII.7, 106-108, 181, ν. 224, εικ. 30, πίν. 24 (188-170 π.Χ ή λίγο αργότερα),
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
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Αρ. Καταλόγου: 227
Εικ. 44
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.22
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Χείλ.:11εκ. / σώζεται το 14%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 5Y 8/2 pale yellow µε 5Y 8/3 pale yellow
απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα, το οποίο καταλήγει σε
βραχύ έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη. Τροπίδωση στην µετάβαση από το κατώτερο στο
ανώτερο τµήµα του σώµατος. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την σωζόµενη επιφάνεια. Στο
εσωτερικό ίχνη καστανέρυθρης ; βαφής.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση Λυκούδη 2013, ν. 17, εικ. 4, Likoudi (υπό
έκδοση, ν. 15, εικ. 53), James (υπό έκδοση, ν. 42, εικ. 4).
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 228
Εικ. 45
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.46.α.
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 10,5εκ. / σώζεται το 30%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 6/4 light brown - 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale
brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα. Αραιή λεπτή µίκα και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε
καµπυλόκυρτο περίγραµµα, το οποίο καταλήγει σε έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη.
Απολεπισµένη ερυθρή - καστανέρυθρη και µελανή βαφή σε όλη την σωζόµενη επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James 2010, 386, ν. 129, εικ. 19, Corinth VII.7, 106-108, 180, ν. 221,
εικ. 30, πίν. 24 (188 – πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 229
Εικ. 45
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.3.18
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Ύψ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 17εκ., Διάµ. Βάσ.: εξ.: 4,25εκ., εσ.: 2,8εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,40,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish yellow και 7.5YR 7/6 reddish
yellow (εσωτερική όψη του χείλους).
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς πηλός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη βάση. Έξω νεύον χείλος µε κωνική
απόληξη και σώµα µε κα µπυλόκυρτο περίγραµµα. Χαµηλή δακτυλιόσχηµη βάση µε ελαφρώς
στρογγυλεµένα τοιχώµατα και επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Έντονη τροπίδωση στην µετάβαση από το
κάτω στο άνω σώµα. Ερυθρή απολεπισµένη βαφή σε όλη την επιφάνεια (10R 5/6 red).
Παράλληλα: James 2010, 386, ν. 129, εικ. 19, Corinth VII.7, 106-108, 180, ν. 221, εικ. 30, πίν. 24
(188 – πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 230
Εικ. 45
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.72
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Aγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. / σώζεται το 13%
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/6 light red µε γκρι απόχρωση, επίκτητη
από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF (cooking fabric).
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Λαιµός µε κοίλο τοίχωµα και έξω νεύον χείλος µε
στρογγυλεµένη απόληξη.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των κυπέλλων µε έξω νεύον χείλος.
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ
Αρ. Καταλόγου: 231
Εικ. 45
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.18
Σχήµα: Κύπελλο µε έξω νεύον χείλος
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ.Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 13,5εκ. / σώζεται το 10,2%
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/3 reddish brown. Η επιφάνεια: 10YR 5/1 gray µε 2.5YR 6/4 light
reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF (cooking fabric).
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Άνω σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και έξω
νεύον χείλος µε κωνική απόληξη.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε το James (υπό έκδοση, ν. 76, εικ. 12)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Κρατήρες
Αρ. Καταλόγου: 232
Εικ. 45
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.42
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 2,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 31εκ. / σώζεται το 7,8%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 7/3 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον βαθµιδωτό χείλος και λαιµό µε
κοίλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη του χείλους και στο εσωτερικό, στην µετάβαση από το
σώµα στο χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Corinth VII.7, 124, 188, ν. 288, εικ. 38, πίν. 33 (απόθεση:
188 – πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε υλικό της κλασικής περιόδου)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 233
Εικ. 46
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.3.41
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown - 2.5Y 8/3
pale yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός ;
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Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά,
ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος που φέρει αυλάκωση
στην εξωτερική όψη. Το τοίχωµα στην εσωτερική όψη του χείλους κοίλο, πιθανώς, για την υποδοχή
πώµατος. Βραχύς λαιµός µε κοίλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Αντίστοιχος τύπος µε Corinth VII.7, 124, 188, ν. 289, εικ. 38, πίν. 33 (Απόθεση: 188 –
πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε υλικό της κλασικής περιόδου)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ. (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 234
Εικ. 46
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.2.4
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,7-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red - 5YR 6/6 reddish yellow και 7.5YR 5/2 brown. Η επιφάνεια
στην εξωτερική όψη 7.5YR 7/6 reddish yellow και στην εσωτερική 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Mέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κρατήρας µε προεξέχον χείλος που φέρει αυλάκωση στην
εξωτερική όψη και σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα. Ευρεία αυλάκωση στην εσωτερική όψη του
χείλους για την υποδοχή πώµατος. Πορτοκαλέρυθρο (5YR 6/8 reddish yellow) επίχρισµα (wash) και
στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Χείλος αντίστοιχο του Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 17, εικ. 21). Πιθανώς παραλλαγή
των κωδωνόσχηµων κρατήρων χωρίς γάνωµα. Κοντά σε Corinth VII.7, 124, 188, ν. 289, εικ. 38, πίν.
33 (απόθεση: 188 – πρώϊµο β´τέταρτο 2ου αι. π.Χ µε υλικό της κλασικής περιόδου)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει πλησιέστερων παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 235
Εικ. 46
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.42
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,5εκ., Διάµ. Βάσ.: 8εκ. / σώζεται το 16%
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 7/2 light gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά - κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανά - καστανέρυθρα µικρού - µέσου
µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Βαθµιδωτό πόδι µε κωνικό περιχείλωµα και ανάγλυφο δακτύλιο άνωθέν
του. Επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Απολεπισµένη µελανή και ερυθρή ; βαφή σε όλη τη επιφάνεια.
Παράλληλα: Corinth VII.7, 125-126, 189, ν. 293, εικ. 39, πίν. 34 (α´τέταρτο 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 236
Εικ. 46
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.3.49
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης – σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Βάσ.: 10εκ. / σώζεται το 14%
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red - 5YR 6/8 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Βαθµιδωτό πόδι µε στρογγυλεµένο περιχείλωµα και ανάγλυφο δακτύλιο
άνωθέν του. Επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (2.5YR 5/6 red) στην εσωτερική
όψη. Πιθανώς και στην εξωτερική, αλλά σήµερα χαµένη.
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Παράλληλα: Corinth VII.3, 13, 20-21, ν. 188, πίν. 7, 39, 47, Corinth VII.7, 125-126, 189, ν. 294, εικ.
40, πίν. 34 (πρώϊµο α´τέταρτο 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 237
Εικ. 46
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/5.1.36
Σχήµα: Κρατήρας
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 3,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 33εκ. /σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/3-8/4 very pale brown και κατά τόπους
7.5YR 8/3 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός µε πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη
µικρού και µέσου µεγέθους. Πολύ αραιή και λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος, λοξότµητο στο εξωτερικό άνω τµήµα του
και σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα. Ερυθρή - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Αντίστοιχο προφίλ, αλλά σε διαφορετικό πηλό και χωρίς βαφή Abadie Reynal 2007, 203,
ν. 333.1, πίν. 50 (1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ ( βάσει παραλλήλου)
Αγγεία Χοής
Oινοχόες
Αρ. Καταλόγου: 238
Εικ. 47
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.5.20
Σχήµα: Οινοχόη
Xρήση: Aγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 5εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 7/8 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή στον πυρήνα. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Δισκόµορφη βάση µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στην
επιφάνεια έδρασης και σφαιρικό κάτω σώµα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 4/6-5/6 red) και στις
δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης James 2010, 139, 399-400, ν. 175, εικ. 26, πίν. 15, Corinth
VII.7, 134-136, 190-191, ν. 307, εικ. 42, πίν. 36 (τριφυλλόστοµη οινοχόη / ύστερος 3ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 3ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 239
Εικ. 47
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/11.1.12
Σχήµα: Πρόχους - Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 7,7εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ.: 3,9εκ, εσ.: 2,7εκ., Πάχ. Χείλ: 0,7εκ., Πλ. Λαβ.: 2,6εκ.,
Διάµ. Λαιµ.: 4,2εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow και κατά τόπους 10YR 7/4
very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Χείλος, λαιµός και τµήµα λαβής. Οινοχόη µε ταινιωτό χείλος, επίπεδο στην άνω όψη και
λαιµό µε καµπύλο τοίχωµα. Εγχάραξη στο άνω τµήµα του λαιµού, στο ύψος της λαβής. Στο εσωτερικό
ίχνη του κεραµικού τροχού. Ερυθρό επίχρισµα στην εξωτερική όψη.
Παράλληλα: Πλησιέστερο παράλληλο σε χονδροειδείς πρόχους: Williams και Zervos 1985, 57, ν. 3,
εικ. 1, πίν. 8 (β′ ή γ′ τέταρτο 3ου αι. µ.Χ), Abadie Reynal 2007, 230, ν. 397.1, πίν. 62 (4ος αι. µ.Χ).
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Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου).
Όλπες
Αρ. Καταλόγου: 240
Εικ. 47
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.6.43
Σχήµα: Όλπη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Βάσ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 2.5Y 8/3-8/2 pale yellow.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή. Κορινθιακός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, πορτοκαλί και καστανά - καστανέρυθρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Επίπεδη βάση και σώµα µε κυλινδρικό τοίχωµα.
Εσωτερικά ίχνη από τον κεραµικό τροχό.
Παράλληλα: James 2010, 400-401, ν. 178, εικ. 27, πίν. 15, Corinth VII.7, 137-138, 192, ν. 322-323,
εικ. 44, πίν. 29 (απόθεση: γ´τέταρτο 3ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: γ´τέταρτο 3ου αι. π.Χ ( βάσει παραλλήλου).
Προχοΐσκοι
Αρ. Καταλόγου: 241
Εικ. 48
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/5.3.36
Σχήµα: Προχοΐσκη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 4εκ. / σώζεται το 47%, Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 10ΥR 6/2 light
brownish gray - 7/2 light gray. Η λαβή κατασκευασµένη από διαφορετικό πηλό απόχρωσης: 2.5Y 8/28/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος. H λαβή µε τραχειά επιφάνεια. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Πολλή λεπτή µίκα (πολύχρωµη).
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Ώµος µε ευθύγραµµο τοίχωµα και έξω νεύον χείλος
τριγωνικής διατοµής. Επίθετη λαβή ελλειπτικής ; διατοµής, η οποία εκφύεται στο χείλος και τον ώµο.
Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο όψεις ;
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε Agora XXIX, 132-133, 300, ν. 546 (ύστερος 2ος - 1ος αι. π .Χ),
Corinth VII.7, 138-139, 193, ν. 329, εικ. 44, πίν. 39, (απόθεση: 188-170 π.Χ, ίσως και αργότερα).
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγος: 242
Εικ. 48
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.2.19
Σχήµα: Προχοΐσκη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,5εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,5εκ. / σώζεται το 37%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 7/3 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown - 2.5Y 8/3
pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος. SSF ;
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί, καστανά και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Επίπεδη βάση µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στην
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε καµπύλο. Απολεπισµένη µελανή - καστανέρυθρη βαφή και στις δύο
όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης Agora XXIX, 132-133, 301, ν. 554, εικ. 40, πίν. 52 (150-100
π.Χ), Corinth VII.7, 138-139, 193, ν. 328, εικ. 44, πίν. 39 (πρώϊµο α´τέταρτο 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
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Αρ. Καταλόγου: 243
Εικ. 48
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.78
Σχήµα: Προχοΐσκη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,5εκ. / σώζεται το 20%, Πάχ. Σώµ.: 0,25-0,35εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε πουδρώδη υφή στον πυρήνα. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους κυλικά - ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλή δισκοειδής βάση µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα
στην επιφάνεια έδρασης και ίχνη από τον σπάγκο που χρησιµοποιήθηκε κατά την αποκόλληση του
αγγείου από τον κεραµικό τροχό. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την
επιφάνεια. Στο εσωτερικό ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James (υπό έκδοση, ν. 51, εικ. 5)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 244
Εικ. 48
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.43
Σχήµα: Προχοΐσκη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 2,8-2,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 5ΥR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή στον πυρήνα. Αττικός.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά - γκρι και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους ηµικυκλικά - γωνιώδη.
Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Ακέραιη βάση και τµήµα κάτω σώµατος. Βάση µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης και κάτω
σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη στιλπνή µελανή βαφή σε όλο το αγγείο, πλην της
επιφάνειας έδρασης.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενικότερη κατηγορία των προχοΐσκων από το Agora XXIX, 132-133,
209-301, ν. 533-555, εικ. 39-40, πίν. 51-52
Χρονολόγηση: Μ έσα 3ου – 1ος αι. π .Χ (βάσει των πλησιέστερων παραλλήλων από την Αγορά των
Αθηνών).
Διηθητήρες (Filter Vases)
Αρ. Καταλόγου: 245
Εικ. 48
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.5.31
Σχήµα: Διηθητήρας
Xρήση: Χρηστικό αγγείο – Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,3εκ., Πάχ. Λαιµ.: 0,4εκ., Διάµ. Λαιµ.: µη µετρήσιµη
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 6/3-6/4 light brown - 7.5YR 5/3 brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3-8/4 very
pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε πουδρώδη υφή στον πυρήνα.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Προεξέχον χείλος µε ευθύγραµµο τοίχωµα (σώζεται
εξαιρετικά αποσπασµατικά), κυλινδρικός λαιµός και άνω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό
του λαιµού, στην βάση του χείλους, σώζεται τµήµα του ηθµού αποτελούµενου από τέσσερεις
διάτρητες οπές. Οι δύο ακέραιες, διαµέτρου 0,7εκ. Στην εξωτερική όψη του χείλους σώζεται η αρχή
της λαβής. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των διηθητήρων. Αντίστοιχο, αλλά από διαφορετικό
πηλό, µε Corinth VII.3, 149, ν. 778, πίν. 36, 64, Corinth VII.7, 140, 194, ν. 336 (188 – πρώϊµο
β´τέταρτο 2ου αι. π .Χ µε υλικό της κλασικής περιόδου) – 337 (µέσα 2ου αι. π .Χ – πρώϊµη ρωµαϊκή
περίοδος), εικ. 45, πίν. 40, James 2010, 142, 402, ν. 182, εικ. 27, James (υπό έκδοση, ν. 103, 105 εικ.
14)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
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Αρ. Καταλόγου: 246
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.5.6
Σχήµα: Διηθητήρας
Xρήση: Χρηστικό αγγείο – Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Μήκ.: 4,7εκ., Διάµ: 0,9-1,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 2 5/10B bluish gray. Η επιφάνεια µε 10YR 8/3 very pale brown απόχρωση,
επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Aκέραιο κυλινδρικό ακροστόµιο από διηθητήρα.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των διηθητήρων. Αντίστοιχο, αλλά από διαφορετικό
πηλό των Corinth VII.3, 149, ν. 778, πίν. 36, 64, Corinth VII.7, 140, 194, ν. 336 – 337, εικ. 45, πίν. 40,
James 2010, 142, 402, ν. 182, εικ. 27, James (υπό έκδοση, ν. 103, 105 εικ. 14)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλων).
Αγγεία Λαδιού
Αρύβαλλοι
Αρ. Καταλόγου: 247
Εικ. 49
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.32
Σχήµα: Αρύβαλλος
Xρήση: Χρηστικό αγγείο – Αγγείο καλλωπισµού
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 4εκ., Διάµ. Λαιµ.: 2,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/N gray και 5YR 7/6-7/8 reddish
yellow. Στην εσωτερική όψη του λαιµού 10R 7/8 light red. (Blister ware)
Πηλός: Σκληρός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, κίτρινα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου - µεγάλου
µεγέθους ηµικυκλικά.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένο περιχείλωµα και
κυλινδρικό λαιµό. Ίχνη από τον κεραµικό τροχό στο εσωτερικό του ώµου. Λαιµός και χείλος
κατασκευασµένα ξεχωριστά από το σώµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους Corinth VII.3, 146-148, ν. 775, πίν. 35, 64, Corinth VII.7, 144146, 195, ν. 346, εικ. 46, πίν. 41 (β´τέταρτο 3ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 3ος αι. π.Χ (βάση παραλλήλου)
Ατρακτόσχηµα Μυροδοχεία (Fusiform Unguentarium)
Αρ. Καταλόγου: 248
Εικ. 49
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.46
Σχήµα: Ατρακτόσχηµο Μυροδοχείο
Xρήση: Αγγείο καλλωπισµού / Αναθηµατικό
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,2εκ., Διάµ. Βάσ.: 2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red. Η επιφάνεια 2.5ΥR 5/6 red και Gley 1 5/N gray
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς - λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσουµεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Πολύ αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Σχεδόν ακέραιη βάση και κάτω σώµα από ατρακτόσχηµο µυροδοχείο. Δισκοειδής βάσης
µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης και ίχνη από τον σπάγκο που χρησιµοποιήθηκε
κατά την αποκόλληση του αγγείου από τον τροχό. Κυλινδρικό στέλεχος, κενό στο εσωτερικό του, µε
ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Αντίστοιχο προφίλ βάσης µε Αgora XXXIII, 152-153, 291, ν. 429, εικ. 63, πίν. 52
(Τύπος 3 / context: πριν το 170 π.Χ µε υστερότερο υλικό)
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
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Αρ. Καταλόγου: 249
Εικ. 49
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.3.53
Σχήµα: Ατρακτόσχηµο Μυροδοχείο
Xρήση: Αγγείο καλλωπισµού / Αναθηµατικό / Χρηστικό αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,9εκ., Διάµ. Βάσ.: 2,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/3 reddish brown και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2
5/5B bluish gray.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς - λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά και κίτρινα κ αι λιγότερα γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λεπτά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tµήµα βάσης. Συµπαγές κυλινδρικό στέλεχος, το οποίο απολήγει σε δισκοειδή βάση.
Στην επιφάνεια έδρασης ίχνη από τον σπάγκο που χρησιµοποιήθηκε κατά την αποκόλληση του
αγγείου από τον τροχό. Αυλάκωση στο κατώτερο τµήµα του στελέχους, στο ύψος της βάσης.
Παράλληλα: Αgora XXXIII, 154, 293-294, ν. 458, 463, εικ. 64, πίν. 53 (τύπος 5).
Χρονολόγηση: α′ µισό 2ου αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 250
Εικ. 49
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/10.3.16 και A.410.5.28
Σχήµα: Ατρακτόσχηµο Μυροδοχείο
Xρήση: Αγγείο καλλωπισµού / Αναθηµατικό
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 10,4εκ., Διάµ. Σώµ.: 5,8εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ., Διάµ. Βάσ.: 2,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/N gray. Η επιφάνεια: Gley 1 5-6/N gray και κατά τόπους 10ΥR 4/1
dark gray και 7.5YR 7/6-6/6 reddish yellow (blister ware ;)
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς - λείος.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου - µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Βάση και τµήµα κάτω σώµατος µε
ενιαίο περίγραµµα. Συµπαγές κυλινδρικό πόδι µε διευρυµένο τοίχωµα στην απόληξή του, το οποίο
δηµιουργεί χοανοειδή βάση µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Εσωτερικά
ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Εµπίτει στην γενικότερη κατηγορία των µυροδοχείων τύπου 6 από το Agora XXXIII,
154, 294-295, ν. 471-480, εικ. 65, πίν. 53
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π .Χ ή και µεταγενέστερα (βάσει του χρονικού πλαισίου παραγωγής του
τύπου 6 στην Αθήνα).
Αρ. Καταλόγου: 251
Εικ. 49
Aρ. Ευρετηρίου: A.4/11.2.19
Σχήµα: Μυροδοχείο (Συνανήκει µε το Α.3/11.1.5 ;)
Xρήση: Αγγείο καλωπισµού / Αναθηµατικό
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ.: 2,3εκ., εσ.: 1,3 εκ., Διάµ. Λαιµ.: 1,4 - 1,8εκ., Πάχ.
Λαιµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τρία όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και λαιµού.
Στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος και µακρύς κυλινδρικός λαιµός. Ίχνη ερυθρής βαφής, σήµερα
χαµένης και στις δύο όψεις (10YR 5/6 - 4/6 red).
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους µε Agora XXXIII, 297, ν. 503, εικ. 66, πίν. 55 (250-170 π.Χ).
Πιθανώς προέρχεται από ατρακτόσχηµο µυροδοχείο στον τύπο 6 από το Agora XXXIII, 154, 294-295,
ν. 471-480, εικ. 65, πίν. 53
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π .Χ ή και µεταγενέστερα (βάσει του χρονικού πλαισίου παραγωγής του
τύπου 6 στην Αθήνα).
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Αρ. Καταλόγου: 252
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/11.1.5
Σχήµα: Μυροδοχείο (Συνανήκει µε το Α.4/11.2.19 ;)
Xρήση: Αγγείο καλωπισµού / Αναθηµατικό
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 6,4εκ., Διάµ. Βάσ.: 2εκ., Διάµ. Στελ.: µεγ.: 1,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λεπτή ασηµίζουσα µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Βάση και τµήµα κάτω σώµατος. Κάτω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και βάση µε συµπαγές
κυλινδρικό στέλεχος, το οποίο καταλήγει σε απλή δισκοειδή βάση µε διευρυµένο τοίχωµα
(χοανοειδής). Ίχνη ερυθρής βαφής στο σώµα.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των µυροδοχείων τύπου 6 από τ ο Agora XXXIII, 154,
294-295, ν. 471-480, εικ. 65, πίν. 53
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π .Χ ή και µεταγενέστερα (βάσει του χρονικού πλαισίου παραγωγής του
τύπου 6 στην Αθήνα).
Αρ. Καταλόγου: 253
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.1.84
Σχήµα: Ατρακτόσχηµο Μυροδοχείο / Απόρριµα ;
Xρήση: Αγγείο καλλωπισµού / Αναθηµατικό
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Βάσ.: 2,25εκ., Διάµ. Σώµ.: 1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown µε 2.5YR-5YR
8/4 pink απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος. SSF.
Εγκλείσµατα: Σχεδόν καθόλου. Πολύ αραιά λευκά και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους ηµικυκλικά.
Αραιή λεπτή µίκα - λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Πολύ αραιά µικρού µεγέθους ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Απόρριµα από ατρακτόσχηµο µυροδοχείο. Βάση και στέλεχος ποδιού. Συµπαγές
κυλινδρικό στέλεχος και δισκοειδής βάση, η οποία έχει επικολληθεί, πιθανώς, κατά την όπτηση σε
άλλο αγγείο µε αντίστοιχο πηλό (fabric) και διακόσµηση, το οποίο σώζεται αποσπασ µατικά για να
ταυτιστεί. Και τα δύο αγγεία φέρουν απολεπισµένη µελανή στιλπνή βαφή. Το µυροδοχείο στο
στέλεχος φέρει ίχνη ερυθρής βαφής (10R 4/6 red)
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης και στελέχους, αλλά διαφορετικός πηλός Agora XXXIII, 160,
299, ν. 523, εικ. 68, πίν. 57 (context: 110-50 π.Χ µε δύο όστρακα της ρωµαϊκής περιόδου)
Χρονολόγηση: 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει πλησιέστερου παραλλήλου).
Μικύλλα Αγγεία
Αρ. Καταλόγου: 254
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.1.36
Σχήµα: Σκύφος
Xρήση: Αναθηµατικό – Τελετουργικό αγγείο
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 2,5εκ. / σώζεται το 30%, Διάµ. Βάσ.: 1,5εκ. / σώζεται περίπου
το 50%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 7/2 light gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Διάκενα: Μικρά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Επίπεδη βάση µε ίχνη από τον σπάγκο που χρησιµοποιήθηκε κατά την
αποκόλληση του αγγείου από τον τροχό, σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και έντονη καµπύλωση
στο µέσον του και έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε µικρή διαφοροποίηση σε αγγεία βασικού µεγέθους. James 2010,
353, ν. 22, εικ. 3, πίν. 2, Corinth VII.7, 159, ν. 34, εικ. 4, πίν. 4 (ύστερος 3ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Μέση ελληνιστική περίοδος
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Αρ. Καταλόγου: 255
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/11.1.15
Σχήµα: Πυξίδα
Xρήση: Αναθηµατικό – Τελετουργικό αγγείο
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 4εκ. / σώζεται το 21%, Διάµ. Βάσ.: 3,5εκ ;, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 8/4 pale yellow. Η επιφάνεια: 2.5Υ 8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά - κίτρινα, πορτοκαλί και γκρι – καστανά µικρού και µέσου µεγέθους,
ηµικυκλικά - γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Ενιαίο περίγραµµα βάσης, σώµατος και χείλους. Επίπεδη βάση, σώµα µε
καµπύλο τοίχωµα και χείλος µε κωνική απόληξη. Στην εξωτερική όψη του σώµατος στεφάνη.
Παράλληλα: Αντίστοιχο προφίλ σε αγγεία βασικού µεγέθους Corinth VII.3, 98-99, ν. 559, πίν. 19, 57
Χρονολόγηση: Πρώιµη ελληνιστική περίοδος.
Αρ. Καταλόγου: 256
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3ΙΙ/10.3.8
Σχήµα: Πώµα
Xρήση: Αναθηµατικό – Τελετουργικό αγγείο
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 2εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: Ο πυρήνας και η επιφάνεια 7.5YR 8/2 pink - 10YR 8/2 very pale brown και κατά τόπους
2.5Y 8/2 pale yellow.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά - γκρι, σκούρα και πορτοκαλί ; µικρού µεγέθους ηµικυκλικά.
Διάκενα: Μικρά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Πλήρες προφίλ. Ενιαίο περίγραµµα λαβής, σώµατος και χείλους. Κατακορυφή λαβή
ελλειπτικής διατοµής, βραχύ σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και περιχείλωµα κωνικής διατοµής
που νεύει προς τα πάνω.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Πρώιµη ή µέση ελληνιστική περίοδος.
Αρ. Καταλόγου: 257
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.29
Σχήµα: Λοπάδιον
Xρήση: Αναθηµατικό – Τελετουργικό αγγείο
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 7εκ., Διάµ. Στεφ.: 5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 10YR - 2.5Y 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 6/5BG greenish gray και 2.5YR
6/8 light red - 5YR 6/8 reddish yellow (Blister ware)
Πηλός: Σκληρός κια τραχύς. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Μικρά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Άνω τµήµα σώµατος µε καµπύλο τοίχωµα και έξω νεύον
χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη. Σ το εσωτερικό στεφάνη µε κωνική απόληξη για την υποδοχή
πώµατος. Στην εξωτερική όψη, στο ύψος του ώµου, αβαθής αυλάκωση.
Παράλληλα: Agora XXIX, 216, 387, ν. 1484, εικ. 87, πίν. 112 (300 π.Χ)
Χρονολόγηση: Πρώιµη ελληνιστική περίοδος.
Επιτραπέζια Ερυθροβαφής Κεραµική
Ανατολική Sigillata Α (ESA)
Αρ. Καταλόγου: 258
Εικ. 50
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.25.8
Σχήµα: Πινάκιο (Atlante ΙΙ ESA: τύπος 3)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,1εκ., Διάµ. Βάσ.: 6εκ. / σώζεται το 22%, Πάχ. Σώµ.: 0,6-1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown - 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/38/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
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Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και σκούρα µικρού µεγέθους ηµικυκλικά - γωνιώδη.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος, ο οποίος τείνει ελαφρώς προς τα
έξω µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη και επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή σε όλη την επιφάνεια. Στον πυθµένα: 2.5YR 4/4 reddish brown
και 2.5YR 4/8 red. Εξωτερικά: 2.5YR-10R 4/6 red. Διακοσµητικά εγχάρακτα γραµµίδια στον πυθµένα,
τα οποία πλαισιώνονται από µία αυλάκωση.
Παράλληλα: Atlante II, 14, τύπος 3, πίν. Ι(ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ
Αρ. Καταλόγου: 259
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.119
Σχήµα: Μικρό αβαθές πινάκιο (Atlante II ESA: τύπος 12)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 3,2εκ., Διάµ. Xείλ.:12εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 8/2-8/3 pale yellow. H επιφάνεια 2.5Y 8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά και γκρι µικρού µεγέθους και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Πολύ αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Χείλος σχεδόν τετράγωνης διατοµής, το οποίο νεύει
προς τα έξω και σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή (10R 5/8 red) βαφή σε όλη την
επιφάνεια.
Παράλληλα: Atlante ΙΙ, 19-20, τύπος 12, πίν. ΙΙ (40 π.Χ – 10 µ.Χ), Agora XXXII, 24-25, 130, ν. 64,
εικ. 3 (context: 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: β′ µίσο 1ου αι. π.Χ – πρώϊµος 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 260
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.48
Σχήµα: Ηµισφαιρικό κύπελλο (Atlante II ESA: 22Β)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,4εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,5εκ. / σώζεται το 47%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/3 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά µικρού - µέσου µεγέθους και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλή δακτυλιόσχηµη βάση µε λοξότµητο
περιχείλωµα στην εξωτερική όψη και επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα.
Απολεπισµένη ερυθρή βαφή σε όλη την επιφάνεια (10R 5/8-4/8 red)
Παράλληλα: Atlante ΙΙ, 23-24, τύπος 22B, πίν. ΙΙΙ (ύστερος 2ος αι. π.Χ - 10 µ.Χ), Agora XXXII, 132,
ν. 91, εικ. 4 (ύστερος 2ος - πρώϊµος 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: β′ µίσο 1ου αι. π.Χ – πρώϊµος 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 261
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/5.1.54
Σχήµα: Κύπελλο ; / Πινάκιο ;
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ. / σώζεται το 4,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 5ΥR 8/3-8/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά, πορτοκαλί και γκρι-καστανά µικρού µεγέθους ηµικυκλικά.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και βραχύ έξω νεύον
χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη. Στην εξωτερική όψη, κάτω από το χείλος, µία αυλάκωση. Ερυθρή
βαφή (10R 4/6-4/8 red) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Atlante II, 47-48, τύπος a (κύπελλο / πρώϊµος 1ος αι. π.Χ) ή c (Πινάκιο / πιθανώς τύπος
της πρώιµης φάσης της παραγωγής του σχήµατος), πίν. ΧΙ.
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ
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Ερυθροβαφής Κεραµική της ευρύτερης περιοχής της Περγάµου
Αρ. Καταλόγου: 262
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.1.24
Σχήµα: Μικρό αβαθές πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 22εκ. / σώζεται το 10,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/6 reddish yellow και 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια στην άνω όψη
7.5YR 8/4 pink και στην κάτω 5YR 7/8 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και ελαφρώς τραχύς - λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. Προέλευση από
Μικρά Ασία / Πέργαµος – Σαγαλασσός.
Εγκλείσµατα: Πηλός µε άφθονη µίκα, ασηµένια και χρυσή. Λίγα λευκά, γκρι, ωχρώδη και
καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους ηµικυκλικά - γωνιώδη.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω και σώµα µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος, διπλή αυλάκωση. Ερυθρή
βαφή και στις δύο όψεις. Εσωτερικά: 2.5YR 5/6 red. Εξωτερικά: 10R 4/6 - 5/6 red.
Παράλληλα: Agora XXXII, 50-51, 196-197, ν. 757, εικ. 23 (Πέργαµος η Σαγαλασσός / 40-20 π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου)
Τοπικές Αποµιµήσεις Ερυθροβαφών Αγγείων
Ανατολική sigillata A (ESA)
Αρ. Καταλόγου: 263
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.6.47
Σχήµα: Πινάκιο (Aποµ. Atlante II ESA: τύπος 3-4)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 3,5εκ., Διάµ. Xείλ.: 25εκ. / σώζεται το 7,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red. Η επιφάνεια: στην άνω όψη 7.5YR 8/4 pink και 7.5YR 7/6
reddish yellow. Στην κάτω όψη 5ΥR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα, γκρι και ωχρώδη µικρού και µέσου - µεγάλου µεγέθους
ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Υψωµένο χείλος, ελαφρώς καµπύλο στην εξωτερική όψη
και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Τροπίδωση στο εσωτερικό, στην µετάβαση από το σώµα στο
χείλος. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/8 red) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Atalante II, 13-16, τύπος 3-4, πίν. Ι (2ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 264
Εικ. 51
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.2.17
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Αtlante ΙΙ ESA: τύπος 2 ή 4)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,55εκ., Διάµ. Δακτ.: 10εκ. / σώζεται το 13%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5ΥR 5/6 yellowish red - 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια 5YR 6/6 reddish
yellow.
Πηλός: Mέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και ωχρώδη - καστανέρυθρα µικρού µεγέθους, η µικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος που τείνει ελαφρώς προς τα έξω. Βαθιά
αυλάκωση στην επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή (10R 4/6 58 red) βαφή σε όλη την επιφάνεια
Παράλληλα: Atalante II, 13-16, τύπος 2, 4, πίν. Ι (2ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ), Agora V, 11, ν. F1, πίν. 1,
60, Agora XXXII, 22-24, 126, ν. 18, εικ. 2 (Atlente II: τύπος 4 / 100 π.Χ ή αργότερα), Hayes 1973, 464,
ν. 207, πίν. 91
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
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Αρ. Καταλόγου: 265
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.2.74
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Atlante II ESA: τύπος 2 ή 4)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Δακτ.: 5εκ. / σώζεται το 30%, Πάχ. Σώµ.: 0,55-0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/8 light red - 5YR 7/8 reddish yellow. Η επιφάνεια στην άνω όψη 7.5YR
8/3 pink - 10YR 8/3 very pale brown. Στην κάτω 5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και σκούρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους, ηµικυκλικά γωνιώδη. Λεπτή πολύχρωµη µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε πλατιά, ελαφρώς λοξότµητη,
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη. Δύο εγχάρακτοι
οµόκεντροι δακτύλιοι στον πυθµένα, στο ύψος του δακτυλίου. Απολεπισµένη καστανέρυθρη - µελανή
βαφή από εµβάπτιση στον πυθµένα.
Παράλληλα: Atlante II, 13-16, τύπος 2, 4, πίν. Ι (2ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ). Παρόµοιο προφίλ σώµατος
και δακτυλίου, χωρίς την αντίστοιχη διακόσµηση Agora XXXII, 22-24, 126, ν. 22, εικ. 2, πίν. 1 (4 / 50 25 π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 266
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/9.2.40
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Αtlante II ESA: τύπος 3-4)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Δακτ.: 10εκ. / σώζεται το 21% ; Πάχ. Σώµ.: 1-1,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 5YR-7.5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα, γκρι και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώµα µε
ευθύγραµµο επικλινές τοίχωµα, το οποίο σταδιακά προς την µετάβαση στον δακτύλιο γίνεται πιο παχύ.
Απολεπισµένη ερυθρή (10R 5/8 red) βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Atlante II, 13-16, τύπος 3-4, πίν. Ι (2ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 267
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.1.43
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Atlante II ESA: form 3-4)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Δακτ.: 7εκ. / σώζεται το 32%, Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown και 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR
7/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Aραιά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού - µέσου µεγέθους,
ηµικυκλικά. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Δακτύλιος µε κα µπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη και
επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Πυθµένας µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή (10R 4/8-5/8
red) βαφή σε όλη την επιφάνεια
Παράλληλα: Atlante II, 13-16, τύπος 3-4, πίν. Ι (2ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ). Παρόµοιο προφίλ βάσης µε
Slane 1990, 59-61, ν. 124, εικ. 11 (α´µισό 1ου αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: 268
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/5.1.41
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Atlante II ESA: τύπος 28)
Xρήση: Aγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 2εκ., Διάµ. Χείλ.: 23εκ. / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red και Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish yellow.
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Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Επίπεδο έξω νεύον χείλος µε κάθετη απόληξη τριγωνικής
διατοµής. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Ίχνη ερυθρής και µελανής βαφής σε όλη την
επιφάνεια ;
Παράλληλα: Atlante II, 27, τύπος 28, πίν. IV (10/1 αι. π.Χ - 15/30 αι. µ.Χ), Agora V, 11, ν. F4, πίν.
60, Agora XXXII, 28-29, 136, ν. 136, εικ. 6 (25-1 π.Χ / context: 75-1π.Χ), 60-62, 215, ν. 930, εικ. 30
(Gray ware / ύστερος 1ος αι. π.Χ).
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 269
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.25
Σχήµα: Λάγηνος
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/6 reddih yellow. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά, γκρι και καστανά µικρού - µέσου µεγέθους, ηµ ικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα / λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και αρχή λαβής. Βραχύ κάθετο χείλος µε κοίλο τοίχωµα στο
εσωτερικό και κυλινδρικός λαιµός. Η λαβή σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά για να προσδιοριστεί.
Απολεπισµένη ερυθρή βαφή και στις δύο όψεις 10R 5/8 red.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ Atlante II, 43, τύπος 102, πίν. VI
(1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ
Αρ. Καταλόγου: 270
Εικ. 52
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.2.56
Σχήµα: Κύπελλο µε εχινοειδές σώµα ; (Αποµ. Atlante II ESA: τύπος 20 ;)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,65εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown. Η επιφάνεια: 5YR-7.5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός µε σχεδόν λεία επιφάνεια. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα κυκλικά, η µικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και
σώµα µε εχινοειδές περίγραµµα. Αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους. Ερυθρή απολεπισµένη βαφή
σε όλη την επιφάνεια (2.5YR 5/8 red).
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χωρίς την αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους Atlante II, 23-23,
τύπος 20, πίν. ΙΙΙ (β′ µισό 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ ;
Αρ. Καταλόγου: 271
Πίν. 4
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/4.5.21
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Πόσεως.
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 3,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. (σώζεται αποσπασµατικά), Πάχ. Σώµ.: 0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. CSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και
µέσου - µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Το χείλος σώζεται εξαιρετικά αποσπασµατικά. Πιθανώς έξω
νεύον. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/6 red) σε όλη την επιφάνεια.
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To σώµα ενσφράγιστο. Η σφραγίδα σώζεται ακέραιη. Σε αυτή πιθανώς ΤΑ ή ΤΛ σε σύζευξη και σε
πλάγια όψη µέσα σε πλαίσιο τετράγωνης διατοµής ή ΚΑ και Ο ; σε ορθή όψη.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ ;
Ανατολική Sigillata Β (ESB)
Αρ. Καταλόγου: 272
Εικ. 53
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/8.1.26
Σχήµα: Κύπελλο (Αποµ. Atlante II: ESB τύπος 23 / Conspectus: τύπος 14)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται τo 24%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5ΥR 7/4-7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, κίτρινα, γκρι και σκούρα µικρού - µέσου και µεγάλου µεγέθους,
ηµικυκλικά - γωνιώδη. Πολύ αραιή λεπτή µίκα / λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Στρογγυλεµένο έξω νεύον χείλος και σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω κατά την µεταβάση προς το χείλος. Καστανέρυθρη
(2.5YR 4/4 reddish brown) - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Atlante II, 57-58, τύπος 23, πίν. ΙΙΙ (πρώϊµος 1ος αι. µ.Χ), Conspectus,76-77, τύπος 14,
πίν. 14 (µέση-ύστερη εποχή Αυγούστου), Αgora XXXII, 145, ν. 231, εικ. 8, πίν. 8 (20-1 αι. π.Χ), James
(υπό έκδοση, ν. 33, εικ. 3)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 273
Εικ. 53
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.29
Σχήµα: Ηµισφαιρικό Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Πόσεως (Αποµ. Αtlante II: ESB τύπος 29 / Conspectus: τύπος 36)
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ / σώζεται το 12%, Πάχ. Σώµ.:
0,3-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: εσωτερικά: 5YR 7/6 reddish yellow,
εξωτερικά: 7.5ΥR 8/4 pink - 10YR 8/4 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά, γκρι, ωχρώδη και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους
κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Πολλά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Κάθετο χείλος µε κωνική απόληξη
και η µισφαιρικό σώµα. Στο κάτω τµήµα του σώµατος δύο οριζόντιες και δύο κατακόρυφες
αυλακώσεις εν είδει διακόσµησης. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 4/8-5/8 red) σε όλη την
επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Atlante II, 59, τύπος 29, πίν. ΧΙΙ, Conspectus, 114-115, τύπος 36.1.1,
πίν. 32 (πρώϊµη εποχή Αυγούστου - 1ος αι. µ.Χ),
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 274
Εικ. 53
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.128
Σχήµα: Κύπελλο (Αποµ. Atlante II: ESB τύπος 39)
Xρήση: Aγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 8%, Πάχ. Σώµ.:
0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5ΥR 8/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολύ αραιά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού µεγέθους, η µικυκλικά.
Πολύ αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Κάθετο στρογγυλεµένο χείλος και
σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Τρεις αυλακώσεις στο κατώτερο σωζόµενο τµήµα του σώµατος.
Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 4/6 red) και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Atlante II, 61, τύπος 39, πίν. ΧΙΙΙ (1ος αι. µ.Χ), Hayes 1973, 455, ν. 158, πίν. 87
(πρώϊµος 1ος αι. µ.Χ), Agora XXXII, 150, ν. 287-289, εικ. 11, πίν. 11 (ύστερος 1ος αι. π.Χ – πρώϊµος 1ος
αι. µ.Χ).
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Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ - 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 275
Εικ. 53
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/11.1.29
Σχήµα: Κύπελλο (Παραλλαγή Atlante II ESB: τύπος 56 / Conspectus: τύπος 32.1.1 /)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 4,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 13εκ. / σώζεται το 13%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5ΥR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και καστανέρυθρα µικρού - µέσου µεγέθους, ηµ ικυκλικά. Αραιή
λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Αραιά µικρά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος, το οποίο στρέφεται ελαφρώς προς τα
κάτω. Δύο αβαθείς αυλακώσεις στα δύο άκρα της άνω όψης. Σφαιρικό σώµα. Απολεπισµένη ερυθρή µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση και αντίστοιχη διακόσµηση, Atlante II, 62-63,
τύπος 56, πίν. XIV, Conspectus 108-109, τύπος 32.1.1, πίν. 29 (µέσα 1ου αι. µ.Χ), Agora XXXII, 146,
ν. 243, εικ. 9
Χρονολόγηση: α′ µισό 1ου αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 276
Εικ. 53
Aρ. Ευρετηρίου: A.EΠ.1.34
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Atlante II ESB: τύπος 60)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 25εκ / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έσω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής (λοξότµητο στην
εξωτερική του όψη) και σ ώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/4-4/4
weak red) σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Atlante II, 64, τύπος 60, πίν. XIV (50/60 - 80/90 µ.Χ – 150 µ.Χ), Agora V, 25, ν. G.25,
πίν. 57, 61, Agora XXXII, 39, 155, ν. 346, εικ. 12, πίν. 15 (context: 80-100 µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Ιταλική Sigillata
Αρ. Καταλόγου: 277
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.1.21
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Conspectus: τύπος 10.1.1)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 2,5εκ., Διάµ. Xείλ.:18εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red - 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/4 pink µε
10ΥR 8/3 very pale brown - 2.5Y 8/3 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μαλακός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα - λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Βαθµιδωτό έξω νεύον χείλος µε περιχείλωµα τριγωνικής
διατοµής. Άνω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή (2.5YR 4/8-5/8 red) βαφή και στις
δύο όψεις.
Παράλληλα: Conspectus, 68-69, τύπος 10.1.1, πίν. 9 (Πρώϊµη – µέση εποχή Αυγούστου)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
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Αρ. Καταλόγου: 278
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.37
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Conspectus τύπος 11.1.3)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Μαλακός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα, µικρού και µέσου
µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και περισσότερα
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής, επίπεδο στην
εξωτερική όψη και σώµα µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα. Τροπίδωση στην εξωτερική όψη του
σώµατος. Απολεπισµένη ερυθρή (2.5YR 4/8 - 5/8 red) βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Conspectus, 70-71, τύπος 11.1.3, πίν. 10 (εποχή Αυγούστου), Hayes 1971, 253, ν. 5, εικ.
3
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 279
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.28
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,8εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα, γκρι και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγέθους, ηµικυκλικά.
Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους (vugs) και λιγότερα επιµήκη
(planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Προεξέχον χείλος, επίπεδο στην εξωτερική όψη και σώµα
µε καµπύλο τοίχωµα. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/6-5/8 red) στην εσωτερική όψη και ερυθρή
(2.5YR 5/6 red) - µελανή στην εξωτερική.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ µε Conspectus, 70-71, τύπος
11.1.4, πίν. 10.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ (βάσει πλησιέστερου παραλλήλου)
Αρ. Καταλόγου: 280
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.28
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Conspectus: τύπος 20)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 5,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 33εκ. / σώζεται το 8,2%, Πάχ. Σώµ.: 0,4-0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 5/6 yellowish red. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή. SSF ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα, µικρού και µέσου
µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο απολήγει σε
κάθετο χείλος τριγωνικής διατοµής. Απολεπισµένη ερυθρή βαφή (10R 5/6 red) σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Conspectus, 86-87, τύπος 20.1.1, πίν. 18 (ύστερος 1ος αι. π.Χ –1ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ –1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου).
Ερυθροβαφής κεραµικής Çandarli
Αρ. Καταλόγου: 281
Aρ. Ευρετηρίου: Β.3/8.3.40
Σχήµα: Κύπελλο (Aποµίµηση Atlante II Çandarli: τύπος L19 / Conspectus: τύπος 34)
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 3,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 4,5εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.

Εικ. 54
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Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/4 light reddish brown - 7.5YR 6/4 light brown. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4
pink. Κατά τόπους στο εσωτερικό 10YR 6/1 gray - 7/2 light gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Aραιά - λίγα λευκά, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανά – καστανέρυθρα µικρού µέσου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά. Μίκα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος µικρού - µεγάλου µεγέθους (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Κάθετο χείλος µε κωνική απόληξη, το ποίο νεύει ελαφρώς
προς τα µέσα και σφαιρικό σώµα. Στην εξωτερική όψη στεφάνη µε περιχείλωµα ελλειπτικής διατοµής,
το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα κάτω. Aβαθής αυλάκωση στην εξωτερική όψη κάτω από το χείλος.
Καστανέρυθρη (2.5YR 4/4 reddish brown) - µελανή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Atlante II, 76, L19, πίν. XVII, Conspectus, 112-113, τύπος 34.2.2, πίν. 31, Agora XXXII,
189, ν. 793, πίν. 40 (context: τέλη 1ου - αρχές 2ου αι. µ.Χ), Hayes 1983, 118, ν. 26-29, εικ. 3.
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 282
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: A.EΠ.2.58
Σχήµα: Κύπελλο (Aποµίµηση Atlante II Çandarli: τύπος L19 / Conspectus: τύπος 34)
Xρήση: Αγγείο σερβιρίσµατος.
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 13εκ. / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red - 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale
brown µε 5YR 7/6 reddish yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Πολύ αραιή λεπτή µίκα, περισσότερα
λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος µε ενιαίο περίγραµµα. Χείλος µε κωνική απόληξη, το οποίο
νεύει προς τα µέσα και σφαιρικό σώµα. Στεφάνη στην εξωτερική όψη του σώµατος, ελλειπτικής
διατοµής. Πορτοκαλί επίχρισµα (5YR 7/6 reddish yellow) έσω και έξω.
Παράλληλα: Atlante II, 76, L19, πίν. XVII, Conspectus, 112-113, τύπος 34.2.2, πίν. 31, Agora XXXII,
189, ν. 793, πίν. 40 (context: τέλη 1ου - αρχές 2ου αι. µ.Χ), Hayes 1983, 118, ν. 26-29, εικ. 3.
Χρονολόγηση: 1ος – 3ος αι. µ.Χ
Μη Ταξινοµηµένα
Αρ. Καταλόγου: 283
Εικ. 54
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/6.25.7
Σχήµα: Κρατήρας / Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο µίξης - σερβιρίσµατος
Διαστάσεις Σωζ. Ύψ. – Μήκ.: 5,6εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,6-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/4 light reddish brown και 2.5YR 6/6 light red. Η επιφάνεια: 10YR 8/4
very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και καστανά – καστανέρυθρα µικρού και µέσου - µεγάλου µεγέθους
κυκλικά και ηµικυκλικά.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Προεξέχον χείλος µε ευθύγραµµο τοίχωµα και σώµα µε
ελαφρώς καµπύλο. Ευρεία αυλάκωση εσωτερικά, στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος.
Απολεπισµένη καστανέρυθρη - µελανή βαφή στην εσωτερική όψη και καστανέρυθρη (10R 4/4 reddish
brown) - ερυθρή (10R 5/8 red) στην εξωτερική.
Παράλληλα: Agora XXIX, 235-236, 402, ν. 1599, εικ. 97, πίν. 125 (Κρατήρας ή πινάκιο – gray ware /
context: β′ µισό 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύ στερη ελληνιστική – πρώιµη ρωµαϊκή περίοδος (Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε
ανάµεικτη κεραµική από τον 2ο αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ)
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Γκρίζα κεραµική (gray ware)
Αρ. Καταλόγου: 284
Εικ. 55
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/13.2.14
Σχήµα: Ιχθυοπινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 2,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 24εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,6-0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/N gray - 2.5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: 5Y 6/1 gray.
Πηλός: Μαλακός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα και πορτοκαλί ηµικυκλικά, µικρού - µέσου µεγέθους. Αραιή
λεπτή µίκα.
Διάκενα: Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος, το οποίο νεύει προς τα κάτω, καµπύλο στην
εξωτερική όψη και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στην
µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Μελανή απολεπισµένη βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Agora XXIX, 402, 235-236, ν. 1607, εικ. 97 (context: πρίν το 150 π.Χ)
και James (υπό έκδοση, ν. 107, εικ. 15).
Χρονολόγηση: Πρώιµος 2ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 285
Εικ. 55
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/5.1.55 / Συνανήκει µε το Β.2/12.2.27 (;)
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 36εκ. ; / σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια Gley 1 6-7/N gray - light gray.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά - ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και σώµατος. Σ ώµα µε
ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο καταλήγει σε έσω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής. Δύο
διακοσµητικές αυλακώσεις στην εσωτερική όψη κάτω από το χείλος. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε
όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Agora XXIX, 233, 399, ν. 1573, εικ. 95, πίν. 124 (1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 286
Εικ. 55
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.27
Σχήµα: Πινάκιο / πλατώ ;
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 34εκ. / σώζεται το σώζεται το 4%, Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Y 6/2 light brownish gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/-6/1 gray.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και λιγότερα πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά-ηµικυκλικά και γωνιώδη. Πολλή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χείλος µε στρογγυλεµένη
απόληξη και κα µπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα έξω. Ελαφριά
γωνίωση στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Απολεπισµένη µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Agora XXIX, 399, ν. 1574, εικ. 95, πίν. 124 (context: 1ος αι. π.Χ), Agora XXXII, 60-62,
215, ν. 929, εικ. 20 (πιθανώς αττικής παραγωγής /ύστερος 1ος αι. π.Χ ή αργότερα)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 287
Aρ. Ευρετηρίου: Α.4/10.5.29
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 8,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 29εκ. / σώζεται το 12%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,7εκ.

Εικ. 55
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Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: Gley 1 7/5GY - 10GY light greenish gray (όχι απόλυτη ταύτιση /
πλησιέστερο).
Πηλός: Σκληρός πηλός, λπεπτόκοκκος µε λεία επιφάνεια.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι και πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους, ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή
µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος µε καµπύλο περίγραµµα, το οποίο νεύει προς τα
κάτω και σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Τροπίδωση στην εξωτερική όψη, στην µετάβαση από
το σώµα στο χείλος. Στην άνω όψη, στο ύψος του χείλους, µία αβαθής αυλάκωση και µία χαµηλότερα
στο σώµα. Μεταξύ των δύο αυλακώσεων διακοσµητικά ε µπίεστα γραµµίδια (rouletting). Μελανή
απολεπισµένη βαφή σε όλη την επιφάνεια σε µπλε απόχρωση.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο σε γκρίζα κεραµική. Παρόµοιο προφίλ χείλους σε ιταλική
συγκιλλάτα, Cosnpectus, 120-121, τύπος 39.1.2, πίν. 39 (µικρή διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του
σώµατος / β´µισό 1ου - α´µισό 2ου αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλου και πάσας εντοπισµού).
Αρ. Καταλόγου: 288
Εικ. 55
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/12.2.44
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4εκ., Διάµ. Χείλ.: 32εκ. / σώζεται το 5,5%, Πάχ. Σώµ.: 0,8-0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: Gley 2 5/5BG-10BG greenish gray.
Πηλός: Μαλακός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί µικρού - µέσου µεγέθους ηµικυκλικά - γωνιώδη. Αραιή
λεπτή πολύχρωµη µίκα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα
και χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω. Δύο αυλακώσεις στο
εσωτερικό κάτω από το χείλος και µία στην εξωτερική όψη. Απολεπισµένη µελανή βαφή και στις δύο
όψεις.
Παράλληλα: Σε γκρίζα κεραµική δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ µε Slane
1980, 148, ν. 32, εικ. 4 και Atlante II, 29, τύπος 32, πίν. V (1-30 µ.Χ).
Χρονολόγηση: α′ µισό 1ου αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 289
Εικ. 56
Aρ. Ευρετηρίου: A.3/12.2.45
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Βάσ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,9-1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 7/5BG light greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος, ο οποίος σώζεται αποσπασµατικά,
µε καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Απολεπισµένη
µελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Η βάση αντίστοιχη παραδειγµάτων της ESA κεραµικής και ειδικότερα Atlante II, 14-16,
τύπος 3-4, πίν. Ι
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει πλησιέστερων παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 290
Εικ. 56
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.27
Σχήµα: Πινάκιο (Αποµ. Atlante II: ESA τύπος 3) / Συνανήκει µε το B.2/5.1.55 ;
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Δακτ.: 12εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Σώµ.: 1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5Υ 6/1 gray. Η επιφάνεια: Gley 1 7-6/10Y light greenish gray - greenish gray ή
2.5Υ 6/1 gray.
Πηλός: Μαλακός και λείος.
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Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, σκούρα και πορτοκαλί µικρού-µέσου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (palnar voids)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Χαµηλός δακτύλιος µε καµπύλο τοίχωµα εξωτερικά, στο
ανώτερο τµήµα και λοξότµητος στο κατώτερο. Βαθιά εγχάραξη στην επιφάνεια έδρασης. Πυθµένας µε
ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο γίνεται πιο παχύ εξωτερικά του δακτυλίου. Απολεπισµένη µελανή
βαφή σε όλη την επιφάνεια. Στον πυθµένα διακοσµητικά εµπίεστα γραµµίδια ελλειπτικής διατοµής.
Παράλληλα: Η βάση και ο πυθµένας αντίστοιχα µε Αtlante II, 14-15, τύπος 3, πίν. Ι (ύστερος 2oς - 1ος
αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ (βάσει της χρονολόγησης του παραλλήλου του και του αγγείου µε το οποίο,
πιθανώς, συνανήκει).
Αρ. Καταλόγου: 291
Εικ. 56
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.57
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,9εκ., Διάµ. Δακτ.: 6,5εκ. / σώζεται το 35%, Πάχ. Σώµ.: 0,7-1εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 6/10BG greenish gray
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Σχεδόν καθόλου. Αραιά λευκά και καστανέρυθρα ; µικρού µεγέθους η µικυκλικά.
Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Αραιά λεπτά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Δακτυλιόσχηµη βάση µε τοίχωµα που τείνει ελαφρώς προς
τα έξω, λοξότµητο στο κατώτερο τ µήµα του και επίπεδη επ ιφάνεια έδρασης. Σώµα µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψ η. Στον πυθµένα τρεις σειρές µε εµπίεστα διακοσµητικά
γραµµίδια. Μελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη
κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 292
Εικ. 56
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/7.3.58
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4εκ., Διάµ. Δακτ.: 8εκ. / σώζεται το 17%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/10Y greenish gray και 7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια 7.5YR 7/4 pink.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού και µέσου µεγάλου µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη. Άφθονα λαµπυρίζοντα και λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (palnar voids)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και σώµατος. Δακτύλιος µε λοξότµητη επιφάνεια έδρασης, ο οποίος νεύει
προς τα έξω. Επικλινές σώµα µε κα µπύλο τοίχωµα. Μελανή βαφή σε όλη την επιφάνεια. Εµπίεστα
διακοσµητικά γραµµίδια στον πυθµένα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ δακτυλίου σε ιταλική sigillata Agora XXXII, 41-44, 161, ν. 432, εικ. 14
(πριν το 20 π.Χ / context: β´µισό 1ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 293
Εικ. 57
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/4.2.103
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,2εκ., Διάµ. Δακτ.: εξ.: 8,5εκ., εσ.: 7εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 2 4/10B dark bluish gray, 10YR 6/1 gray - 6/2 light brownish gray και
7.5ΥR 7/4 pink. H επιφάνεια: στον πυθµένα 2.5Y 5/1 gray. Στoν δακτύλιο και την κάτω όψη 2.5Y 5/1
gray και 7.5ΥR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί, καστανέρυθρα και σκούρα µικρού µεγέθους,
ηµικυκλικά. Λεπτή πολύχρωµη µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τρία όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα βάσης και σώµατος. Δακτύλιος
µε καµπύλο τοίχωµα εξωτερικά και κοίλο εσωτερικά. Αµυδρή αυλάκωση στην επιφάνεια έδρασης ;
Πυθµένας µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα στην άνω όψη και µαστοειδή απόφυση στην κάτω.
Απολεπισµένη καστανέρυθρη - µελανή βαφή στον πυθµένα. Εµπίεστη διακόσµηση στον πυθ µένα.
Αστέρας - Ανθέµιο ;
Παράλληλα: Agora XXIX, 235, 407, ν. 1642, εικ. 98, πίν. 131, 148 (250-165 π.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 294
Εικ. 57
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/9.1.46
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται το 13%, Πάχ. Σώµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας 2.5Υ 5/1 gray. Η επιφάνεια 5Y 5/1 gray.
Πηλός: Μαλακός και λείος µε έντονη θραυστότητα.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, πορτοκαλί και καστανά – καστανέρυθρα ; µικρού - µέσου µεγέθους
ηµικυκλικά - γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δέκα όστρακα συνανήκοντα, εκ των οποίων τα τρία συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και
σώµατος. Απλό χείλος, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα µέσα και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Αυλάκωση εξωτερικά, κάτω από το χείλος. Απολεπισµένη µελανή στιλπνή βαφή και στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Agora V, 13, ν. F. 26, πίν. 63, Agora XXIX, 400, 235-236, ν. 1584, εικ. 96, πίν. 124 (110
- πρώϊµος 1ος αι. µ.Χ), Agora XXXII, 61, 214, ν. 923, εικ. 30 (εποχή Αυγούστου)
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ – πρώιµος 1ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 295
Εικ. 57
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/9.1.42
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 3,4εκ., Διάµ. Xείλ.: 20εκ. / σώζεται το 7%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,7εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 5Y 5/1 gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/5GY greenish gray και 5Υ 6/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά - άφθονα σκούρα και λιγότερα λευκά και καστανέρυθρα. Όλα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους. Τα περισσότερα κυκλικά - ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή
µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα, το οποίο καταλήγει σε
βραχύ στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα κάτω. Εγχάραξη στην εσωτερική όψη,
στην µετάβαση από το σώµα στο χείλος. Απολεπισµένη καστανή - µελανή θαµπή βαφή και στις δύο
όψεις.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, όχι απόλυτη ταύτιση και σε διαφορετικό πηλό Corinth VII.7, 118-120,
186, ν. 272, εικ. 35, πίν. 31 (ύστερος 2ος - 1ος αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 296
Εικ. 57
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/6.2.21
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Mήκ.: 2,8εκ., Διάµ. Xείλ.: 21εκ. / σώζεται το 5%, Πάχ. Σώµ.: 0,6-0,8εκ.
Munsell: Ο πυρήνας Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια 10YR-2.5Y 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς. SSF ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανά - καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Χείλος που νεύει ελαφρώς προς τα κάτω, καµπύλο στην
εξωτερική όψη και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στην µετάβαση
από το σώµα στο χείλος. Απολεπισµένη καστανέρυθρη - µελανή βαφή στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ James (υπό έκδοση, ν. 49, εικ. 5), Corinth VII.7, 118-120, 186, ν. 273,
εικ. 35, πίν. 31 (απόθεση: α´µισό 1ου αι. µ.Χ)
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Χρονολόγηση: α´µισό 1ου αι. µ.Χ ;
Αρ. Καταλόγου: 297
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/3.4.22
Σχήµα: Πινάκιο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 4,2εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF ;
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα ; µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους, κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Στρογγυλεµένο χείλος, το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα
κάτω και σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Αυλάκωση στην εσωτερική όψη, στην µετάβαση από το
σώµα στο χείλος και στην εξωτερική όψη του χείλους. Ίχνη µελανής βαφής σε όλη την επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς την αυλάκωση στην εξωτερική όψη James (υπό έκδοση, ν. 50,
εικ. 5)
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος (Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική
των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων).
Αρ. Καταλόγου: 298
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: B.2/10.3.61
Σχήµα: Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 9εκ. / σώζεται το 10%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια Gley 1 5/N gray.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, σκούρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ; και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Έσω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένη απόληξη και λαιµός µε
κοίλο τοίχωµα. Αυλάκωση στην κάτω εξωτερική όψη του χείλους. Απολεπισµένη µελανή βαφή και
στις δύο όψεις.
Παράλληλα: Agora XXXII, 91-92, 253, ν. 1458, εικ. 44, πίν. 71 (Λευκή κεραµική Κωνσταντινούπολης
ή Αίγινας / ύστερος 5ος – πρώϊµος 6ος αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: 1ος - 2ος αι. µ.Χ ;
ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΑΓΓΕΙΑ
Αρ. Καταλόγου: 299
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/10.2.26
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Επιτραπέζιο Αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 6εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown και 10YR 6/3 pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 7/3-7/4
very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και λείος.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και ερυθρά – καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη
και κοίλο εσωτερικά και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Ερυθρή (10R 4/6 red) - µελανή βαφή σε όλη την
επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, αλλά χωρίς βαφή Marabini 1973, 59, ν. 52, πίν. 5, 58 (τύπος IV µέσα
του 2ου αι. π.Χ - πρώϊµη εποχή Αυγούστου), Corinth XVIII.2, 96-98 210, εικ. 23
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
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Αρ. Καταλόγου: 300
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/12.2.23
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Δακτ.: εξ.: 3,9εκ. / σώζεται το 20%, Πάχ. Σώµ.: 0,2-0,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 4/5B -10B dark bluish gray (όχι
απόλυτη ταύτιση)
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος.
Χαµηλή δακτυλιόσχηµη βάση µε στρογγυλεµένο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης και σφαιρικό
σώµα. Στο εσωτερικό ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης και σώµατος Marabini 1973, 59, ν. 48, πίν. 5, 58 (τύπος IV /
µέσα του 2ου αι. π.Χ - πρώϊµη εποχή Αυγούστου ).
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ
Αρ. Καταλόγου: 301
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.3.11
Σχήµα: Διώτο κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Πόσεως
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 0,15εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, σώµατος και ακέραιη λαβή. Έξω νεύον χείλος, κοίλο στη εσωτερική όψη,
ωοειδές σώµα και ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στην εξωτερική όψη του χείλους και καταλήγει
στο σώµα. Στην λαβή δύο διακοσµητικές δισκοειδείς αποφύσεις (rotelle).
Παράλληλα: Δεν εντοπίστηκε ακριβές παράλληλο. Παρόµοιο προφίλ µε µικρές επιµέρους
διαφοροποιήσεις και όχι µε λεπτό τοίχωµα Agora XXIX, 415, ν. 1698, εικ. 101, πίν. 135 (context: 10075 π.Χ)
Χρονολόγηση: β′ µισό 1ου αι. π.Χ (από αδηµοσίευτο υλικό της Σικυώνας).
Αρ. Καταλόγου: 302
Εικ. 58
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.89
Σχήµα: Κύπελλο (Mug Urnetta a collarino)
Xρήση: Επιτραπέζιο Αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,3εκ., Διάµ. Χείλ.: 8εκ. / σώζεται το 15,1%, Πάχ. Σώµ.: 0,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/4 reddish brown. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 - 5YR 6/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και πολλά - άφθονα λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και σώµατος. Έξω νεύον χείλος µε κωνική απόληξη και σώµα µε καµπύλο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 94-95, ν. 196, εικ. 22, πίν. 12, Agora XXXII, 102-103, 268, ν. 1605, εικ.
51, πίν. 76 (100 µ.Χ - 2ος αι. µ.Χ), Marabini 1973, 237, ν. 432, πίν. 46, 85 (τύπος LXVIII), Abadie
Reynal 2007, 224-225, ν. 328.2, πίν. 48, Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 173, εικ. 35)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος – 2ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 303
Aρ. Ευρετηρίου: Α.ΕΠ.2.45
Σχήµα: Κύπελλο (Mug Bocallini a Collarino)
Xρήση: Επιτραπέζιο αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,1εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,1εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,25εκ.

Εικ. 59
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Munsell: O πυρήνας: 10YR 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/2 grayish brown µε Gley 1 4/N dark
gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και λιγότερα πορτοκαλί και καστανέρυθρα. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλή δισκοειδής βάσης µε κοίλο τοίχωµα στην
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. 'Ιχνη του κεραµικού τροχού στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Agora XXXII, 101-104, 267, ν. 1602, εικ. 50 (context: α´µισό 2ου αι. µ.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος – 2ος αι. µ.Χ
Αρ. Καταλόγου: 304
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: A.ΕΠ.1.37
Σχήµα: Κύπελλο (Mug Bocallini a Collarino)
Xρήση: Επιτραπέζιο Αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,65εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,7εκ., σώζεται το 51%, Πάχ. Σώµ.: 0,5-0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/4 reddish brown και Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια Gley 2 4-5/N dark
gray - gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Χαµηλή δισκοειδής βάση µε κοίλο τοίχωµα στην
επιφάνεια έδρασης και σώµα µε καµπύλο τοίχωµα. Στο εσωτερικό ίχνη του κεραµικού τροχού.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Agora XXXII, 101-104, 267, ν. 1603, εικ. 50 (context: α ´µισό 2ου αι.
µ.Χ), Tzavella (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 128)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος – 2ος αι. µ.Χ (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 305
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.104
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Επιτραπέζιο αγγείο
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 6 / σώζεται το 5,2%
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/N gray. Η επιφάνεια: Gley 2 5/5BG - 10BG greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα / λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και άνω σώµατος. Χείλος µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα, κοίλο στην
εσωτερική όψη, το οποίο τείνει ελαφρώς προς τα έξω. Σώµα µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Corinth XVIII.2, 94-95, ν. 198, εικ. 22 Abadie Reynal 2007, 201-202, ν. 330.2, πίν. 49,
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 80-81, εικ. 27)
Χρονολόγηση: 3ος αι. µ.Χ ; (βάσει παραλλήλων)
Αρ. Καταλόγου: 306
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/4.1.105
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Αγγείο Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 6 εκ. / σώζεται το10%
Munsell: O πυρήνας: Gley 2 4/10BG dark greenish gray. Η επιφάνεια: Gley 2 6/10G light greenish
gray και 2.5YR 6/8 (τοπική αποµ. blister ware ;)
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους. Χείλος µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα, κοίλο στην εσωτερική όψη, το
οποίο νεύει ελφαρώς προς τα έξω.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Corinth XVIII.2, 94-95, ν. 198, εικ. 22, Abadie Reynal 2007, 201-202,
ν. 330.2, πίν. 49, Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 80-81, εικ. 27)
Χρονολόγηση: 3ος αι. µ.Χ ; (βάσει παραλλήλων)
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Αρ. Καταλόγου: 307
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: Β.1/3.1.135
Σχήµα: Κύπελλο
Xρήση: Αγγείος Σερβιρίσµατος
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 8εκ. / σώζεται το 10%
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 10YR 8/2 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι-σκούρα, πορτοκαλί και καστανά µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους. Χείλος µε καµπυλόκυρτο περίγραµµα και απόληξη τετράγωνης διατοµής,
το οποίο νεύει ελαφρώς προς τα έξω. Άνω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση Corinth XVIII.2, 94-95, ν. 198, εικ. 22,
Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 80-81, εικ. 27)
Χρονολόγηση: 3ος αι. µ.Χ ; (βάσει παραλλήλων).
Αρ. Καταλόγου: 308
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: Β.2/7.1.22
Σχήµα: Οινοχόη
Xρήση: Aγγείο Χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 1,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 9εκ., σώζεται το 12%, Πάχ. Σώµ.: 0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 4/N dark gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray και στην εξωτερική όψη και
το χείλος 7.5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα (πολύχρωµη) και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Βραχύ έξω νεύον χείλος τριγωνικής διατοµής και άνω σώµα
µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 3, εικ. 128)
Χρονολόγηση: Πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου).
Αρ. Καταλόγου: 309
Εικ. 59
Aρ. Ευρετηρίου: Α.2/4.1.18
Σχήµα: Οινοχόη
Xρήση: Αγγείο Χοής
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 2,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 5εκ., σώζεται το 17%, Πάχ. Σώµ.: 0,25-0,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 3/1 dark reddish gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/N gray µε 2.5YR 6/8 light
red - 5/8 red απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. SSF.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πορτοκαλί, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Λεπτή µίκα (πολύχρωµη) και
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Aκανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και σώµατος. Βραχύ έξω νεύον χείλος, επίπεδο στην άνω όψη και σώµα
µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 3, εικ. 127)
Χρονολόγηση: Πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος (βάσει παραλλήλου)
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ΑΜΦΟΡΕΙΣ
TΟΠΙΚΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ
Αρ. Καταλόγου: A1
Εικ. 60
Aρ. Ευρητηρίου: A.3/11.2.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αi
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 15,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 12εκ. / σώζεται το 19%, Διαστ. Λαβ.: 4,1 x 3,6εκ., Πάχ.
Λαιµ.: 1,4εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5Y 5/1 gray - 5/2 grayish brown και κατά τόπους
2.5YR 6/8 light red µε 10YR 6/3 pale brown - 10YR 7/3 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το
ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη - πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Aραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο
χείλος µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη (outward thickened) και ελαφρώς επίπεδο στην άνω.
Λαιµός µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Στο ανώτερο τµήµα του λαιµού στεφάνη τριγωνικής διατοµής
και µία νεύρωση άνωθέν της.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A2
Εικ. 60
Aρ. Ευρητηρίου: Β.Αφ.Αν.1.3
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αi
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,8εκ., Διάµ. Χείλ.:12,5εκ. / σώζεται το 31,5%, Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 10YR 6/2 light brownish gray - 7/2 light
gray κατά τόπους 10YR 7/3 very pale brown - 2.5Y 8/2 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το
ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν) και λιγότερα καστανέρυθρα
και πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Aραιή λεπτή
µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο χείλος µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη
(outward thickened) και λαιµός µε ευθύγραµµο.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 150, εικ. 33), Tzavella (υπό έκδοση, ν.
2, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A3
Εικ. 61
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/4.1.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αi
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 7,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. / σώζεται το 18%.
Munsell: O πυρήνας: 10YR 6/2 light brownish gray - 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 10YR 6/2 light
brownish gray και 10YR 6/3 pale brown µε 10YR 7/3 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το
ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα - καστανά, πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Aραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο χείλος, ελαφρώς καµπύλο στην εξωτερική όψη και
λαιµός µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στον λαιµό στεφάνη τριγωνικής διατοµής.
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Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 20, εικ. 21), Tzavella (υπό έκδοση,
ν.13, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A4
Εικ. 61
Aρ. Ευρητηρίου: A.3/11.2.5
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αi
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται το 9,5%.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red και 10ΥR 5/3 brown - 5/4 yellowish brown. Η επιφάνεια: 10YR
7/3 very pale brown µε 10YR 6/2 light brownish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Aραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε κάθετο χείλος, ελαφρώς καµπύλο στην
εξωτερική όψη και ελαφρώς κοίλο στην εσωτερική. Μικρό τµήµα λαιµού µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 20, εικ. 21), Tzavella (υπό έκδοση,
ν.15, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A5
Εικ. 62
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/9.1.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αi ή Αii
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 11εκ., Διάµ. Χείλ.:11εκ. /σώζεται το 24%, Πάχ. Λαιµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: Gley 1 5/10Y greenish gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/10Υ greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη, πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Κάθετο χείλος µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική
όψη και κοίλο στην εσωτερική. Λαιµός µε ευθύγραµµο τοίχωµα και αρχή λαβής ελλεπιτικής διατοµής,
η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το χείλος. Στεφάνη τριγωνικής διατοµή στην εξωτερική όψη
του λαιµού, στο ύψος της λαβής.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (υπό έκδοση, ν. 4, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρώϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A6
Εικ. 62
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/10.3.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αii
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 14εκ. / σώζεται το 16%, Πάχ. Λαιµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red και 7.5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5ΥR 7/6 reddish
yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα , πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο χείλος µε καµπύλο τοίχωµα στην εξωτερική όψη και
κοίλο στην εσωτερική. Λαιµός µε ευθύγραµµο τοίχωµα. Στεφάνη τριγωνικής διατοµής στην εξωτερική
όψη του λαιµού.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (υπό έκδοση, ν. 12, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
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Αρ. Καταλόγου: A7
Εικ. 63
Aρ. Ευρητηρίου: Α.4/13.5.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αii
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 12,6εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ.: 11,4εκ., εσ.: 8,1εκ. / σώζεται ακέραιο, Πάχ. Σώµ.:
0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5ΥR 5/2 reddish gray και 5/3 reddish brown. Η επιφάνεια: Gley 1 5-4/N dark
gray - very dark gray µε 2.5Y 6/1 gray - 6/2 light brownish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και λιγότερα πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραια χείλος και λαιµός και τµήµα και των δύο λαβών. Κάθετο χείλος µε καµπύλο
τοίχωµα στην εξωτερική όψη και πεπλατυσµένο στην άνω. Λαιµός µε ευθύγραµµο τοίχωµα και ώµος
µε καµπύλο. Αρχή λαβών ελλειπτικής διατοµής εκατέρωθεν του λαιµού, οι οποίες εκφύονται στον
λαιµό κάτω από το χείλος. Στεφάνη στην εξωτερική όψη του λαιµού, στο ύψος των λαβών.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (υπό έκδοση, ν. 10, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A8
Εικ. 63
Aρ. Ευρητηρίου: Β.3/8.3.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αii
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 16,8εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ.: 11,2εκ., εσ.: 7,8εκ. / σώζεται ακέραιο, Μήκος Λαβ.:
11,2εκ., Διάµ. Λαβ.: 3,2εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 5/1 gray και 10YR 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια µε απόχρωση 2.5Y 8/4
pale yellow και κατά τόπους 2.5Y 8/6 yellow, επίκτητη από το ψήσιµο
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ακέραια χείλος, λαιµός, οι δύο λαβές και τµήµα του ώµου. Κάθετο χείλος µε καµπύλο
τoίχωµα στην εξωτερική όψη και έντονα κοίλο στην εσωτερική, δύο λαβές ελλειπτικής διατοµής, οι
οποίες εκφύονται στον λαιµό κάτω από το χείλος και καταλήγουν στον ώµο, λαιµός µε κοίλο τοίχωµα
και ώµος µε καπύλο. Δύο πορεξοχές τριγωνικής διατοµής στην εξωτερική όψη του λαιµού, στο ύψος
των λαβών.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ χείλους Tzavella (υπό έκδοση, ν. 8, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A9
Εικ. 63
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/6.10.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B1
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 9εκ. / σώζεται το 21,5%, Πάχ. Λαιµ.: 0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/6 red και 7.5YR 6/4 light brown - 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια µε
7.5YR 6/6-7/6 reddish yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε χείλος τριγωνικής διατοµής, καµπύλο στην
απόληξή του και λαιµό µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 1, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ;
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Αρ. Καταλόγου: A10
Εικ. 64
Aρ. Ευρητηρίου: Α.2/5.3.3
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B1
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 15εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/3 reddish brown και Gley 1 4/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 1
5/N gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς πηλός. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµό µε
ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (υπό έκδοση, ν. 6, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A11
Εικ. 64
Aρ. Ευρητηρίου: Α.ΕΠ.1.9
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B1
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται τo 21%, Πλ. Λαβ.: 4εκ., Πάχ. Λαβ.: 2,3εκ.,
Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 5/2 olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 7/2 light gray.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς πηλός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), πορτοκαλί και
καστανέρυθρα ; µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα
(πολύχρωµη ;). CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Χείλος τριγωνικής διατοµής µε ελαφρώς κα µπύλο
τοίχωµα στην εξωτερική όψη, λαβή ελλειπτικής διατοµής µε δύο αβαθείς αυλακώσεις στην άνω όψη
(spined handle), η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το χείλος και λαιµός µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο πρφίλ χείλους Tzavella (υπό έκδοση, ν. 2, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A12
Εικ. 64
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/4.1.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B1
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 20%, Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5ΥR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και λαιµού. Χείλος τριγωνικής διατοµής µε καµπύλο τοίχωµα στην
εξωτερική όψη και λαιµό µε καµπύλο.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 2, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A13
Εικ. 64
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/6.12.19 και B.2/6.26.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B2
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 18,2εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ: 9εκ., εσ.: 5,5εκ. / σώζεται σχεδόν ακέραιο, Μήκ.
Λαβ.: 11,3εκ., Πλ. Λαβ.: 3,6εκ., Πάχ. Λαβ.: 2,5εκ., Πάχ. Λαιµ.: 1,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
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Munsell: O πυρήνας: 10ΥR-2.5Y 4/1 dark gray και 10R 4/4 weak red - 2.5YR 4/4 reddish brown. Η
επιφάνεια: Gley 1 4/N very dark gray κατά τόπους µε 7.5YR 6/3-6/4 light brown απόχρωση, επίκτητη
από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και πορτοκαλί (κυριαρχούν)
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα και λαµπυρίζοντα
εγκλείσµατα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Έξι όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Σώζονται το χείλος (σχεδόν ακέραιο),
τµήµα του λαιµού και του άνω σώµατος και οι δύο λαβές. Η µία ακέραιη και η άλλη αποσπασµατικά.
Χείλος τριγωνικής διατοµής, το οποίο στην απόληξή του αποκτά τετράγωνο περίγραµµα, λαιµός και
άνω σώµα µε καµπύλο τοίχωµα και λαβές ελλειπτικής διατοµής, οι οποίες εκφύονται στον λαιµό κάτω
από το χείλος και η µία καταλήγει στον ώµο.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία του Σικυώνιου Β, χωρίς ακριβές παράλληλο στο προφίλ
του χείλους. Κοντά σε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 4, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A14
Εικ. 65
Aρ. Ευρητηρίου: Α.4/11.2.3
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B2
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 7,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 7εκ. / σώζεται το 16%, Πλ. Λαβ.: 3,2εκ. Πάχ. Λαβ.: 1,9εκ.
Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 5/2 - 2.5Y 5/2 grayish brown. Η επιφάνεια: 2.5Υ 5/1 gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Αµφορέας µε αναδιπλούµενο χείλος τετράγωνης
διατοµής, λαιµό µε καµπύλο τοίχωµα και λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στον λαιµό,
κάτω από το χείλος.
Παράλληλα: Trainor 2015, 53, εικ. 4.8, Tzavella (υπό έκδοση, ν. 14, 16, εικ.1 24)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A15
Εικ. 66
Aρ. Ευρητηρίου: Α.4/13.5.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος B2
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 12,2εκ., Διάµ. Χείλ.: εξ: 8εκ., εσ.: 5,4εκ. / σώζεται ακέραιο, Πλ. Λαβ.: 3,9εκ.
Πάχ. Λαβ.: 2,1εκ. Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR 4/1 dark gray - 5/1 gray και 7.5YR 4/2 brown. Η επιφάνεια µε 7.5YR 6/4
light brown και 10YR 7/4-8/4 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Πέντε όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Ακέραια χείλος λαιµός, τµήµα των
δύο λαβών και του άνω σώµατος. Χείλος τετράγωνης διατοµής, λαιµός µε έντονα καµπύλο τοίχωµα,
λαβές ελλειπτικής διατοµής µε δύο αυλακώσεις στο άνω τµήµα, οι οποίες εκφύονται στον λαιµό και
ώµος µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 181, εικ. 35), Tzavella (υπό έκδοση, ν. 15, εικ. 124)
Χρονολόγηση: 1ος – 2ος αι. µ.Χ ή και αργότερα
Αρ. Καταλόγου: A16
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/10.5.1
Σχήµα: Αµφορέας (Απόρριµµα ;)
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
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Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 10,2εκ., Διάµ. Βάσ. (απόληξη): 4,4εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Υ 5/2 olive gray. Η επιφάνεια: Gley 1 6/5GY greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν), λιγότερα πορτοκαλί και
καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή
µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Ψηλό πόδι µε ευθύγραµµο τοίχωµα και διαµαντόσχηµη απόληξη.
Απόρριµα εξαιτίας αστοχίας στο ψήσιµο ; Διάκενα µεγάλου διαµετρήµατος στην επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Tzavella (υπό έκδοση, ν. 20, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A17
Εικ. 66
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/12.1.2
Σχήµα: Αµφορέας (Απόρριµµα ;)
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,6εκ., Διάµ. Βάσ. (απόληξη): 4,3εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 5/3 brown και Gley 1 3/N very dark gray. Η επιφάνεια: Gley 2 4/10B
very dark bluish gray και Gley 1 5/5GY-10GY greenish gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Βάση µε µανιταρόσχηµη απόληξη και κάτω σώµα µε ευθύγραµµο
τοίχωµα. Απόρριµα εξαιτίας αστοχίας στο ψήσιµο ; Διάκενα µεγάλης διαµέτρου στην εξωτερική
επιφάνεια.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Grigoropoulos (υπό έκδοση, ν. 102, εικ. 29), Likoudi (υπό έκδοση, ν.
57, εικ. 58), Tzavella (υπό έκδοση, ν. 22-23, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A18
Εικ. 66
Aρ. Ευρητηρίου: Β.3ΙΙ/11.1.23
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6εκ., Διάµ. Βάσ. (απόληξη): 4,1εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας και η επιφάνεια: 2.5YR 5/6 red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Βάση µε µανιταρόσχηµη απόληξη και κάτω σώµα µε
ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο. Αντίστοιχος τύπος, αλλά µε διαφοροποίηση Abadie Reynal
2007, 254, ν. 465.1, πίν. 75, Tzavella (υπό έκδοση, ν. 22-23, εικ. 123).
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A19
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/7.2.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,2εκ., Διάµ. Βάσ. (απόληξη): 3,85εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 6/3 και 6/4 pale olive. Η επιφάνεια: 5Y 8/4 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
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Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα (κυριαρχούν) και αραιά καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Κάτω
σώµα µε σχεδόν ευθύγραµµο τοίχωµα και κοµβιόσηµη βάση µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Αbadie Reynal 2007, 254, ν. 462.1, πιν. 75, Tzavella (υπό έκδοση, ν. 24-26, εικ. 123).
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A20
Εικ. 67
Aρ. Ευρητηρίου: Α.2/3.2.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,3εκ., Διάµ. Βάσ. (απόληξη): 3,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red - 5YR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: εσ.: 5YR 7/6 reddish
yellow, εξ.: 10YR 8/3 very pale brown - 2.5Y 8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα CSF ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Κάτω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και κοµβιόσχηµη
βάση µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 24, εικ. 123).
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική της ελληνιστικής και
της ρωµαϊκής περιόδου.
Αρ. Καταλόγου: A21
Εικ. 67
Aρ. Ευρητηρίου: Β.3/8.6.31
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,2εκ., Διάµ. Βάσ.: (απόληξη): 2,9εκ., Ύψος Βάσ.: (απόληξη): 1,8εκ., Πάχ.
Σώµ.: 0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/6-5/6 red. Η επιφάνεια: εσ.: 2.5YR 5/8, εξ.: Gley 1 5/N gray µε 7.5YR
7/6 reddish yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα, εκ των οποίων
κάποια πυριτόλιθοι µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, η µικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή
λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα κάτω σώµατος και βάσης. Κάτω σώµα µε ελαφρώς κα µπύλο τοίχωµα και
κοµβιόσχηµη βάση, σχεδόν τετράγωνης διατοµής, µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A22
Εικ. 68
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/6.32.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς – Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 7,9εκ., Διάµ. Βάσ.: (απόληξη): 2,55εκ., Ύψος βάσ.: (απόληξη): 0,8εκ., Πάχ.
Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10ΥR-2.5Y 6/2 light brownish gray. Η επιφάνεια: 2.5Y 6/2 light brownish gray
µε 2.5Y 7/2 light gray - 8/2 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού, µέσου και
µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα. CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
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Περιγραφή: Τµήµα κάτω σώµατος και βάσης. Σώµα µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα και χαµηλή
κοµβιόσχηµη βάση µε επίπεδη επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική από τον 2ο αι. π.Χ έως τον 2ο αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A23
Εικ. 68
Aρ. Ευρητηρίου: B.3/8.4.6
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,5εκ., Διάµ. Βάσ.: (απόληξη): 2,5εκ., Ύψ. Βάσ.: (απόληξη): 1,5εκ., Πάχ.
Σώµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 5Y 5/2 Olive gray. Η επιφάνεια: 5Y 6/2 light olive gray.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους
κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα και µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λιγότερα επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα κάτω σώµατος και βάσης. Κάτω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χαµηλή
κοµβιόσχηµη βάση µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A24
Εικ. 68
Aρ. Ευρητηρίου: Β.ΦΡ.ΕΠ.1.4
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος Αii ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 9,5εκ. / σώζεται το 26%, Πάχ. Λαιµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 4/8-5/8 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς. CSF.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, πρασινίζοντα γκρι, καστανέρυθρα, σκούρα και
πορτοκαλί µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα
και λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε χείλος ελλειπτικής διατοµής, καµπύλο στην
εξωτερική όψη και κοίλο στην εσωτερική και λαιµό µε κοίλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Όχι ακριβές παράλληλο. Παραλλαγή του Σικυώνιου Αii ; Πλησιέστερο παράλληλο,
χωρίς απόλυτη ταύτιση Tzavella (υπό έκδοση, ν. 5, εικ. 123).
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ (βάσει του τύπου, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται).
Αρ. Καταλόγου: A25
Εικ. 68
Aρ. Ευρητηρίου: Α.4/11.2.6
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Παραλλαγή Σικυώνιου Β2 ; / Αµφορέας της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,8εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Σώµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink - 7.5YR 6/4 light brown και 10YR 6/4
light yellowish brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Λεπτή µίκα ; CSF.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Χείλος τετράγωνης διατοµής µε αυλάκωση στην άνω όψη και
λαιµός µε καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ µε τον Σικυώνιο Β2, αλλά και µε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 9, εικ. 134)
και Slane και Sanders 2005, 255, 1-26, εικ. 4, 264, 2-30, εικ. 5 (5ος αι. µ.Χ).
Χρονολόγηση: -
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Αρ. Καταλόγου: A26
Εικ. 69
Aρ. Ευρητηρίου: Α.2/3.2.6
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Σικυώνιος
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. /σώζεται το 19%, Πάχ. Σώµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink - 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 10ΥR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και µέτρια τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, λιγότερα πορτοκαλί και καστανέρυθρα
µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Χείλος τετράγωνης διατοµής µε αυλάκωση στην εξωτερική
κάτω όψη και λαιµός µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Tzavella (υπό έκδοση, ν. 19, εικ. 136)
Χρονολόγηση: Μέση ρωµαϊκή περίοδος
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ
Κόρινθος
Αρ. Καταλόγου: Α27
Εικ. 69
Αρ. Ευρετηρίου: A.2/4.6.3
Σχήµα: Αµφορέας
Τύπος: Κορινθιακός Α′
Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,4εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. / σώζεται το 23%, Ύψ. Χείλ.: 5εκ., Πάχ. Χείλ.:
1,4εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10ΥR 8/2 very pale
brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Περισσότερα ερυθρά, καστανέρυθρα, σκούρα καστανέρυθρα - µωβ, σκούρα, γκρι και
πορτοκαλί χονδροειδή και γωνιώδη και αρκετά λευκά, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα µικρού
µεγέθους, κυκλικά και ηµικυκλικά. Αραιή λεπτή ασηµίζουσα µίκα ;
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs and planar voids) και αραιά κυκλικά (cross
sections of channels).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµός µε ευθύγραµµο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Koehler 1992, τύπος a-b, πίν. 2, Corinth VII.6, 48-49, 60, Ι-11, εικ. 2
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων.
Aρ. Καταλόγου: Α28
Εικ. 69
Αρ. Ευρετηρίου: Β.2/10.3.5
Σχήµα: Αµφορέας
Τύπος: Κορινθιακός Α′
Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,6 εκ., Διαµ. Χείλ.: 13εκ. / σώζεται το 17%, Ύψ. Χείλ.: 5,4 εκ., Πάχ. Χείλ.
(µεγ.): 2,1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5ΥR 7/4-7.5ΥR 7/4 pink. H επιφάνεια: 2.5Y 8/2-8/3 pale yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Κυρίως σκούρα, ερυθρά – πορτοκαλέρυθρα µέσου - µεγάλου µεγεθούς χονδροειδή και
γωνιώδη και αρκετά λευκά, γκρι και καστανά – καστανέρυθρα ηµικυκλικά µικρού - µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος επιµήκη και κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (vugs, planar
voids και cross sections of channels)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο χείλος τριγωνικής διατοµής, εν είδει ταινιωτού
χείλους, το ανώτερο τµήµα του οποίου νεύει ελαφρώς προς τα έξω και σταδιακά, κατά την µετάβαση
προς το κατώτερο τµήµα του, διευρύνεται σε όγκο (παχαίνει). Άνω τµήµα λαιµού µε ευθύγραµµο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Koehler 1992, τύπος c, πίν. 52
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Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Aρ. Καταλόγου: Α29
Εικ. 70
Αρ. Ευρετηρίου: Α.4/11.1.3
Σχήµα: Αµφορέας
Τύπος: Κορινθιακός Α′
Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,8εκ., Ύψ. Βάσ.: 5,4εκ. Διάµ. Βάσ.: αν. τµ.: 6εκ., κατ. τµ.: 3,5εκ., Πάχ. Σωµ.:
2,2εκ.
Munsell: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Κυρίως σκούρα και σκούρα καστανέρυθρα µεγάλου - πολύ µεγάλου µεγεθούς
χονδροειδή και γωνιώδη και αρκετά λευκά, γκρι και καστανά – καστανέρυθρα η µικυκλικά µικρού µέσου µεγέθους και λίγα κυκλικά λευκά, γκρι, πορτοκαλί, ερυθρά και καστανέρυθρα µικρού - µέσου
µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs, planar voids) και ακόµη λιγότερα κυκλικά
µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Aµφορέας µε βάση σε σχήµα καρφιού (peg toe),
κωνικής διατοµής, µε ελαφρώς λόξότµητο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης. Τµήµα κάτω σώµατος µε
ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ βάσης µε διαφορετική ανάπτυξη σώµατος Corinth VII.6, a, εικ. 2
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Aρ. Καταλόγου: Α30
Εικ. 70
Αρ. Ευρετηρίου: Α.3/8.1.1
Σχήµα: Αµφορέας
Τύπος: Κορινθιακός Α′ ;
Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 8,9εκ., Ύψ. Βάσ.: 6,5εκ., Διάµ. Βάσ.: αν. τµ.: 6,5εκ., κατ. τµ.: 3,4εκ., Πάχ.
Σώµ.: 1,8εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale
brown.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά γκρι, µωβ και καστανέρυθρα µέσου - µεγάλου µεγέθους, χονδροειδή και
γωνιώδη και λίγα κυκλικά λευκά, γκρι, πορτοκαλί και ωχρώδη µικρού - µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs, planar voids) και ακόµη λιγότερα κυκλικά
µεγάλου διαµέτρήµατος (cross sections of channels)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Aµφορέας µε βάση σε σχήµα καρφιού (peg toe),
κωνικής διατοµής και κάτω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Koehler 1992, τύπος c, πίν. 2
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A31
Εικ. 70
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/13.2.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 8,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 13εκ. / σώζεται το 20%, Πάχ. Χείλ.: 1,4εκ., Πλ. Λαβ.:
4,6εκ., Πάχ. Λαβ.: 2,2εκ., Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 7.5ΥR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 µε 10YR 7/4 very pale brown
απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Ελαφρώς σκληρός πηλός µε πουδρώδη υφή.830
Εγκλείσµατα: Λίγα κυκλικά λευκά, γκρι, σκούρα, καστανά - καστανέρυθρα και ωχρώδη µικρού µέσου µεγέθους.
830

Whitbread 1995, 276-277, Kορινθιακός Β αµφορέας: fabric class 2
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Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs και planar voids) και ακόµα λιγότερα
κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Αµφορέας µε στρογγυλεµένο χείλος, λαιµό µε
ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα και ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το χείλος.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ Koehler 1992, τύπος α, πίν. 3
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A32
Εικ. 71
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/4.6.6
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,2εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. ; / σώζεται το 23%, Πάχ. Χείλ.: 1,4εκ., Πάχ. Λαιµ.:
0,9εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 5ΥR -7.5ΥR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός πηλός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι, ωχρώδη - πορτοκαλί και καστανέρυθρα κυκλικά, µικρού – µέσου
µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σ χήµατος (vugs) και ακόµη λιγότερα επιµήκη και κυκλικά µεγάλου
διαµετρήµατος (planar voids και cross sections of channels)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε στρογγυλεµένο χείλος και λαιµό µε καµπύλο
τοίχωµα. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη του λαιµού.
Παράλληλα: Παρόµοιο προφίλ, χωρίς απόλυτη ταύτιση µε Koehler 1992, τύπος α, πίν. 3
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A33
Εικ. 71
Aρ. Ευρητηρίου: B.2/13.1.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,1εκ., Διάµ. Χείλ.: 11,5εκ. / σώζεται το 27%, Πάχ. Λαιµ.: 1,2εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 7.5ΥR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown και 5YR 7/6 reddish yellow. Η
επιφάνεια: 10YR 8/2 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή
Εγκλείσµατα: Aραιά λευκά, ωχρώδη, γκρι και ερυθρά - καστανέρυθρα η µικυκλικά - ηµιγωνιώδη
µικρού - µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε προεξέχον χείλος και λαιµό µε ευθύγραµµο
τοίχωµα. Αµυδρή αυλάκωση στην άνω όψη του χείλους.
Παράλληλα: Koehler 1992, τύπος c, πίν. 3, Corinth VII.6, 61, Ι-21, πίν. 5
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A34
Εικ. 71
Aρ. Ευρητηρίου: A.IV.1.15
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Aγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 9,1εκ., Ύψ. Βάσ.: 5,1εκ. Διάµ. Βάσ.: µεγ.: 5,9εκ., ελ.: 5,1εκ., Πάχ. σώµ.: 2,1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 2.5ΥR 7/6 light red. Η επιφάνεια: 7.5YR 7/4 pink µε κατά τόπους 10YR 8/3 very
pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελάχιστα πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, ωχρώδη, καστανά και καστανέρυθρα - ερυθρά
ηµικυκλικά - γωνιώδη µικρού - µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Περισσότερα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs και planar voids) και λίγα κυκλικά
µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Σχεδόν ακέραιη βάση και τµήµα κάτω
σώµατος. Αµφορέας µε βάση σε σχήµα καρφιού και κάτω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
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Παράλληλα: Corinth VII.6, 60, ν. I-15, εικ. 3, πίν. 4
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A35
Εικ. 72
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/7.2.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,7εκ., Διάµ. Βάσ.: 2,6εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 7.5ΥR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/2-8/3 very pale brown.
Πηλός: Μαλακός και ελαφρώς τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά και καστανά, λιγότερα γκρι, σκούρα, πορτοκαλί - ερυθρά και
καστανέρυθρα µικρού µεγέθους, ηµικυκλικά – γωνιώδη.
Διάκενα: Περισσότερα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross
sections of channels)
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Σχεδόν ακέραιο δάκτυλο µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα και καµπύλη
απόληξη.
Παράλληλα: Koehler 1992, τύπος a, πίν. 4
Χρονολόγηση: Στρώµα της µέσης ρωµαϊκής περιόδου µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A36
Εικ. 72
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/10.3.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 8,8εκ., Διάµ. Βάσ.: µέγ.: 6,8εκ, ελ.: 3,4εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 7.5ΥR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Λίγα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανά - καστανέρυθρα, κυκλικά µικρού µέσου µεγέθους. Αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Περισσότερα ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross
sections of channels).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Σχεδόν ακέραιο δάκτυλο µε ελαφρώς κοίλο τοίχωµα και καµπύλη
απόληξη
Παράλληλα: Koehler 1992, τύπος b, πίν. 4
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A37
Εικ. 72
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/10.3.4
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός Β
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 9,6 εκ, Διάµ. Βάσ.: 2,9εκ., Πάχ. Σώµ.: 2,1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 2.5ΥR-5YR 5/4 reddish brown και 10R-2.5YR 5/8 red σε επάλληλες στρώσεις. Η
επιφάνεια: 7.5YR 7/6 reddish yellow µε κατά τόπους 10YR 7/4-8/4 very pale brown απόχρωση,
επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Ελαφρώς σκληρός µε τραχιά υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά - άφθονα λευκά, γκρι και πιο σκούρα , πορτοκαλί και καστανέρυθρα µικρού µεγάλου µεγέθους, κυκλικά – γωνιώδη. Λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Περισσότερα ακανόνιστου σχήµατος και επιµήκη (vugs και planar voids) και λίγα κυκλικά
µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα κ αι συγκολλούµενα. Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος µε
ενιαίο περίγραµµα. Κάτω σώµα µε ευθύγραµµο τοίχωµα και χαµηλή κοµβιόσχηµη απόληξη µε
καµπύλο τοίχωµα στην επιφάνεια έδρασης. Αυλάκωση στην εξωτερική όψη του σώµατος, άτεχνα
διαµορφωµένη. Εσωτερικά ίχνη από τον κεραµικό τροχό.
Παράλληλα: Koehler 1992, τύπος c, πίν. 4, Corinth VII.6, 60, Ι-17, εικ. 3, πίν. 4
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Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A38
Εικ. 73
Aρ. Ευρητηρίου: B.2/7.3.5
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 11,6εκ., Διάµ. Βάσ.: 4,4εκ.
Munsell: Ο πυρήνας: 5YR-7.5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 10YR 8/2 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Aραιά λευκά, ωχρώδη, ερυθρά - καστανέρυθρα, γκρι-σκούρα µικρού µεγέθους
ηµικυκλικά. Λεπτή ασηµίζουσα µικα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης και κάτω σώµατος. Πόδι µε διαµαντόσχηµη απόληξη και κάτω σώµα µε
ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Η βάση αντίστοιχη του αµφορέα τύπου Brindisi. Peacock και Williams 1986, 82-83,
κατηγορία 1, εικ. 22. Παρόµοιο προφίλ µε Tzavella (υπό έκδοση, ν. 21, εικ. 123)
Χρονολόγηση: Αρ. Καταλόγου: A39
Πίν. 4
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/10.3.14
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 7,6εκ., Πλάτ.: 4,9εκ., Πάχ.:2,7εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 10YR 7/3-7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 8/3 pale yellow. Πορτοκαλί
(5YR 8/7 reddish yellow) επίχρισµα σε όλη την επιφάνεια.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, γκρι - καστανά, καστανέρυθρα και σκούρα µικρού - µέσου µεγέθους
ηµικυκλικά - γωνιώδη. Αραιή ασηµίζουσα µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ενσφράγιστη λαβή. Η σφραγίδα σώζεται αποσπασµατικά. Πιθανώς γράµµατα σε πλαίσιο
ελλειπτικής διατοµής.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A40
Πίν. 4
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/13.4.3
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Κορινθιακός
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 10,4εκ., Πλάτ.:5,7εκ., Πάχ.:3,1εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 5ΥR-7.5ΥR 7/4 pink και 10YR 7/3-7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/2
very pale brown - 2.5Y 8/2 pale yellow. Στην επιφάνεια πορτοκαλί (5ΥR 6/8 reddish yellow)
επίχρισµα.
Πηλός: Σκληρός µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά λευκά, γκρι, καστανά και καστανέρυθρα ηµικυκλικά – γωνιώδη µικρού
µεγέθους. Αραιή λεπτή ασηµίζουσα µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Ενσφράγιστη λαβή ελλειπτικής διατοµής. Η σφραγίδα σώζεται αποσπασµατικά. Σε αυτήν
γράµµατα µέσα σε πλαίσιο ελλειπτικής διατοµής.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
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Τύπος της Ρόδου
Αρ. Καταλόγου: A41
Εικ. 73
Aρ. Ευρητηρίου: A.3/10.1.3
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Ρόδου
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 8,7εκ, Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πλάτ. Χείλ.: 1,3εκ., Πάχ. Χείλ.: 1,2εκ., Πλ.
Λαβ.: 4,4εκ., Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/8 light red. Η επιφάνεια: 5YR 7/8 reddish yellow
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα ηµικυκλικά και γωνιώδη –
ηµιγωνιώδη µικρού, µέσου και λίγα µεγάλου µεγέθους. Aραιή λεπτή ασηµίζουσα µίκα ;
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs)
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Αµφορέας µε στρογγυλεµένο χείλος, κυλινδρικό λαιµό
και λαβή ελλειπτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το χείλος.
Παράλληλα: Riley 1979, 122-125, ν. 17, εικ. 69, Monachov 2005, 80, 84, ν. 3, εικ. 7.
Χρονολόγηση: β′ µισό 2ου αι. π .Χ ή και αργότερα (βάσει πλησιέστερων παραλλήλων του και
στρώµατος εντοπισµού)
Dressel 2-4 / Κως
Αρ. Καταλόγου: A42
Εικ. 73
Aρ. Ευρητηρίου: B.2/4.2.35
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 2-4 / Τύπος της Κω
Xρήση: Aγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,9εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Χείλ.: 1εκ., Πάχ. Λαιµ.: 0,6εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά
και γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λεπτή χρυσή µίκα ;
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε στρογγυλεµένο χείλος και λαιµό µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 105-106, εικ. 39, Whitbread 1995, 81-106, πιν. 4.15-4.16
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A43
Εικ. 73
Aρ. Ευρητηρίου: Α.ΕΠ.1.14
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 2-4 / Τύπος της Κω
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 10εκ. / σώζεται το 15%, Πάχ. Χείλ.: 1,3εκ., Πάχ. Λαιµ.:
0,5εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red. Η επιφάνεια: 5YR 7/6 reddish yellow.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά
και γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λεπτή χρύση µίκα ;
Διάκενα: Αραιά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε στρογγυλεµένο χείλος και λαιµό µε ελαφρώς
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 105-106, εικ. 39, Whitbread 1995, 81-106, πιν. 4.15-4.16
Χρονολόγηση: Επιφανειακό Στρώµα.
Αρ. Καταλόγου: A44
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/12.1.15
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 2-4 / Τύπος της Κω ;

Εικ. 74
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Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,3εκ., Διάµ. Χείλ.: µη µετρήσιµη, Πάχ. Χείλ.: 1,2εκ., Πάχ. Λαιµ.: 0,6εκ., Πλ.
Λαβ.: µεγ.: 4,5εκ., ελ.: 3,9εκ., Πάχ. Λαβ.: 2,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 6/6 light red και 5ΥR 6/4 light reddish brown. Η επιφάνεια: 5YR 7/6
reddish yellow µε 7.5YR 7/4 pink - 10YR 7/4 και 10ΥR 8/3-8/4 very pale brown απόχρωση.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς πηλός µε σχετικά λεία επιφάνεια.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη - πορτοκαλί και καστανέρυθρα
κυκλικά - ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λεπτή χρυσή και
ασηµίζουσα µίκα ;
Διάκενα: Αρκετά ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και λαβής. Έξω νεύον χείλος µε στρογγυλεµένο περίγραµµα,
λαιµός µε ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα και ταινιωτή λαβή, η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το
χείλος και καταλήγει στον ώµο.
Παράλληλα: O αµφορέας ταυτίστηκε βάσει του πηλού. Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των
αµφορέων στον τύπο Dressel 2-4 / Kως ; Whitbread 1995, 81-106, πιν. 4.14. Παρόµοιο προφίλ
χείλους, αλλά από διαφορετικό πηλό Riley 1979, 147-149, ν. 117, εικ. 74.831
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Αρ. Καταλόγου: A45
Πίν. 4
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/9.1.5
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 2-4 /Τύπος της Κω
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 8,1εκ., Πλ. Λαβ.: 3,8εκ., Πάχ. Λαβ.: 2,2εκ., Πάχ. Σώµ.: 1,2εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 6/8-7/8 light red.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, ωχρώδη και καστανέρυθρα κυκλικά, ηµικυκλικά
και γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Άφθονη µίκα µε αρκετές νιφάδες (flecks) χρυσής
µίκας στην επιφάνεια.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα λαβής. Αµφορέας µε λαβή διαµορφωµένη από δύο ενωµένες ευθύγραµµες λαβές
κυκλικής διατοµής (double - barreled handle).
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 105-106, εικ. 39, Whitbread 1995, 81-106, πιν. 4.15-4.16.
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
Kνίδος
Αρ. Καταλόγου: A46
Πίν. 5
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/8.1.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Τύπος της Κνίδου
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,9εκ., Διάµ. Δακτ.: 5,8εκ., Πάχ. Δακτ.: 1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red και 5ΥR 7/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/4 pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς πηλός.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα κυκλικά - ηµικυκλικά και
γωνιώδη µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους. Λεπτή χρυσή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα βάσης. Βάση αµφορέα µε κυλινδρικό δάκτυλο, το οποίο εξωτερικά φέρει
δακτύλιο τετράγωνης διατοµής.
Παράλληλα: Εµπίπτει στην γενική κατηγορία των αµφορέων στον τύπο της Κνίδου. Whitbread 1995,
68-80, πιν. 4.9 - 4.10, Monachov 1999, 168-169, 172, τύπος IIE-IIG, εικ. 11-12, Λυκούδη 2013, ν. Α5,
εικ. 35, 60, Λυκούδη (υπό έκδοση, ν. 55, εικ. 58)
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – 1ος αι. π.Χ

831

O συγκεκριµένος αµφορέας δεν έχει συµπεριληφθεί στους αµφορείς τύπου Dressel 2-4, αλλά στην κατηγορία
των αµφορέων µε κερατοειδείς λαβές (Horned handles).

360
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:32:07 EET - 44.207.124.84

Greco-Italian
Αρ. Καταλόγου: A47
Εικ. 74
Aρ. Ευρητηρίου: A.ΕΠ.2.12
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Greco-Italian
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 5,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 14εκ. / σώζεται το 38%, Πάχ. Λαιµ.: 1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red - 5ΥR 6/6 reddish yellow. Η επιφάνεια: 7.5ΥR 7/4 pink 10YR 7/4 very pale brown και 10YR 8/2-8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, σκούρα, γκρι, καστανέρυθρα και πορτοκαλί µικρού και µέσου µεγάλου µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά. Άφθονη λεπτή ασηµίζουσα µίκα και χρυσή ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Aµφορέας µε χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµό µε
ελαφρώς καµπύλο τοίχωµα. Ίχνη κεραµικού τροχού στο εσωτερικό.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 84-85, κατηγορία 2, εικ. 24 και Will 1982, 341-344, τύπος a,
πίν. 85 (ύστερος 4ος - α´τέταρτο 3ου αι. π.Χ), 348-353, τύπος d, πίν. 85 (α´µισό 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 4ος - α´µισό 2ου αι. π.Χ (σύµφωνα µε τους δύο τύπους της Will 1982).
Αρ. Καταλόγου: A48
Εικ. 74
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/4.6.4
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Greco-Italian
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,5εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται το 13%, Πάχ. Λαιµ.: 1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/4 pink - 10YR 7/4 very pale brown. Η επιφάνεια: 10YR 8/2-8/3 very
pale brown.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Κυριαρχούν τα κυκλικά πορτοκαλί και σκούρα µέσου - µεγάλου µεγέθους. Αραιά
κυκλικά λευκά και καστανέρυθρα µικρού - µέσου µεγέθους. Λεπτή ασηµίζουσα µίκα και χρυσή ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµός µε ελαφρώς καµπύλο
τοίχωµα.
Παράλληλα: Riley 1979, 131-133, ν. 40, εικ. 70, Will 1982, 345-346, τύπος b, πίν. 85 (τέλη 3ου –
αρχές 2ου αι. π.Χ), Peacock & Williams 1991, 84-85, κατηγορία 2, εικ. 24,
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. (Σύµφωνα µε τον τύπο της Will 1982).
Αρ. Καταλόγου: A49
Εικ. 75
Aρ. Ευρετηρίου: B.3/II.11.1.13
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Greco-Italian
Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,3εκ., Διάµ. Χείλ.: Μη µετρήσιµη, Ύψ. Χείλ.: 3,3εκ., Πάχ. Χείλ.: 2εκ.
Munsell: Ο πυρήνας 5ΥR 7/4 pink - 7/6 reddish yellow και 7.5ΥR 7/4 pink. H επιφάνεια: 10YR 8/3
very pale brown. Σε αυτήν πορτοκαλί (7.5YR 7/6 reddish yellow) επίχρισµα.
Πηλός: Σκληρός και ελαφρώς τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανά, ερυθρά –καστανέρυθρα και πορτοκαλί
ηµικυκλικά µικρού και µέσου µεγέθους.
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµό µε
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Will 1982, 346-348, τύπος c (;), πίν. 85 (τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου - αρχές 2ου αι. π.Χ (Σύµφωνα µε τον τύπο της Will 1982).
Αρ. Καταλόγου: A50
Aρ. Ευρετηρίου: A.2/7.3.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Greco-italian

Εικ. 75
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Χρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης
Διαστάσεις: Σωζ. Ύψ.: 4,6εκ., Διάµ. Χείλ.: 15,5εκ. / σώζεται το 24%, Ύψ. Χείλ.: 3,3εκ., Πάχ. Χείλ.:
0,7εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red και 5YR 7/4 pink. Η επιφάνεια: 5YR 7/4 pink µε 10YR 8/3
very pale brown - 2.5Y 8/3 pale yellow απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο. Στην επιφάνεια και στις
δύο όψεις πορτοκαλί (5ΥR 7/8 reddish yellow) επίχρισµα.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανέρυθρα κυκλικά - ηµικυκλικά
και γωνιώδη µικρού και µέσου µεγέθους. Λεπτή ασηµίζουσα µίκα και πιθανώς χρυσή ;
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Αµφορέας µε χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµό µε
καµπύλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Will 1982, 346-348, τύπος c, πίν. 85 (τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ) ή 353-355, τύπος e,
πίν. 85 (β´µισό 2ου αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Τέλη 3ου – β′ µισό 2ου αι. π.Χ. (Σύµφωνα µε τους τύπους της Will 1982).
Αρ. Καταλόγου: A51
Εικ. 75
Aρ. Ευρητηρίου: A.4/10.5.2
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Greco-Italian ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 8,8εκ., Διάµ. Βάσ.: αν.: 6,5εκ., κατ.: 3,75εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/3-6/4 light brown. Η επιφάνεια 10YR 7/4 very pale brown - 7.5YR 7/4
pink.
Πηλός: Μέτρια σκληρός - µαλακός και τραχύς µε πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Αραιά - λίγα λευκά, καστανά, σκούρα, ωχρώδη - πορτοκαλί και καστανέρυθρα
ηµικυκλικά και λίγα γωνιώδη. Πολλή λεπτή µίκα (πολύχρωµη ;)
Διάκενα: Λίγα ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Tµήµα βάσης. Κυλινδρικό πόδι µε ελαφρώς κοίλα τοιχώµατα και λοξότµητη απόληξη.
Παράλληλα: Peacock και Williams, 1986, 84-85, εικ. 24
Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων. Πάσα µε περισσότερα ευρήµατα από τον 1ο αι. π.Χ έως τον 1ο αι. µ.Χ.
Brindisi Amphora
Αρ. Καταλόγου: A52
Εικ. 76, Πίν. 5
Aρ. Ευρητηρίου: Α.ΕΠ.2.6
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Brindisi
Xρήση: Aγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,9εκ., Διάµ. Χείλ.: 13,5εκ. / σώζεται το 20%
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 6/6 light red - 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 7/6-6/6 light red µε 2.5YR 6/8
light red απόχρωση επίκτητη από το ψήσιµο. Στην εξωτερική όψη του χείλους µελανό επίχρισµα ;
Πηλός: Σκληρός και τραχύς πηλός.
Εγκλείσµατα: Aρκετά - πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα, καστανέρυθρα και ωχρώδη µικρού και
µέσου - µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους. Βαθµιδωτό χείλος, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα τριγωνικής
διατοµής.
Παράλληλα: University of Southampton 2005.
Χρονολόγηση: Ύστερος 2ος – 1ος αι. π.Χ
Dressel 7-11
Αρ. Καταλόγου: A53
Aρ. Ευρητηρίου: B.2/4.2.30
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 7-11
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται τo 18%, Πάχ. Λαιµ.: 1,2εκ.

Εικ. 76
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Munsell: O πυρήνας: 10R 5/6 red. Η επιφάνεια: 2.5YR 7/6 light red και 5Y 8/1 white - 8/2 pale yellow
(δεν ταυτίζεται απόλυτα µε το munsell)
Πηλός: Σκληρός και τραχύς µε ελαφρώς πουδρώδη υφή.
Εγκλείσµατα: Περισσότερα λευκά, γκρι, πρασινίζοντα γκρι και καστανέρυθρα και λιγότερα σκούρα
και πορτοκαλί κυκλικά και ηµικυκλικά µικρού και µέσου µεγέθους. Αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Βαθµιδωτό χείλος, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το
ανώτερο είναι βραχύ, ελλειπτικής διατοµής και το κατώτερο σχεδόν τετράγωνης διατοµής. Λαιµός µε
ελαφρώς κοίλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 117-119, κατηγορία 16 - τύπος Α ή Β, εικ. 50 (ύστερος 1ος
αι. π.Χ)
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A54
Εικ. 76
Aρ. Ευρητηρίου: Α.4/10.5.10
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 7-11
Xρήση: Aγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,8εκ., Διάµ. Χείλ.: 19εκ. / σώζεται το 12%, Πάχ. Λαιµ.: 1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown - 5/4 brown. Η επιφάνεια: 10YR 5/1 gray - 5/2 grayish
brown µε 10YR 8/2-8/4 very pale brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Άφθονα κίτρινα µικρού, µέσου - µεγάλου µεγέθους κυκλικά και ηµικυκλικά, λιγότερα
λευκά, γκρι, καστανέρυρθα και σκούρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους,κυκλικά και ηµικυκλικά.
Αραιή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Βαθµιδωτό χείλος µε αναδιπλούµενο περιχείλωµα, σχεδόν
ορθογώνιας διατοµής. Λαιµός µε κοίλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 117-119, κατηγορία 16, τύπος Β ;, εικ. 50.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Αρ. Καταλόγου: A55
Εικ. 76
Aρ. Ευρητηρίου: Α.2/4.6.13
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Dressel 7-11
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,4εκ., Διάµ. Χείλ.: Μη µετρήσιµη.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 5/4 reddish brown και 7.5YR 5/4 brown και 10R 5/8 red. Η επιφάνεια:
2.5YR 6/8 light red µε Gley 2 6/5BG - 10BG greenish gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Άφθονα λευκά, γκρι, κίτρινα - πρασινίζοντα γκρι, κυκλικά και ηµικυκλικά µικρού και
µέσου - µεγάλου µεγέθους και λιγότερα καστανέρυθρα και σκούρα κυκλικά - ηµικυκλικά και γωνιώδη
µέσου - µεγάλου µεγέθους. Αρκετή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους. Βαθµιδωτό χείλος που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το ανώτερο τµήµα
είναι βραχύ και έξω νεύον και το δεύτερο τριγωνικής διατοµής.
Παράλληλα: Riley 1979, 159-160, ν. 134, εικ. 75 (διαφορετικό fabric), Peacock και Williams 1986,
117-119, κατηγοριά 16, εικ. 50.
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ – 1ος αι. µ.Χ.
Beltran ΙΙΑ
Αρ. Καταλόγου: A56
Εικ. 76
Aρ. Ευρητηρίου: B.2/4.2.31
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Beltran ΙΙΑ
Xρήση: Αγγεία Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 3,7εκ., Διάµ. Χείλ.: 16εκ. / σώζεται το 9,5%, Πάχ. Λαιµ.:1,1εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5YR 4/6 red και 10YR-2.5Y 4/1 dark gray. Η επιφάνεια: 5YR 6/8 reddish
yellow µε 5Y 5/1 gray απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο.
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Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Πολλά λευκά, κίτρινα, γκρι, καστανέρυθρα, σκούρα, ωχρώδη - πορτοκαλί µικρού,
µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και λιγότερα γωνιώδη. Αραιή λεπτή µίκα ;
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Aµφορέας µε βραχύ χείλος που νεύει προς τα κάτω, καµπύλο
στην εξωτερική όψη και λαιµό µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Riley 1979, 160-161, ν. 144, εικ. 76, Peacock και Williams 1986, 122-123, κατηγορία
18, εικ. 54
Χρονολόγηση: Ύστερος 1ος αι. π.Χ - 2ος αι. µ.Χ
ΑΛΛΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ
Αρ. Καταλόγου: A57
Εικ. 77
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/3.2.7
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Αποµίµηση Dressel 25 / Brindisi
Xρήση: Aγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 4,5εκ., Διάµ. Χείλ.: Μη µετρήσιµη, Πάχ. Λαιµ.: 0,9εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: εξ.: 2.5YR 6/6 light red µε κατά τόπους 2.5YR 5/4
reddish brown απόχρωση, επίκτητη από το ψήσιµο, εσ: 2.5YR 6/8 light red. Στην επιφάνεια µελανά
κυκλικά και ηµικυκλικά στίγµατα.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε λεία επιφάνεια. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, ωχρώδη - πορτοκαλί, καστανέρυθρα και σκούρα µικρού, µέσου
και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs), κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels)
και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο χείλος µε πεπλατυσµένο τοίχωµα στην άνω όψη και
καµπύλο στην εξωτερική και άνω τµήµα λαιµού µε κοίλο τοίχωµα.
Παράλληλα: Peacock και Williams 1986, 82-83, εικ. 22. (Αµφορέας τύπου Brindisi)
Χρονολόγηση: Ύστερη ελληνιστική – πρωϊµη ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A58
Εικ. 77
Aρ. Ευρητηρίου: A.2/5.3.1
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Παραλλαγή Σικυώνιου Β ;
Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 7εκ., Διάµ. Χείλ.: 11εκ. / σώζεται το 9%, Πάχ. Λαιµ.: 0,8εκ.
Munsell: O πυρήνας: 2.5ΥR 5/6 red. Η επιφάνεια: εξ.: 5YR 6/6 reddish yellow, εσ.: 2.5YR 6/8 light
red. Στην επιφάνεια και στις δύο όψεις µελανά στίγµατα.
Πηλός: Μέτρια σκληρός και τραχύς µε λεία επιφάνεια. Κορινθιακός ;
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, ωχρώδη - πορτοκαλί, καστανέρυθρα (κάποια πυριτόλιθοι ;) και
σκούρα µικρού, µέσου και µεγάλου µεγέθους κυκλικά, ηµ ικυκλικά και γωνιώδη. Αρκετά
λαµπυρίζοντα εγκλείσµατα και αραιή λεπτή µίκα.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs), κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of channels)
και επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα χείλους, λαιµού και αρχή λαβής. Αµφορέας µε κάθετο χείλος σχεδόν τετράγωνης
διατοµής. Στρογγυλεµένο στο ανώτερο τµήµα του και λοξότµητο στο κατώτερο. Λαιµός µε καπµύλο
τοίχωµα και λαβή ελλειτικής διατοµής, η οποία εκφύεται στον λαιµό κάτω από το χείλος.
Παράλληλα: Δεν εντοπίζεται ακριβές παράλληλο. Κοντά σε Tzavella (υπό έκδοση, ν.11, εικ. 124)
Χρονολόγηση: Πρώιµη – µέση ρωµαϊκή περίοδος
Αρ. Καταλόγου: A59
Εικ. 77
Aρ. Ευρητηρίου: Α.ΕΠ.2.20
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Ύψ.: 6,5εκ., Διάµ. Χείλ.: Μη µετρήσιµη. Πάχ. Λαιµ.: 1,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 7/3-7/4 pink. Η επιφάνεια: 7.5YR 8/3 pink.
Πηλός: Mέτρια σκληρός - µαλακός, ελαφρώς τραχύς και µε έντονη θραυστότητα. Προέλευση Μικρά
Ασιά ;
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Εγκλείσµατα: Πηλός µε χρυσή µίκα και υαλώδη εγκλείσµατα. Λίγα λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και
καστανέρυθρα µικρού και µέσου - µεγάλου µεγέθους, κυκλικά, ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και λίγα κυκλικά µεγάλου διαµετρήµατος (cross sections of
channels).
Περιγραφή: Δύο όστρακα συνανήκοντα και συγκολλούµενα. Τµήµα χείλους και λαιµού. Κάθετο
χείλος τριγωνικής διατοµής και λαιµός µε ευθύγραµµο τοίχωµα.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Επιφανειακό Στρώµα
Αρ. Καταλόγου: A60
Πίν. 5
Aρ. Ευρητηρίου: Β.2/4.2.32
Σχήµα: Αµφορέας
Tύπος: Xρήση: Αγγείο Μεταφοράς - Αποθήκευσης.
Διαστάσεις: Σώζ. Μήκ.: 8εκ., Διάµ. Λαβ.: 3,3εκ.
Munsell: O πυρήνας: 7.5ΥR 6/4 light brown - 10YR 6/4 light yellowish brown. Η επιφάνεια: 2.5Y 7/4
pale yellow. Κατά τόπους 10YR 8/3 very pale brown.
Πηλός: Σκληρός και τραχύς.
Εγκλείσµατα: Αρκετά λευκά, κίτρινα, γκρι, σκούρα και καστανά µικρού, µέσου και µεγάλου
µεγέθους ηµικυκλικά και γωνιώδη.
Διάκενα: Ακανόνιστου σχήµατος (vugs) και αραιά επιµήκη (planar voids).
Περιγραφή: Τµήµα λαβής. Ενσφράγιστη λαβή κυκλικής διατοµής. Στην σφραγίδα τρεις χαρακτήρες
του λατινικού αλφάβητου µέσα σε πλαίσιο ελλειπτικής διατοµής. Πιθανώς L- SP.
Παράλληλα: Χρονολόγηση: Στρώµα του 2ου αι. µ.Χ µε ανάµεικτη κεραµική των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων.
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